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Reeuwijk, 19 september 2013

Betreft: Bezwaar tegen intrekking aanwijzing gemeentelijk monument
voor de boerderij Oukoopsedijk 10 te Reeuwijk
Geacht College,
Op 6 maart 2013 heeft het bestuur van Vereniging De Sluipwijkse Plassen bezwaar
aangetekend tegen uw besluit d.d. 30 januari 2013 om de aanwijzing tot gemeentelijk
monument voor de boerderij Oukoopsedijk 10 te Reeuwijk in te trekken.
In het kader hiervan heeft op 28 mei jl. een hoorzitting plaatsgevonden van de bezwaarschriftencommissie. De commissie heeft nog geen besluit genomen.
Het bezwaar van het bestuur tegen de intrekking van de monumentenstatus was met name
gebaseerd op het feit, dat met het vervallen van deze status er geen enkel sturingsmiddel
meer is om te garanderen, dat bij herontwikkeling het beeldbepalende karakter van de
bebouwing op dit perceel, al dan niet in de vorm van een reconstructie, behouden blijft. Dit
vinden wij een volstrekt ongewenste situatie.
Inmiddels hebben wij contact gehad met de heer J. de Koning van ERA De Koning
Makelaardij. De heer De Koning treedt op als adviseur en intermediair van de eigenaar van
Oukoopsedijk 10, Goudriaan Beheer B.V. uit Waarder.
In dit plezierig verlopen gesprek hebben wij met de heer De Koning afgesproken:
De heer De Koning verzoekt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een beeldkwaliteitplan
voor Oukoopsedijk 10 op te stellen, waarbij voor de 2 nieuw te bouwen woningen als
uitgangspunt de uitstraling en maatverdeling van een Zuid-Hollandse boerderij wordt
gehanteerd.
Zodra Vereniging De Sluipwijkse Plassen van de gemeente de schriftelijke toezegging
voor het opstellen van het hiervoor genoemde beeldkwaliteitplan heeft ontvangen, trekt
de vereniging haar bezwaarschrift tegen de intrekking van de monumentenstatus in.
Volledigheidshalve sluiten wij een kopie van het door de heer De Koning opgestelde verslag
van dit gesprek bij.
Wij hopen van harte, dat u uw medewerking wilt verlenen aan deze voor alle betrokkenen
constructieve oplossing. Uw reactie zien wij dan ook met grote belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
VERENIGING DE SLUIPWIJKSE PLASSEN
namens het bestuur,

W.A.F.X. de Fraiture,
voorzitter
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