Cuypersgenootschap
________________________________________________________________________________________________________________________

Vereniging en stichting tot behoud van negentiende- en
twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland
______

Secretarieel jaarverslag Cuypersgenootschap 2011
Dit jaarverslag is een gecombineerd verslag over het jaar 2011 van de Vereniging en Stichting
Cuypersgenootschap. Zowel vereniging als stichting zijn twee afzonderlijke organen die gezien hun
doelstelling en werkzaamheden nauw met elkaar zijn verbonden. Beide organen hebben
afzonderlijke statuten.
Landelijke aandacht
Vanwege de behoudsactie voor drie wederopbouwboerderijen in het landgoed De Horsten te
Wassenaar is het Cuypersgenootschap door een groot artikel in de Volkskrant vanaf september 2010
in diverse landelijke media, zelfs in roddelbladen in het nieuws gekomen. Dit heeft te maken dat
H.M. Koningin Beatrix eigenaar van de drie boerderijen is. De secretaris is namens het genootschap
woordvoerder en heeft meegewerkt bij perscontacten, radiouitzendingen en tv-optredens bij het
programma Shownieuws van SBS6. Of we nu blij zijn met deze landelijke aandacht, valt te
betwijfelen. Beter is dat er juist meer landelijke aandacht nodig is voor het erfgoedbehoud dat door
het terugtredend rijksbeleid en bezuinigingen onder druk staat. De meeste behoudsacties komen niet
verder dan de plaatselijke of regionale pers.
Beleidsplan 2011-2016
Op 28 november 2010 is in een locatie op het landgoed Mariënwaerdt te Beesd een zgn. heidag
gehouden. Het doel van dit overleg is de ambities en uitdagingen van het Cuypersgenootschap voor
de komende vijf jaar te inventariseren, met als uiteindelijk doel een ‘vijfjarenmasterplan’ voor het
Cuypersgenootschap. Op deze manier kan Cuypersgenootschap binnen een overzichtelijke
tijdshorizon de ambities concreet maken, knelpunten constateren en zo gemakkelijker (strategische)
keuzes maken. Onder leiding van communicatieadviseur/lid Edwin Schoemaker namen naast het
dagelijks bestuur, Norman Vervat en David Mulder als vertegenwoordigers van de jongere
generatie, deel aan het overleg.
Van het overleg is een zgn. Startdocument vijfjarenplan Cuypersgenootschap gemaakt waarin de
volgende vijf punten aan de orde komen:
1. Werkveld en ambities
2. Organisatie
3. Leden
4. Communicatie
5. Inkomsten
Deze vijf punten zijn uitgewerkt in het Startdocument en worden in de komende
bestuursvergaderingen verder ingevuld. Door tijdgebrek kon in 2011 de punten niet verder worden
ingevuld. Dit onderwerp blijft op de agenda staan.
Rijksbeleid
In september 2009 heeft minister Plasterk de beleidsbrief Modernisering van de Monumentenzorg
(MoMo) naar de Tweede Kamer gezonden. In 2011 is MoMo door het parlement aangenomen en is
de Monumentenwet 1988 gewijzigd. Nadere gegevens over MoMo zijn te vinden op de website
www.cultureelerfgoed.nl.

Voor ons genootschap heeft het nieuwe rijksbeleid ingrijpende gevolgen. Het belangrijkste middel
om een bedreigd onbeschermd monument te redden van de ondergang, is het aanvragen van de
rijksmonumentenstatus. Met wisselend succes hebben we dat in ruim 25 jaar kunnen
bewerkstelligen en zijn veel bedreigde monumenten veilig gesteld. MoMo zorgt ervoor dat er per 1
januari 2012 aanvragen (de zgn. artikel 3-aanvragen) van belanghebbende organisaties tot
aanwijzing van objecten als rijksmonument geen uitgebreide wettelijke behandeling w.o.
voorbescherming hoeven te ondergaan. Met andere woorden: het Rijk (lees Rijksdienst) is wettelijk
niet verplicht om aanvragen van ons genootschap tot bescherming van bedreigd erfgoed formeel te
behandelen. Het Rijk kan nu door middel van aanwijsprogramma’s zelf bepalen welke objecten
worden als rijksmonument worden aangewezen.
Per 1 januari 2009 kon ons genootschap al geen objecten van vóór 1940 voordragen voor plaatsing
op de rijkslijst. Per 1 januari 2012 geldt die maatregel ook voor objecten uit de periode 1940-1961.
Er kunnen wel suggesties voor bescherming bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
worden ingediend. Op de website van de RCE staat een lijst van ingediende suggesties waarbij de
stand van zaken wordt bijgehouden. Een enkeling kan door de RCE worden voorgedragen tot
plaatsing op de rijkslijst. In het verslagjaar hebben wij in december op de valreep een aantal
wederopbouwkerken voorgedragen tot plaatsing. Er zijn geen suggesties bij het rijk ingediend.
Voor bescherming van bedreigd erfgoed zonder monumentenstatus moeten we nu ons gaan richten
bij de gemeenten. In het verslagjaar zijn bij diverse gemeenten een aantal verzoeken tot aanwijzing
op de gemeentelijke monumentenlijst ingediend.
Bij rijksaanwijzingsprogramma’s wordt het Cuypersgenootschap door het rijk benaderd voor
inbreng en advies zodat we een andere rol bij het rijk hebben gekregen. Verder is van belang dat per
1 januari 2012 de leeftijdsgrens van 50 jaar is vervallen zodat ook monumenten van na 1961 als
rijksmonument kunnen worden aangewezen. Een belangrijk rol zal het Cuypersgenootschap krijgen
bij de voorbereiding van de voordracht voor 100 topmonumenten uit de periode 1959-1965.
Een andere belangrijke peiler bij MoMo is de bescherming van erfgoed via het bestemmingsplan en
overige ruimtelijke plannen. Dit gegeven is voor ons en de meeste erfgoedorganisaties nieuw. De
komende tijd zullen we ons daarin verdiepen.
De laatste peiler bij MoMo is het herbestemmen van monumenten die hun (oorspronkelijke) functie
verliezen. Met name is dit het geval bij kerken die in rap tempo hun deuren sluiten. Ook hier is voor
ons een grote uitdaging om te komen tot behoud en herbestemming.

Ontvankelijkheid Stichting Cuypersgenootschap in bezwaar- en beroepsprocedures
In een beroepsprocedure tegen aantasting van het beschermd stadsgezicht Rotterdam door bouw van
een horecapaviljoen met ponton aan de Westerkade is de stichting Cuypersgenootschap door de
rechtbank Rotterdam op 30 juni 2011 niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank is van mening dat de
werkzaamheden van de Stichting Cuypersgenootschap bestaan uit het voeren van juridische
procedures en geen andere werkzaamheden verrichten.
De voor ons onverwachte uitspraak van de rechtbank heeft grote gevolgen voor onze
werkzaamheden en zal juist door gemeenten worden aangegrepen om bij behoudsacties de stichting
buiten spel te zetten zodat we genoodzaakt waren om tegen de uitspraak van de rechtbank beroep
aan te tekenen bij de Raad van State omdat de stichting naast juridische procedures ook andere
werkzaamheden verricht. Op 25 april 2012 heeft de Raad van State bepaald dat de rechtbank
Rotterdam op onjuiste gronden de stichting niet ontvankelijk heeft verklaard. In dezelfde uitspraak is
de stichting niet ontvankelijk verklaard omdat volgens de statuten het beschermen van het aanzicht
van het beschermde stadsgezicht niet ten doel stelt. Naar aanleiding van deze uitspraak zullen we de
statuten van de stichting op nazien of eventuele aanpassing noodzakelijk is.
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De rechtbanken Maastricht en ‘s-Gravenhage hebben de stichting Cuypersgenootschap gezien haar
werkzaamheden ook ontvankelijk verklaard. De gemeenten Beek (L) en Wassenaar hebben met
verwijzing naar de uitspraak van de rechtbank Rotterdam geprobeerd om de stichting niet
ontvankelijk te laten verklaren. De gemeente Wassenaar is tegen de uitspraak van de rechtbank bij
de Raad van State in beroep gegaan en probeert alsnog de stichting niet ontvankelijk te krijgen.
In mei 2010 zijn de werkzaamheden van de vereniging Cuypersgenootschap al door de rechtbank ’sGravenhage als belanghebbende organisatie ontvankelijk verklaard in bezwaar- en
beroepsprocedures.
Ledenadministratie
Per 31 december 2011 waren er 362 betalende leden ingeschreven. Dat zijn er 71 minder dan een
jaar daarvoor. Door een actieve rappellering van de ledenadministrateur naar niet betalende leden is
het ledenaantal in 2011 door opzegging fors gedaald. Een aantal gevallen betreft het leden die jaren
geleden hebben opgezegd, maar in de administratie nog niet waren verwerkt. Daarnaast zijn een
aantal instellingen gefuseerd/c.q. opgeheven. 2 leden zijn in 2011 overleden. In 2011 hebben 15
leden aangekondigd om het lidmaatschap te beëindigen. Aangezien statutair het verenigingsjaar
vanaf 1 januari loopt, zijn deze leden vanaf 1 januari 2012 uitgeschreven. Op 1 mei 2012 hebben wij
341 leden.
In 2011 hebben zich 9 nieuwe leden aangemeld. Dat zijn 8 minder dan de 17 in 2010.
We kunnen uit concluderen dat het ledenaantal fors daalt en dat baart ons zorgen. Daling van het
ledenbestand is een landelijke trend waarmee andere organisaties ook last van hebben. Onze
inkomsten zijn afhankelijk van betalende leden. Om het gewenste aantal van 450 á 500 leden weer
terug te krijgen moeten we middelen gaan zoeken om actief leden te gaan werven en ook
vasthouden. In het eerste kwartaal van 2012 hebben zich nog nauwelijks nieuwe leden aangemeld.
Bestuurssamenstelling
In 2011 zijn er geen wijzigingen in het verenigings- en stichtingsbestuur. Op 31 december 2011
bestaat het bestuur van de Vereniging Cuypersgenootschap en Stichting Cuypersgenootschap uit:
prof. dr. Vladimir Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar (secretaris), drs. Jan Dekkers (penningmeester)
en mr. Marcel Richter (2e secretaris en portefeuillehouder Limburg).
De in 2010 ontstane vacatures binnen het bestuur zijn grotendeels door twee actieve leden ingevuld.
Herman Wesselink vervult het redacteurschap van het Cuypersgenootschap en verzorgt de
notulering van bestuursvergadering bij afwezigheid van Marcel Richter. De ledenadministratie
wordt gedaan door Marc Stegeman. De functie van redacteur jaarboek wordt waargenomen door de
voorzitter met inbreng van Jenny Bierenbroodspot. Zowel Herman Wesselink als Marc Stegeman
maken geen deel uit van het bestuur van vereniging en stichting.
Het bestuurslidmaatschap wordt door de bestuursleden gecombineerd met hun dagelijkse
werkzaamheden wat soms niet eenvoudig is en veel tijd vraagt. We hopen dat u daarvoor begrip
toont en dat sommige zaken noodgedwongen niet vlekkeloos gaan zoals het eigenlijk zal moeten
gebeuren. Uitbreiding van het bestuur of hulp aan activiteiten door leden wordt zeer op prijs gesteld.
De behoudsacties in Amsterdam en directe omgeving worden geleid door een actieve werkgroep dat
door een aparte voorzitter (Ludy Giebels) en secretaris (Wim Nypels) worden gecoördineerd. Het
bestuur blijft verantwoordelijk voor de activiteiten van de werkgroep.
De behoudsacties elders in het land, worden geleid en gecoördineerd door de secretaris, bijgestaan
door Herman Wesselink en Norman Vervat.
Huisvesting secretariaat
In 2011 is de huisvesting van het secretariaat in Boskoop ongewijzigd gebleven. Het postadres
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(postbus 575, 6800 AN Arnhem) blijft ondanks de hoge kosten gehandhaafd om verwarring in de
adressering te voorkomen. Statutair is de vereniging het Cuypersgenootschap gevestigd in Ohé en
Laak. De Stichting Cuypersgenootschap is statutair gevestigd in Linne. Zowel de Limburgse
plaatsen Ohé en Laak alsmede Linne vallen onder de gemeente Maasgouw.
Excursies en lezingen
Op 11 juni 2011 werd de voorjaarsexcursie gehouden in het Land van Maas en Waal en het Rijk van
Nijmegen. Drie objecten uit de periode van rond de Eerste Wereldoorlog werden vereerd met een
bezoek. Dat waren het Stoomgemaal De Tuut in Appeltern, Huize Boldershof te Druten en de Heilig
Landstichting in Groesbeek. Onderweg reden we o.m. langs het stadje Batenburg en de dorpen
Hernen en Horssen en belangrijke ruilverkavelingsboerderijen uit de wederopbouw. De Algemene
Ledenvergadering werd gehouden in Druten. De excursie werd georganiseerd door Jan Dekkers en
Jan Reijnen en was ondanks een felle regenbui op de Heilig Landstichting een succes. De opkomst
van 42 leden was zeer hoog.
Op 29 oktober 2011 werd de najaarsexcursie met Algemene Ledenvergadering gehouden in
Eindhoven. We bezochten de campus van de TU-Eindhoven met belangrijke
wederopbouwarchitectuur en Strijp-S waarbij de fabrieken van Philips een nieuwe bestemming
krijgen. Met de bus was nog een kleine rondrit door de stad en na afloop van het officiële
programma werd nog een bezoek gebracht aan de Catharinakerk van Cuypers. Aan de excursie
hebben 18 leden deelgenomen.
Er zijn in het verslagjaar geen lezingen georganiseerd.
Publicaties
Ook in 2011 is het dankzij de inzet van redacteur Herman Wesselink gelukt om vier
Cuypersbulletins uit te brengen. Door problematiek rondom de conversie van de website zijn de
bulletins nog niet geplaatst op de website.
In het verslagjaar is geen jaarboek verschenen.
Het redigeerwerk van de reeds aangekondigde en langverwachte uitgave van de door de secretaris
vervaardigde DVD “3500 Katholieke Parochiekerken in Nederland 1853-1995” over de Rooms
Katholieke kerkbouw in Nederland is na vertraging in 2011 verder ter hand genomen. Na
verwachting zal in 2012 het redigeerwerk worden afgerond.
Algemene ledenvergaderingen
Op 11 juni 2011 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in een zaal van het cultureel
centrum d’n Bogerd te Druten. In de vergadering werd o.m. de jaarrekening 2010 vastgesteld.
Op 29 oktober 2011 werd in grand-café De Zwarte Doos van de TU-Eindhoven een korte Algemene
Ledenvergadering gehouden waarbij o.m. de begroting voor 2012 is vastgesteld.
Financiën
Voor het financieel jaarverslag 2011 wordt verwezen naar het verslag en uitleg van de
penningmeester.
Website
Per 1 december 2010 is het contract met de provider Two Creative (Bas Tempelman) beëindigd en is
een contract gesloten met provider Pulida New Media Design (Vincent Derks). De bedoeling was
dat de website www.cuypersjaar.nl/www.pierrecuypers.nl onder de website
www.cuypersgenootschap.nl zal worden ondergebracht.
De ombouw van de website is verre van vlekkeloos gegaan. Totdat de nieuwe website klaar is,
moesten wij het nog doen met de versie van de site d.d. 1 december 2010 waarbij nog geen mutaties
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kunnen worden aangebracht. De nieuwe website is pas na veel vertraging in september 2011 in de
lucht gaan. Bij de conversie van de oude naar de nieuwe website zijn een aantal achterliggende
pagina’s niet meegenomen. Eén van de pagina’s waren de digitale bestanden van de
Cuypersbulletin’s. Ook de oude website www.cuypersjaar.nl/www.pierrecuypers.nl kon niet in de
nieuwe website worden geïntegreerd omdat de licenties van beide websites intussen waren verlopen
door het niet tijdig oppakken door de provider. Hierbij zijn de bestanden van deze twee voormalige
websites verloren gegaan.
Op dit moment is de website verre van volledig. Herhaalde pogingen tot contact met de provider zijn
tot nu vruchteloos gebleven. We missen deskundigheid en mankracht om de website dusdanig in te
richten tot een goed middel waarbij we voor de buitenwacht ons werk kunnen uitdragen.
Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
Sinds april 2010 neemt het Cuypersgenootschap deel aan de Federatie Instandhouding Monumenten
(FIM). Voorheen werden de gezamenlijke belangen van de landelijke, regionale en plaatselijke
erfgoedorganisaties vertegenwoordigd door de Nationale Contactcommissie
Monumentenbescherming (NCM). Door de opheffing van de NCM was er geen gezamenlijke
belangenbehartiging. De FIM, opgericht in 2009, heeft tot doel:
1. De uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering inzake de bescherming,
instandhouding en/of het beheer van gebouwde, archeologische, groene en mobiele
monumenten.
2. Het bepalen van gezamenlijke visies over beleid inzake bescherming, instandhouding en/of
beheer.
3. Het actief uitdragen van die visies op politiek en ambtelijk niveau.
Deelname in werk- klankbordgroepen
In het verenigingsjaar heeft het genootschap deelgenomen in gemeentelijke werk-,
klankbordgroepen en commissies voor bijvoorbeeld uitbreiding gemeentelijke monumentenlijsten,
monumenten- c.q. erfgoedbeleid. In de gemeenten Amsterdam, Bloemendaal, Katwijk, Wassenaar,
Voorschoten en Roermond zijn door het Cuypersgenootschap vertegenwoordigers namens het
bestuur afgevaardigd.
Het Cuypersgenootschap neemt deel aan het zgn. Platform Mariaplaat tussen erfgoedinstellingen in
Utrecht. In het verslagjaar is er geen overleg geweest. Door aftreden van bestuurslid Hugo Landheer
is er geen vaste vertegenwoordiger van het Cuypersgenootschap in het platform.
Behoudsacties
De meeste behoudsacties zijn georganiseerd in samenwerking met diverse locale
behoudsorganisaties, Bond Heemschut, FIEN en Task Force Toekomst Kerkgebouwen.
Religieus erfgoed
De ontkerkelijking in Nederland is inmiddels een bekend gegeven. De grote kerkgenootschappen
reageren op de krimp van het ledenaantal met de afstoting van gebouwen, vaak uit puur
economische overwegingen. Daarnaast speelt het priestertekort ook een grote rol omdat katholieke
parochies moeten gaan fuseren. Veel monumentale kerkgebouwen verliezen hun oorspronkelijke
functie en staan voor de uitdaging om een nieuwe functie te krijgen, wat niet eenvoudig is. Met
name monumentale kerken die geen monumentenstatus bezitten worden bij sluiting direct in hun
voortbestaan bedreigd. Voor het Cuypersgenootschap is het een grote uitdaging om met name de
bedreigde “parels” van de ondergang te redden. In 2010 is een start gemaakt met het selecteren van
monumentale onbeschermde RK-kerken in Noord-Brabant en Limburg. Een groot aantal
aanwijzingsverzoeken zijn al ingediend en worden door lokale overheden behandeld.
Op 30 september 2011 is op uitnodiging van de RK-kerk op het bisschoppelijk paleis te ’sHertogenbosch een kennismakingsoverleg gehouden tussen het voltallig bestuur van het
Cuypersgenootschap en een delegatie van de RK-kerk bestaande uit hulpbisschop Rob Mutsaerts en
het hoofd bouwbureau van de bisdommen Haarlem en Rotterdam en de econoom van het bisdom
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Roermond. Tijdens het overleg is de situatie rond het afstoten van kerken duidelijker geworden en
zijn elkaars standpunten over en weer gegeven. Beide gesprekspartners zijn er over eens dat voor het
behoud van kerkelijk erfgoed er van de overheid meer aandacht en aanpak verlangd wordt en dat het
niet alleen een probleem is voor kerkgenootschappen en behoudsorganisaties.
Verder is in september 2011 op intern verzoek van de provincie Zuid-Holland door de secretaris het
religieus erfgoed van Zuid-Holland nader geïnventariseerd waarbij eventuele bedreigingen en
herbestemmingen uitvoerig zijn aangegeven. Dit project is in samenwerking met Erfgoed Nu en het
Erfgoedhuis ZH.
Door een flinke toename van bedreigde of op termijn bedreigde monumentale kerkgebouwen
worden de behoudsacties van het genootschap voor het grootste deel gedomineerd door religieuze
gebouwen ten opzichte van overige categorieën monumenten die bij leegstand makkelijker kunnen
worden herbestemd. Met de Task Force Toekomst Kerkgebouwen wordt intensief samengewerkt.
Wassenaar
Bij het overzicht van de in het verslagjaar gehouden behoudsacties, neemt de gemeente Wassenaar
vanaf 2010 een opvallende rol in. In het jaarverslag van 2010 is dat uitgebreid weergegeven.
Na het aantreden van het college in april 2010, is de wil tot behoud en bescherming van het
Wassenaarse erfgoed ingrijpend gewijzigd. Op voorstel van een andere wethouder Monumenten,
heeft het college besloten dat het sinds 2008 nieuwe, voor het genootschap positieve,
monumentenbeleid opnieuw herijkt dient te worden, de gemeentelijke monumentenlijst uit slechts
maximaal 100 objecten mag bestaan, het beschermd dorpsgezicht dient te worden opgeheven en
ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe monumenten waarbij niet moeilijk wordt gedaan om bestaande
monumenten te vervangen. De gemeenteraad van Wassenaar heeft mede door inbreng van het
genootschap herhaaldelijk de voorstellen van het college naar de prullenbak verwezen. De
verwachting is dat in juni 2012 de zoveelste bijgewerkte versie van het beleidsstuk aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd. Aan de oorspronkelijke doelstelling van het college is niet veel
meer overgebleven.
Het Cuypersgenootschap heeft gebruik gemaakt van de in 2009 bij wet ingevoerde mogelijkheid om
dwangsommen te vorderen bij niet tijdig beslissen door een overheidsorgaan. In december 2010
heeft het genootschap, het college van Wassenaar “in gebreke” gesteld wegens het niet besluiten op
het bezwaar dat het genootschap heeft ingediend om de Sint Jozefkerk niet aan te wijzen als
gemeentelijk monument. Dit heeft geresulteerd dat de gemeente Wassenaar aan het
Cuypersgenootschap een bedrag van € 1260,-- dient over te maken. Dit bedrag is na herhaaldelijk
aandringen met grote tegenzin door het college op onze rekening overgemaakt.
Eind oktober 2011 heeft het college van Wassenaar een besluit op bezwaar genomen waarbij de
door ons aangevraagde monumentenstatus voor de drie wederopbouwboerderijen van het Koninklijk
Huis in het landgoed De Horsten opnieuw werd afgewezen. Dit keer heeft het college goed zijn
huiswerk gedaan en heeft het besluit voorzien van een zorgvuldige motivering. In het besluit werd
verwezen naar de waardestelling die ze opnieuw door bureau Hylkema hebben laten doen omdat hun
eerdere eigen waardestelling dat een monumentenstatus voor de boerderijen werd aanbevolen, het
college niet goed uitkwam. Op verzoek van het college kwam er een waardestelling die negatief
oordeelde over de waarde van de boerderijen. Het college nam niet de waardestelling over, maar was
wel zo slim geweest om een eigen afweging te maken omdat de adviezen elkaar tegenspraken. Dus
kwamen zij met een motivering waarbij 90 % van de conclusie van het rapport Hylkema werd
overgenomen. Dit gegeven plaatste ons bestuur met het dilemma om verder te procederen of te
stoppen. Na intensief overleg en een uitgebreide mailwisseling heeft de meerderheid van het bestuur
eind december besloten om niet verder te procederen. Halverwege januari was ons besluit zelfs
landelijk nieuws.
Zie voor de overige behoudsacties in Wassenaar onderstaand overzicht.
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Overzicht behoudsacties
Nieuwe behoudsacties in 2011 zijn gestart in:
- Amsterdam-Centrum, NACO huisjes achter het Centraal Station, rijksmonument (liggen
tijdelijk opgeslagen vanwege de werkzaamheden. Kans dat het niet meer terug zou komen
omdat het is vergaan. Er is actie ondernomen tot herplaatsing)
- Amsterdam, vijf Tugelablokken, Tugelaweg/Maritzstraat. (er worden drie blokken gesloopt)
- Amsterdam, Calvijn jr. college bij station Lelylaan, Ingwersen (dreigt ten offer te vallen aan
een groots plan tot herinrichting van het station Lelylaan. De gemeentelijke
monumentenstatus is aangevraagd)
- Hilversum, Peerlkamplaan 8, zienswijze op vergunning illegale aanleg parkeerplaats met hek
bij rijksmonument (in maart 2012 illegale aanleg gelegaliseerd waarbij een reconstructie van
het spijlenhek komt en het karakter van het stadsgezicht behouden blijft)
- Hilversum, Herontwikkeling KRO-eiland, Emmastraat (ged. Rijksmonument; samen met
Heemschut en Albertus Perk)
- Hilversum, Emmastraat 39-41, zienwijze op veranderen/vernieuwen gevelkozijnen
gemeentelijk monument
- Hilversum, Vondellaan 16, zienswijze plan vervangen dakpannen op bijgebouw gemeentelijk
monument
- Hilversum. Handhavingsverzoek illegale reclames op monumenten
- Hilversum, Koninginneweg 12, zienswijze op restauratie gemeentelijk monument
- Haarlem, Schoorsteen van Cavex, Harmenjanswegweg 21, 1867, oudste nog bestaande
vierkante fabrieksschoorsteen in Nederland (afgewezen)
- Katwijk. Reactie op herziening monumentenverordening
- Katwijk aan Zee, Fabriekspand Rederij Taat, Prins Hendrikkade 8, ca. 1910, H.J. Jesse
- Voorschoten, Boerderij Horstlaan 4 van Prins Floris (zienswijze ontwerpomgevingsvergunning aanbouw zijkant ondanks negatief advies mon.cie. en provincie)
- Leerdam, Watertoren, 1929, Visser & Smit (in juni 2011 monumentenstatus door gemeente
afgewezen. Gemeente heeft de toren wel via het bestemmingsplan als beeldbepalend pand
laten beschermen. Bezwaarprocedure in april 2012 aangehouden i.v.m. behandeling
bezwaarprocedure eigenaar tegen weigeren sloopvergunning door gemeente)
- Breda, Herbestemming rijksmonument H. Hartkerk, 1900-1901/1930-1931, P.J. van Genk
- Raamsdonksveer, RK-kerk OLV. Hemelvaart, 1955-1957, C.H. de Bever (in december 2011
afgewezen door negatief advies mon.cie. Bezwaar ingediend waarbij deskundigheid mon.cie.
in twijfel wordt genomen)
- Waalwijk, H. Antonius van Paduakerk, 1960-1962, H.M. Koldewey
- Vlijmen-Vliedberg, H. Goddelijke Voorzienigheidkerk, 1961-1962, H.M. Koldewey
- Vinkel gem. Maasdonk, RK-kerk OLV. Rozenkrans, 1954-1955, J.A. de Reus
- Eindhoven. Reactie op herziening welstandsbeleid
- Best, RK-St. Lidwinakerk, 1964-1965, C.H. de Bever
- Best-Wilhelminadorp, RK-kerk Sint Antonius van Padua, 1949, Geenen & Oskam
- Valkenswaard, Mariakerk Warande, 1951-1954, Jos. Bedaux
- Vierlingsbeek, H. Laurentiuskerk, 1952-1953, J. Strik
- Cuijk, Sint Jozefskerk, 1963-1964, Taen en Nix
- Budel-Dorplein, RK-Sint Jozefkerk, 1951-1952, N.H. Pontzen (rijksaanvraag)
- Nederweert-Eind, H. Gerardus Majellakerk, 1955-1956, P.H. Weegels (rijksaanvraag)
- Horst, RK-Sint Lambertuskerk, 1951-1952, Alfons Boosten (rijksaanvraag)
- Echt, RK-Pius X-kerk, 1958-1959, J. Zollner (in oktober 2011 afgewezen.
Bezwaarprocedure is ingesteld)
- Kerkrade, Kloostervleugel Pannesheide, Zienswijze tegen ontwerp-monumentenvergunning
voor sloop (vleugel is aangewezen als rijksmonument. In maart 2012 is de aanvraag
sloopvergunning ingetrokken)
- Gennep, Sint Martinuskerk met pastorie, 1953-1954, N. van der Laan (rijksaanvraag)
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Druten, Plan De Horst, i.s.m. Heemschut verzet tegen aantasting dorpsgezicht.
Voorst, Serviceflat De Nieuwenhof, 1958-1965, C.B. van der Tak
Doetinchem, H. Geestkerk, 1964-1965, J.A. Dresmé
Borne, Wooncomplex De Pellenhof, 1954-1956, C.M. van Moorsel
Meppel, Woningcomplex Evertsenstraat 1-15/M.A. de Ruyterstraat 39-45, 1947-1949,
Romke de Vries
Meppel, Woonhuis ‘het Klokkehuis” Groenmarkt 2, ca. 1850
Haren (Gr), Zoölogisch laboratorium, 1952-1953, Rijksgebouwendienst

In 2011 zijn de volgende behoudsacties beëindigd:
(NB. Zolang de panden bij onherroepelijke wettelijke behoudsprocedures nog niet gesloopt zijn, zal
het Cuypersgenootschap blijven inzetten voor behoud)
- Amsterdam, 19e-eeuws huizenblok hoek Wyttenbachstraat/Linnaeusstraat is behouden
gebleven.
- Amsterdam. In november is de renovatie begonnen van het blok sociale woningen Vinkzicht
(Kinkerstraat/Da Costakade)
- Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer, overleg met stadsdeel over aanwijzing 13 gemeentelijke
monumenten, waaronder kerken en scholen uit wederopbouwperiode. Panden in 2010 nog
steeds alle in procedure, april 2011 aangewezen.
- Amstelveen, RK-Sint Annakerk, Amsterdamseweg 22, 1927-1928, J.P.L. Hendriks &
H.C.M. van Beers (door de gemeente is meegedeeld, dat de kerk is aangewezen als
gemeentelijk monument. Pastorie dient te verdwijnen i.v.m. verbreding rijksweg A-9.
Kerkbestuur wil de kerk afstoten)
- Hilversum, Vondellaan 16, zienswijze plan vervangen dakpannen op bijgebouw gemeentelijk
monument. (Plan door college geweigerd)
- Hilversum. Handhavingsverzoek illegale reclames op monumenten (door gem. uitgevoerd)
- Bussum, Villa Prinsenstraat 12-14 hoek Torenstraat 1, ca. 1900 (wordt beschermd via het
bestemmingsplan)
- Halfweg, Geref. Grote kerk, Amsterdamsestraatweg 18, 1918-1919, Tjeerd Kuipers
(afgewezen door negatief advies monumentencommissie. Geen beroep ingesteld. Kerk wordt
in 2012 gesloopt)
- Haarlem, Schoorsteen van Cavex, Harmenjanswegweg 21, 1867, oudste nog bestaande
vierkante fabrieksschoorsteen in Nederland (afgewezen na negatief advies mon.cie.)
- Bennebroek, complex RK-Sint Luciaklooster (bezwaar tegen afwijzing rijksbescherming
door rechtbank in 2009 gegrond verklaard; Rijksdienst heeft beroep aangetekend bij de Raad
van State. Raad van State heeft nadere motivering rijksdienst in juni 2011 geaccepteerd.
Complex blijft als gemeentelijk monument beschermd)
- Lisse, Oude Openbare School, Heereweg 251-253, 1885/1939 (de rechtbank heeft het beroep
tegen afwijzing gemeentelijke monumentenstatus in mei 2011 ongegrond verklaard omdat de
gemeente uitvoerig de economische en ruimtelijke planvorming op dit gebied heeft
gemotiveerd waarbij de school in de weg staat. Ondanks de monumentwaardigheid kan de
school gesloopt worden.)
- Katwijk, Stuztpunktgruppe Katwijk van de Atlantikwall (onderdelen m.u.v. barakken
vliegveld Valkenburg zijn na een langlopende bezwaarprocedure in 2010 aangewezen als
rijksmonument; beroep tegen uitsluiting van de barakken is in februari 2011 door de
rechtbank ongegrond verklaard. De rechtbank vindt dat de barakken niet behoren tot de
Atlantikwall. Het barakkencomplex blijft gemeentelijk monument)
- Katwijk aan Zee, Geref. Vredeskerk, 1905, H.J. Jesse (na bezwaarprocedure tegen afwijzing
in december 2010 alsnog aangewezen als gemeentelijk monument. Er is geen beroep tegen
aanwijzing ingesteld)
- Voorschoten, Boerderij Horstlaan 4 van Prins Floris (zienswijze ontwerpomgevingsvergunning aanbouw zijkant ondanks negatief advies mon.cie. en provincie. Door
zienswijze vergunning aangepast waarbij advies mon.cie. positief is)
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Wassenaar, Drie wederopbouwboerderijen De Horsten, Raaphorst 4 en 5 alsmede Eikenhorst
3, 1950-1955, L. Bok (twee boerderijen worden met sloop bedreigd; zie ontwikkelingen
elders in het jaarverslag 2010 en in dit verslag)
Wassenaar, Panden Harry Mens: Huize Den Deijl (Rijksstraatweg 390) en arbeidershuisje
HeHe (Lange Kerkdam 117); gemeente heeft in maart 2011 de monumentenstatus
opgeheven op verzoek van de eigenaar (in samenwerking met Stichting Historisch Centrum
Wassenaar is bij de rechtbank beroep aangetekend tegen opheffing monumentenstatus. Een
verzoek tot voorlopige voorziening omdat er nog voorbescherming loopt, is door de
rechtbank gehonoreerd. Beroep is in december 2012 ongegrond verklaard wegens
deugdelijke motivering gemeente. Panden zijn nu vogelvrij om gesloopt te worden.)
Beek LB., RK-kerk OL. Vrouw van de Wonderdadige Medaille, O.L. Vrouweplein 2, 19611962, Harry Koene (afgewezen in mei 2010 i.v.m. negatief advies mon. cie. Bezwaar tegen
deskundigheid mon.cie. in maart 2011 ongegrond verklaard. Beroep bij rechtbank ingesteld.
Bij voorlopige uitspraak in november 2011 gegrond verklaard wegens gebrekkige
motivering. Daarnaast heeft gemeente in juni 2011 bekend gemaakt dat er een
projectuitvoeringsbesluit Crisis- en herstelwet op de locatie van de kerk zal worden
genomen. Daar is een zienswijze op ingebracht. Gemeente heeft verzuimd te berichten dat in
oktober door de gemeenteraad een besluit is genomen zodat we geen gelegenheid hebben
gekregen om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. De kerk is in maart 2012 gesloopt)
Voorst, Serviceflat De Nieuwenhof, 1958-1965, C.B. van der Tak (afgewezen ondanks
positief advies monumentencommissie. Geen beroep ingesteld. Wordt in 2012 gesloopt)
Zwolle, Herv. Jeruzalemkerk, Windesheimstraat 1, 1930-1933, G. van Hoogevest en M.
Meyerink, met naoorlogse bijgebouwen van M.Duintjer (in maart 2011 aangewezen als
gemeentelijk monument)

Lopende behoudsacties 2011 die voor 2010 zijn opgestart:
- Amsterdam-Centrum, Plannen tot sloop onderdelen (rijksmonumenten)
Binnengasthuiscomplex. (door uitspraken van rechtbank en Raad van State is sloop van de
baan. Met het CG zal overlegd worden over de renovaties en eventuele ingrepen)
- Amsterdam-Centrum, Blokken sociale woningbouw Marnixstraat 200-220, 1894-1899, C.F.
Bogeholt
- Amsterdam-Centrum, Koetshuizen/stallen Huidekoperstraat 13-15, 1906, Van Rossem en
Vuyk
- Amsterdam-Oud West, Woningblok Jacob Catskade en Fagelstraat
- Amsterdam-Bos en Lommer, GAK-kantoor, 1956-1960, B. Merkelbach & P. Elling
- Amsterdam-De Baarsjes, Chassékerk, Chasséstraat, 1925-1926, K.P. Tholens (bezwaar tegen
verbouwplannen. Kerk wordt verbouwd tot danscentrum waarbij de absis waarschijnlijk
wordt gesloopt)
- Amsterdam-De Baarsjes, Galerij/portiekwoningen Jan Evertsenstraat t.o. Lucasziekenhuis,
ca. 1960, H. Knijtijzer (bezwaar tegen afwijzing monumentenstatus ongegrond verklaard.
Het ziet er naar uit dat de blokken niet alleen voorlopig blijven, maar misschien toch zelfs op
de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst. Jarenlang stond dit ensemble op de
slooplijst)
- Amsterdam-Slotervaart, Wederopbouwgebied Abraham Staalmanplein e.o., ca. 1960
- Amsterdam-Osdorp, Wederopbouw Wildemansbuurt Notweg 32-34 e.o.; Lucasschool (1959,
PW); Renaultgarage; Portieketagewoningen (Schipper); galerijwoningen (van Gool)
- Amsterdam Slotermeer, stadsvernieuwing, o.a. bedreiging aireywoningen De Vlugtlaan en
tuinstedelijke structuur van gebied
- Amsterdam-Oud Zuid, Monumentaal gebouw van Van der Mey, Hondecoeterstraat (bedreigd
door een groot nieuw monsterlijk gebouw dat ernaast is geprojecteerd)
- Amsterdam-Oud Zuid, Toezicht op verbouw Rijksmuseum. (het schoon metselwerk in de
gewelven van het souterrain is gered. Althans in die zin dat het eerst gewoon zwart zou
worden gestuukt en na protest van het CG wordt nu tenminste een reversibel methode
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toegepast. Ook zal mogelijk een hoek van het gewelf in zijn oorspronkelijke staat blijven. De
tuin die in zijn oorspronkelijke staat zou worden hersteld, dreigt te worden verkleind door de
aanleg van een fietspad)
Amsterdam-Zuid, Boomschorshuisje, Amstelveenseweg 94-104 (inmiddels gedemonteerd en
opgeslagen; wacht op wederopbouw op Schinkelpleintje)\
Amsterdam-Watergraafsmeer, Complex duplexwoningen Jeruzalem, 1949-1951, B.
Merkelbach & Ch. Karsten (gedeeltelijk aangewezen als rijksmonument; bezwaar tegen niet
aangewezen onderdelen is ongegrond verklaard. Onderhoud en renovatieplannen zijn tot
2015 uitgesteld)
Amsterdam-Noord, Flatwoningencomplex Van Gool, Het Breed, Buikslotermeerpolder,
1966, Frans van Gool
Amsterdam-Tuindorp Oostzaan, RK-H. Sacramentskerk, Kometensingel 150, 1951-1952,
Evers & Sarlemijn
Duivendrecht, RK-Sint Urbanuskerk met pastorie, 1877, Th. Asseler
Hilversum, Geref. Zuiderkerk, Neuweg 148, 1923-1924, A. de Maaker (in januari 2012 heeft
de gemeente het voornemen om de kerk als gemeentelijk monument aan te wijzen. Behoud
van kerk en toren komt in zicht)
Bussum, Herv. Verlosserkerk, H.A. Lorentzweg 59 hoek Ceintuurbaan, 1956-1957, C.H.
Nielsen (bescherming in december 2010 aangevraagd. (wordt meegenomen in plan tot
uitbreiding gem. monumentenlijst)
Zaandam, Herv. Zaandijkerkerk, Kerkstraat 10 /Willem Dreesstraat, 1878-1880 (voorlopig
aangewezen als gemeentelijk monument; eigenaar heeft beroep rechtbank aangetekend. Op
grond van de uitspraak van de rechtbank d.d. 25 januari 2012 moet de gemeente het
aanwijsverzoek opnieuw in behandeling nemen wegens belangenverstrengeling mon.cie.
Eigenaar heeft beroep bij Raad van State aangetekend)
Haarlem, Lagere Technische School Sint Petrus, Berlagelaan 1-3, 1967, Nico H. Andriessen
Hillegom, RK-Sint Josephkerk, Hoofdstraat 139, 1925-1927, Jan Stuyt (Het ziet er naar uit
dat de kerk, een gemeentelijk monument, in 2012 herbestemd kan worden)
Valkenburg ZH, Bollenschuur Philippo & Zandbergen, Hoofdstraat 9a, 1910-1920 (in maart
2010 aangewezen als gemeentelijk monument; beroep eigenaar is door rechtbank in
november 2011 ongegrond verklaard. In januari 2012 heeft eigenaar beroep bij Raad van
State aangetekend)
Wassenaar, Sint Jozefkerk, Parklaan 28/Cranenburchlaan 31, 1960-1962, J. van der Laan (in
maart 2010 bezwaar aangetekend tegen niet beschermen via de monumentenverordening. In
2011 zijn er mediationgesprekken geweest tussen delegaties van kerkbestuur-gemeenteCuypersgenootschap/Heemschut. In maart 2012 zijn de gesprekken mislukt en is de
bezwaarprocedure weer opgestart)
Hazerswoude-Groenendijk, RK-St. Bernardus of Scheepjeskerk met pastorie, Rijndijk 106108, 1854-1855, W.J. van Vogelpoel (Rechtbank heeft ons beroep tegen rijksaanwijzing in
augustus 2011 ongegrond verklaard omdat de kerk niet direct bedreigd is. In oktober 2011
gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd)
Monster, Geref. kerk De Hoeksteen, Kampschoerstraat 25, 1935-1936, B.W. Plooy
(beroepsprocedure bij de rechtbank tegen afwijzing gemeentelijke monumentenstatus. In
april 2011 door de rechtbank gegrond verklaard. Beroep gemeente Westland en kerkbestuur
door Raad van State in april 2012 ongegrond verklaard)
Rotterdam, Tuindorp Vreewijk, 1920-1935, M.J. Granpré Molière (Het ziet er naar uit dat in
2012 bescherming van grote delen van het tuindorp waaronder de door het
Cuypersgenootschap aangevraagde rijksstatus voor een aantal woningen wordt gehonoreerd)
Aardenburg, Stadhuis, Markt 7, 1950-1951, J.A. Wentink (rijksaanvraag d.d. oktober 2009
in januari 2012 afgewezen. Gemeentelijke monumentenstatus in maart 2012 aangevraagd.
Pand wordt herbestemd als archeologisch museum en blijf behouden)
Tilburg, RK-Dionysiuskerk (Goirke-kerk), Goirkestraat 68, 1835-1839/1937-1938, C. de
Bever (toezicht op aantasting interieur door verbouwingsplannen; plannen liggen tijdelijk in
de ijskast)
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Kaatsheuvel, RK-Sint Jozefkerk, Wilhelminaplein 2, 1935-1936, C.H. de Bever (Rechtbank
heeft bezwaar tegen afwijzing rijksstatus in december 2010 gegrond verklaard en de kerk als
rijksmonument aangewezen. Op 10 augustus 2011 heeft de Raad van State het beroep van
het kerkbestuur ongegrond verklaard. De kerk blijft definitief rijksmonument. Ondanks de
rijksstatus heeft de kerk nog geen definitieve bestemming en weigert het kerkbestuur tot
medewerking)
Uden, RK-Pius-X-kerk, Piusplein 7, 1959-1960, J. Strik (medio mei 2012 nog geen besluit
over bescherming toren. Kerk zou worden gesloopt maar staat nog steeds)
Uden, RK-Sint Pauluskerk, Ereprijsstraat 4, 1965-1966, J. de Jong (in februari 2012
definitief aangewezen als gemeentelijk monument. De leegstaande kerk is nog niet definitief
herbestemd)
Vlodrop-Station, Hoofdgebouw College St. Ludwig, Station 24, 1906-1909, Q. Borren
(Rechtbank heeft beroep Maharishibeweging tegen besluit minister om het hoofdgebouw niet
af te voeren van de rijksmonumentenlijst in 2010 ongegrond verklaard. Ook het beroep tegen
dwangsomhandhaving van de gemeente tot herstel schade van de illegale sloop is afgewezen.
De beweging is tegen de uitspraken van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Raad
van State. De beroepen zijn in 2011-2012 ongegrond verklaard. In maart 2012 heeft de
beweging voor de derde keer een sloopaanvraag ingediend die door de gemeente in
behandeling is genomen)
Landgraaf (Schaesberg-Eikske), RK-kerk H. Michaël of Het Eikske, De Wendelstraat 16,
1955-1956, J.J. Fanchamps (rechtbank heeft beroep tegen afwijzing rijksaanvraag in
september 2011 ongegrond verklaard. Vervolgens aanvraag gemeentelijke
monumentenstatus ingediend)
Heerlen-Nieuw Einde, RK-kerk Christus Koning Vrieheide, Zes Landenstraat 12, 19641965, J.J. Fanchamps (In maart 2011 is de kerk als gemeentelijk monument aangewezen.
Parochie is tegen aanwijzing in beroep gegaan. Passende bestemming komt in zicht)
Schaarsbergen en Deelen, zgn. Duitse Fliegerhorst Deelen, 1940-1945 (bezwaar tegen
afwijzing rijksstatus onderdelen is door de minister gedeeltelijk gegrond verklaard. Beroep
bij de rechtbank is begin 2012 gedeeltelijk gegrond verklaard)
Almelo, RK-Sint Egbertuskerk, Bornerbroeksestraat 160, 1922-1930, Jan Stuyt (is
aangewezen als gemeentelijk monument. De toren wordt in haar voortbestaan bedreigd)
Stiens, Locomotiefloods NFLS Lutskedyk, 1903 (rijksaanvraag dd. februari 2005 afgewezen
in september 2007. Door onjuiste adressering is het afwijzingsbesluit geruime tijd later bij
het secretariaat ontvangen zodat beroepstermijnen zijn verstreken. In maart 2012 verzoek tot
aanwijzing gemeentelijk monument i.v.m. sloopdreiging).

Lopende behoudsacties die in 2010 zijn opgestart.
- Amsterdam-Zuid, RK-Sint Nicolaaslyceum met klooster, Prinses Irenestraat 17-21, 19551960, Lau Peters.
- Amsterdam-Geuzenveld (Bakemabuurt), sloop dreigt voor groot aantal woonblokken binnen
tuinstedelijke structuur van J.B. Bakema
- Amsterdam-KNSM-eiland, Kraan 2850, Surinamekade, 1957
- Halfweg, RK-kerk OLV. Geboorte, dr. Schaepmanstraat 9, 1928-1929, J. Kuyt (medio mei
2012 nog geen besluit)
- Muiden, Wegverbreding A-1 waarbij o.m. houten Kringenwetboerderij Vechthoeve
(provinciaal monument) dient te verdwijnen. Door Rijkswaterstaat is in 2011 verzekerd dat
de boerderij wordt verplaatst en dat rekening wordt gehouden met de inundatievelden van de
vm. Nieuwe Hollandse Waterlinie.
- Weesp, RK-St. Laurentiuskerk, Herengracht, 1876/1900, Th. Asseler/A.M. Bruning;
bezorgdheid wegens slechte conditie fundering waarbij de kerk verzakt, kenbaar gemaakt bij
de gemeente. Kerk is aangewezen als gemeentelijk monument. Kerkbestuur neigt naar sloop
van de kerk. Door de gemeente is in 2010 geïnformeerd dat ze in gesprek zijn met
kerkbestuur en bisdom om te komen tot behoud van de kerk.
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Wassenaar, Objecten in en nabij de Veenzijdse Polder (Dubbele jachtopzienerswoning
Raaphorstlaan 36-37 en kleinschalige akkerbouwgebieden nabij Raaphorstlaan 19b;
beschermingsaanvraag in oktober 2010 afgewezen. In maart 2011 is het bezwaar
ongemotiveerd ongegrond verklaard. Vervolgens beroep aangetekend bij de rechtbank.
Gemeente moest in opdracht rechtbank afwijzing nader motiveren. Na cultuurhistorische
waardestelling heeft gemeente de aanvragen opnieuw afgewezen. De rechtbank heeft in
januari 2012 het besluit over de jachtopzienerswoning bevestigd. De motivering over de
akkerbouwgebieden heeft de rechtbank verworpen zodat de gemeente opnieuw een besluit
moet nemen over de akkerbouwgebieden. De gemeente is in beroep gegaan bij de Raad van
State)
Wassenaar. Diverse zienswijzen tegen het voornemen van het college tot herijking
monumentenbeleid. (zowel schriftelijk als mondeling in diverse raads- en
commissievergaderingen)
Voorschoten, RK-Moeder Godskerk, Bar. Schimmelpennick v.d. Oyelaan 18, 1966-1967, H.
Nefkens (Secretaris ziet als lid van de plaatselijke klankbordgroep toe op de ontwikkelingen
van het monumentenbeleid van Voorschoten)
Rotterdam, bezwaar tegen bouwvergunning voor het oprichten van een horecapaviljoen met
kantoor en ponton aan de Westerkade 1 nabij beschermd stadsgezicht en rijksmonument
Hoofdkantoor Steenkolen Handels Vereniging “Westerkadehuis” (bezwaar is door gemeente
niet ontvankelijk verklaard wegens ondeugdelijkheid machtiging. De rechtbank heeft het
beroep in juni 2011 niet ontvankelijk verklaard gezien de werkzaamheden van de stichting
Cuypersgenootschap. De uitspraak is door de Raad van State in april 2012 gecorrigeerd,
maar op andere gronden niet ontvankelijk verklaard)
Hank, RK-kerk OLV. Onbevlekt Ontvangen, Kerkstraat 15, 1912-1915/1957-1958, J. van
Groenendael/J. de Jong (medio mei 2012 nog geen besluit)
Moerdijk, RK-Sint Stephanuskerk, Steenweg 49, 1956-1957, J.J.M. van Halteren (mei 2010
aanvraag rijksstatus. Afgewezen in april 2012 door negatief advies Raad voor Cultuur)
Tilburg, bescherming wederopbouwerfgoed. Gemeente weigert monumentenlijst uit te
breiden, terwijl er wel geinventariseerd is. Delen van het NS-station van Van der Gaast
mogelijk in gevaar door uitblijven bescherming.
Meerssen, RK-H. Jozef Arbeiderskerk, Pastoor Creusenplantsoen 25, 1958-1959, Charles
Eyck & Harry Koene (in juni 2010 gemeentelijke aanvraag afgewezen. Bezwaar in juli 2011
ongegrond verklaard ondank positief advies mon.cie. Beroep bij rechtbank gestaakt.
Rijksaanvraag in november 2011 ingediend. Gemeente en kerkbestuur reageren positief op
rijksaanvraag)
Kerkrade-Rolduckerveld, RK-kerk H. Blijde Boodschap, Dir. Van der Mühlenstraat 50,
1963-1965, M.G.E. Hoen (medio mei 2012 nog geen besluit; kerk is in februari 2012
gesloten)
Emmen, Gereformeerde Zuiderkerk, Wilhelminastraat, 1922-1923, Y. van der Veen (medio
mei 2012 nog geen besluit)
Holwerd, Gereformeerde kerk, Elbasterweg/Van Bongastrjitte, 1920, Gebrs. Offringa
(Afwijzingsbesluit van december 2010 is pas in juli 2011 ontvangen. Klacht hierover is
ongegrond verklaard. De leegstaande kerk heeft in 2012 een nieuwe bestemming gekregen)

Boskoop, 10 mei 2012
Leo Dubbelaar, secretaris
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