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Zaandam U Voorzitter Piet Oudega
van de Vereniging Zaans Erfgoed
vraagt Zaanstad om een integraal
monumentenbeleid. Het is niet alleen maar vragen. Vanuit de vereniging biedt hij ook alle beschikbare
hulp en kennis aan, maar daar
vraagt hij dan wel een hechte samenwerking voor terug.
Alle politieke partijen hebben vorige week deze handreiking per brief
gehad. Ook wethouder jeroen 01thof kan er snel een tegemoet zien.
"Partijen zijn nu bezig met hun programma's voor de komende verkiezingen, daarom is dit het moment
om aandacht te vragen voor monumentenbeleid." Er is zeker een actuele reden om de vinger aan de pols te
houden; de gemeentelijke monumentencommissie wordt volgens de
vereniging opgeheven en samengevoegd met de welstandcommissie.
Verder zijn er de economische crisis
en de overheidsbezuinigingen.
,,In
deze tijd staat erfgoed niet bovenaan het prioriteitenlijstie, maar aan-

Piet Oudega vraagt integraal monumentenbeleld,
dacht is ook nu gerechtvaardigd.
Neem het nieuwe stadscentrum en
de renovatie van het stationsgebied.
Het is mede een succes, vanwege de

herkenbare Zaanse bouw. Zonder
die herkenning zou het een poppenkast zijn, nu is het herkenbaar Zaans
erfgoed."
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Oudega noemt een voorbeeld van
wat hij tegenkomt op beleidsgebied.
"Wij sturen een briefje naar de gemeente om aandacht te vragen voor

een twintigtal panden in de Zaanstreek. Krijgen we als antwoord, dat
'de aandacht in dat jaar gefocust is
op stolpboerderijen'. Dat kan beter,
denken wij dan. Vooral ook, omdat
het Zaans erfgoed van grote economische waarde is voor de streek."
De Vereniging Zaans Erfgoed biedt
de gemeente kennis, diensten en
tijd aan, maar vraagt daar samenwerking voor terug. "Monumentenzorg betekent voor de gemeente
vooral ambtelijke inzet op het gebied van wet- en regelgeving. Wij
kunnen als vereniging heel veel
voorwerk doen en ook gaande het
proces ambtenaren werk uit handen
nemen. Voor die inspanning vragen
we wel iets terug, zoals gezamenlijk
optrekken voor behoud van het
Zaanse erfgoed. Dat vinden wij niet
meer dan redelijk."
Oudega is op zich niet ontevreden
met de bouwkundige staat van oude
panden in het centrum. "Oude panden krijgen een nieuwe bestemming. Daar is op zich niets mis mee.
Als vereniging zien we dat de authenticiteit in veruit de meeste gevallen bewaard blijft. Ook; de staat
van onderhoud van oude pànden in
het centrum lijkt goed."
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