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Onderwerp

Aanwijzen van bijgebouwen Dijkerstraat 40 en 42 als gemeentelijk monument.

Voorstel

In aanvulling op de hoofdgebouwen van Dijkerstaat 40 en 42 ook de bijgebouwen aan te
wijzen als gemeentelijk monument conform ontwerpbesluit van 22 oktober 2019.

Inleiding

Op 4 juli 2019 is een verzoek ontvangen om de bijgebouwen van Dijkerstraat 40 en 42
aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit verzoek wordt gedaan namens de eigenaar
in verband met haalbaarheid van planontwikkeling ter plekke. Het verzoek is als bijlage
bijgevoegd.
Op 22 oktober 2019 heeft uw college ingestemd met het ontwerpbesluit om de
bijgebouwen van Dijkerstraat 4O en 42 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Beoogd effect/doel

Dit voorstel beoogt recht te doen aan de cultuurhistorische waarde van het Weerter
ertgoed, de bijgebouwen van Dijkerstraat 40 en 42 in het bijzonder, en dit te behouden
voor de toekomst.

Argumenten

1 Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.
Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 30 oktober 2019 tot en met 10 december
2019. Daarop zijn geen zienswijzen ingediend. Er is dus geen beletsel om de bijgebouwen
van Dijkerstraat 40 en 42 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
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Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridischc acvolgen

Met het aanwijzen van de bijgebouwen ontstaat voor die onderdelen eveneens de titel om

subsidie voor onderhoud op grond van de Weerter Verordening Instandhouding
Monumenten (WeVIM) aan te vragen. De raad stelt hier jaarlijks een vast budget voor
beschikbaar. De bijgebouwen horen bij de al aangewezen woongebouwen. Per saldo
worden er dus geen monumenten toegevoegd. Daarmee is er voor de gemeente geen

financieel gevolg van de aanwijzing.

Geen personele gevolgen.

Vanaf het staften van de procedure geldt volgens artikel 6 van de Erfgoedverordening
2OI4 de voorbescherming. Dit betekent dat vanaf het moment van bekendmaking totdat
een besluit is genomen over de aanwijzing de bijgebouwen bescherming genieten als
waren ze al aangewezen. Na uw definitieve besluit duurt deze bescherming voort totdat de

aanwijzing wordt ingetrokken.

Duurzaamheid

De aanwijzing van ook de bijgebouwen biedt mogelijkheden voor duurzame
herbestemming en behoud van het geheel.

Uitvoering/evaluatie

Uw besluit toesturen aan de eigenaar. De aangevulde redengevende omschrijving op te
nemen in de gemeentelijke erfgoedlijst (zie
https:l/www.erfgoedhuiswee ).

Gommunicatie/ participatie

De eigenaar in kennis stellen van het besluit. De commissie Cultuurhistorie informeren en

uw besluit via Gemeentewijzer en website bekend maken.

Overleg gevoerd met

Intern

Marian Arts, Mario Beeren en Henk Creemers van R&E.

Extern:

Commissie Cultuurhistorie

Bijlagen:

r Aanvraag van l juli 2019
. Besluit aanwijzen bijgebouwen Dijkerstraat 40 en 42
. Redengevende omschrijving Dijkerstraat 40
r Redengevende omschrijving Dijkerstraat 42
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