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Betreft:  Intrekking bezwaar tegen de “Intrekking aanwijzing gemeentelijk monument  
 voor de boerderij Oukoopsedijk 10 te Reeuwijk” 
 
 
 
Geacht College, 
 
Op 6 maart 2013 tekende het bestuur van Vereniging De Sluipwijkse Plassen bezwaar aan 
tegen uw besluit d.d. 30 januari 2013 om de aanwijzing tot gemeentelijk monument voor de 
boerderij Oukoopsedijk 10 te Reeuwijk in te trekken. 
 
Na de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie op 28 mei 2013 hebben wij in overleg 
met de adviseur en intermediair van de eigenaar van Oukoopsedijk 10 op 19 september 
2013 bij u een voorstel voor een constructieve oplossing neergelegd. 
Kern van deze oplossing was het opstellen van een beeldkwaliteitplan door de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. Om voor de nieuw te bouwen woningen het beeldbepalende karakter 
te behouden, zou voor dit plan de uitstraling en de maatverdeling van een Zuid-Hollandse 
boerderij het uitgangspunt dienen te zijn. 
In januari jl. bleek ons uit een mailwisseling met mevrouw T. Revet, dat vanuit de kant van de 
gemeente niet aan dit uitgangspunt kan worden voldaan, omdat in een bestemmingsplan 
geen welstandseisen kunnen worden opgenomen. 
 
Nieuw overleg met de adviseur van de eigenaar, de heer J. de Koning van ERA De Koning 
Makelaardij, heeft recent ertoe geleid, dat vanuit deze kant zal worden ingezet op behoud 
van de gewenste beeldkwaliteit. Deze constructieve en te waarderen bijdrage heeft tot een 
oplossing geleid, waarin wij ons goed kunnen vinden (zie de bijlage).  
 
Wij kunnen u daarom mededelen, dat wij ons bezwaarschrift tegen de “Intrekking aanwijzing 
gemeentelijk monument voor de boerderij Oukoopsedijk 10 te Reeuwijk” bij deze intrekken. 
 
Vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van De Sluipwijkse Plassen, 
 
 
 
W.A.F.X. de Fraiture, 
voorzitter 
 
 
 
Bijlage: Kopie brief d.d. 25-02-2014 van ERA De Koning Makelaardij 
 
 
 
c.c.: De heer J. de Koning van ERA De Koning Makelaardij 


