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Algemeen
In de eerste plaats danken wij u, trouwe donateur, voor uw steun.
Speciale dank aan de leden van de Rabobank: in het kader van de
RABObank Clubkasactie bracht een aantal van hen hun stem uit op de
Stichting, hetgeen een welkome extra donatie heeft opgeleverd; meer
dan vorig jaar zelfs. Het aantal donateurs nam licht toe.
De site www.dorpsgezicht.net wordt regelmatig van nieuws voorzien en
goed bezocht. Het bestuur kwam 11 keer in vergadering bijeen.
N.B.: die vergaderingen worden in privésfeer gehouden; uw donaties
worden dan ook niet besteed aan zaalhuur en consumpties.
Penningmeester Jan Verbiest heeft zijn bestuursfunctie eind 2016
beëindigd. Er wordt nog gezocht naar een opvolger en naar verdere
uitbreiding en verjonging van het bestuur.
Restauratie:
De in 2015 opgerichte Stichting Juunrenne heeft inmiddels het eerste deel
van het project “Restauratie uienren en hooiberg Ouddorp” zo goed als
afgerond. Met grotendeels gebruikmakend van de originele onderdelen
is op locatie “De Overkant” aan de Dijkstelweg de uienren van weleer
(1927) opnieuw opgetrokken. Weliswaar op halve lengte van ooit, maar
dat is nog een respectabele 14 meter. Een deel van de uienren is ingericht
als mini-expositie met gereedschappen uit het agrarisch verleden.

Foto: De Overkant

De hooiberg ligt nog opgeslagen; naar verwachting zal restauratie dit
jaar plaatsvinden.
De Stichting heeft er niets mee van doen gehad, maar wil u graag
attenderen op enkele bijzondere projecten:
Restauratie pakhuisje op de Menheerse Werf. De oude bouwsporen van
“de Singel” zijn geëgaliseerd t.b.v. een monument voor vergane
vissersschepen.

Pakhuisje aan de Spuistraat, Middelharnis

Restauratie dienstwoningen op het Havenhoofd van Middelharnis. De
woningen zijn nu voorzien van dakkapellen. De oude dakpannen zijn
opnieuw gebruikt, wat de uitstraling van het gebouw ten goede komt.
Verderop in dit verslag meer over gebruikte -Oudhollandse- dakpannen.

Dienstwoningen Havenhoofd Middelharnis

De heer van Dis uit Middelharnis nam het initiatief voor een wel heel
bijzonder project:

Tuinhuisje van materialen gesloopte Zweedse woningen

Met materialen van de gesloopte Zweeds woningen, Margrietstraat
aldaar, bouwde hij een gezelligheidsruimte voor de buurt. Hout,
kozijnen, deur, pannen, binnenwanden en isolatie: alles uit de gesloopte
woningen. Hulde!
Verloren gegaan:
Helaas zijn er in 2016 weer diverse cultuurhistorisch belangrijke
elementen verloren gegaan. Gesloopt zijn de gemeentelijke monumenten
Oostdijkseweg 68 Goedereede (boerderijtje inclusief wel en tras) en
Hazersweg 23 Ouddorp (boerenschuur, wagenhuis en hooiberg) en het
beeldbepalend pand Ring 12 Middelharnis (woning).
Onbeschermde panden kunnen worden gesloopt zonder enige mogelijkheid tot het maken van bezwaar, zo verdween tegen de gewekte
verwachting in de boerderij Koornlust, Kruisweg 2 Stellendam (zie
jaarverslag 2015).
Ook gesloopt zijn het zomerhuis/wagenhuis van de Pauwestee,
Staakweg 215 Dirksland, een witlofloods bij Molenweg 10 Ouddorp, de
molenstomp en bijbehorende schuur, Molendijk 101 en 99 Ooltgensplaat,
het boerderijtje Magdalenadijk 3 Oude Tonge en het restaurant met het
laatste restje van de roestgang van Hernesseroord, Deltaboulevard 13
Middelharnis. In enkele gevallen was sloop onvermijdelijk vanwege
jarenlange verwaarlozing.
Ook was plots verdwenen de vermoedelijk eind 18e eeuwse tandheugel
(sluisbediening) bij het havenkanaal van Dirksland, met de bijbehorende
steen met verweerde inscriptie. Bescherming hiervan is in 2013 door de
gemeente geweigerd (zie jaarverslag 2013).Net nu er de mogelijkheid
was tot restauratie in het kader van het havenkanaal Dirksland van de
erfgoedlijn,bleek het geheel door het waterschap te zijn “opgeruimd”.
Weliswaar niet gesloopt maar wel te betreuren is het verlies van de
historische uitstraling van het beeldbepalende huisje Oudelandsedijk 15
Sommelsdijk door de verbouw.
De gemeente is gewezen op het door maaiwerk beschadigen van de
onbeschermde duiker met steen met inscriptie uit 1781, Molenweg bij
Oudelandsedijk Sommelsdijk, maar hier is -nog- niet op gereageerd.
Algemeen Goeree-Overflakkee
In het kader van de erfgoedlijn zijn diverse bijeenkomsten bijgewoond.
In de projectgroep Havenkanaal Stellendam is aandacht gevraagd voor
de laatste stukjes muraltmuur van Flakkee en voor een gedeeltelijk
verdwenen duiker.

De gemeente is aangesproken op haar zwakke beleid ten aanzien van de
cultuurhistorie. De verschillen in de mate van bescherming van cultureel
erfgoed tussen de voormalige gemeenten zijn nog steeds niet opgeheven.
De Verordening Ruimte, de opvolger van Ruimte-voor-ruimte, is
bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door sloop van
storende en niet meer in gebruik zijnde agrarische bebouwing, maar
door die regeling dreigen nu historische boerderijen te worden gesloopt.
In het kader van de voor Flakkee gewenste inhaalslag is in eerste
instantie voor 25 panden de status van gemeentelijk monument aangevraagd, met ondersteuning van de bond Heemschut.
De gemeente is inmiddels bezig haar beleid te verbeteren:
Op verzoek van B&W zijn door de Stichting uitvoerige inventarisaties
gemaakt van cultuurhistorische elementen in de kernen Stad aan’t
Haringvliet, den Bommel en Herkingen. Afgesproken is dat de Stichting
verder gaat met inventariseren van als beeldbepalend gewenste panden
op Flakkee, zodat de gemeente daarna via veeg-plannen of aanpassing
van bestemmingsplannen hierop actie kan ondernemen.
Verder heeft men een lijst van “verbetergevallen” opgesteld: eigenaren
van verwaarloosde objecten worden aangesproken op het achterstallig
onderhoud.
Met ingang van april dit jaar wordt een “monumentenambtenaar”
aangesteld. De persoon i.q. was voorheen werkzaam bij de bond
Heemschut, dus kent het klappen van de zweep.
Er is gereageerd op de ontwerp Nota ruimtelijke kwaliteit, en op het
bestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgezichten.
Op het voorontwerp “Bestemmingsplan diverse compensatielocaties
Goeree-Overflakkee” is een inspraakreactie gegeven, met name over het
feit dat door het saneren van een historische boerderij (Oud Hof, Westdijk 14 Dirksland) en de er bij liggende arbeiderswoning zogenaamd een
aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering zou worden bewerkstelligd.
De gemeente is verzocht toe te zien dat gebruikte dakpannen worden
toegepast bij restauraties. Zoals bij het opkappen van een schuur aan de
Peuterdijk in Herkingen bijvoorbeeld: dat ziet er goed uit!

Herkingen, Peuterdijk

Ook bij nieuwbouw soms bewust wordt gekozen voor oude dakpannen.
Een fraai voorbeeld is onderstaande boerderijwoning in Dirksland.

Dirksland, Hondsgalgweg

Diverse nog lopende zaken:
Welgelegen Hazersweg 25 Ouddorp
Over de toekomst van de boerderij Welgelegen is contact geweest met de
gemeente en met de projectonwikkelaar. Het woonhuis en het wagenhuis worden gerestaureerd. Of de grote schuur behouden kan blijven
wordt nog onderzocht.
Pastorie Bosschieterweg 2 Stellendam
Op grond van verontrusting bij de lokale bevolking heeft de Stichting
over de toekomst van de pastorie gesproken met de kerkeraad en met de
gemeente. Er is de status van gemeentelijk monument aangevraagd maar
de gemeente heeft dit pand geen bescherming willen verlenen, ondanks
dat de monumentencommissie geadviseerd heeft (en dat twee maal!) om
het pand planologisch te beschermen. De kwestie is aangekaart bij de
commissie voor bezwaar-en beroepschriften; uitslag volgt.
Oudelandsedijk 13 Sommelsdijk
Dit is een prominent gelegen schuur bij de ingang van Sommelsdijk. Er is
bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning voor sloop en gewijzigde herbouw, met ondersteuning door de bond Heemschut. Ook is
meermalen overleg geweest met de eigenaar.
Meijer theater, Vissersdijk 63-65 Middelharnis
Met diverse betrokkenen is overleg gevoerd over de mogelijkheden van
behoud. Omdat gesteld is dat het pand in te slechte staat zou zijn om te
restaureren is het pand bezocht en de kwaliteit hiervan beoordeeld.
Conclusie van het onderzoek luidt, dat “na 20 jaar verwaarlozing het
pand in een verrassend goede staat verkeert.”
Overige zaken:
De Stichting heeft zich verder o.a. bezig gehouden met de bescherming
van het boerderijtje Westduinweg 21 Ouddorp, de sloop van de
dorpsboerderij Voorstraat 108 Stellendam, de proef-afsluiting van het
slopje tussen Spuistraat en Soldatenplein Middelharnis, de
nieuwbouwplannen ter plaatse van de dijkboerderij Molendijk 71-73
Oude Tonge en het onderhoud van het raadhuis Kaai 2 Ooltgensplaat.
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