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Algemeen:

In 2017 had het bestuur negen reguliere vergaderingen, en voor acute 
onderwerpen nog drie spoedvergaderingen. Als penningmeester is Jaap 
Hagens aangesteld. Er wordt nog steeds gezocht naar verjongende 
aanvulling van het bestuur. De site www.dorpsgezicht.net is geregeld 
bijgewerkt  en wordt goed bezocht.
De inbreng bij de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, vaak in samenwerking 
met de stichting Rethorica en de Molenstichting, betrof vooral het 
corrigeren van informatie op kaarten die door bedrijven in opdracht van 
de erfgoedlijn waren aangeleverd.
Met de gemeente Goeree-Overflakkee is geregeld contact, vooral sinds de 
aanstelling van de nieuwe   
beleidsmedewerker erfgoed en cultuur. In opdracht van de gemeente 
worden inventarisaties van cultuurhistorisch belangrijke elementen 
uitgevoerd, maar door gebrek aan mankracht loopt dit maar langzaam. Er 
is voor 25 panden op Flakkee de status van gemeentelijk monument 
aangevraagd, vijf hiervan zijn door de gemeente in behandeling genomen 
en in eerste instantie allen afgewezen. De stichting heeft hiertegen 
bezwaar gemaakt. Deels betrof dit bezwaar de gevolgde procedures, zoals 
afwijzing zonder advies van de monumentencommissie, en afwijzing op 
grond van een advies dat gebaseerd was op financiële in plaats van 
cultuurhistorische overwegingen.  
In december was de stichting gast van de raad, met een power-point 
presentatie en discussie.

Juunrenne:

De in 2015 door leden van de stichting opgerichte stichting Juunrenne is 
begonnen met de restauratie van de hooiberg die, net als de nu 
gerestaureerde uienren, bij Welgelegen moest verdwijnen en ook bij de 
Overkant wordt herbouwd.



Verloren gegaan:

Bosmanmolentje Noordlandse dijk

Ook dit jaar ging er weer cultureel erfgoed verloren. Het laatste originele 
bosmanmolentje van Flakkee, aan de Noordlandse dijk bij Nieuwe Tonge, 
is verdwenen ondanks dat het planologisch beschermd was.
Andere verdwenen watergerelateerde elementen zijn de tandheugels 
langs de Bekadeweg bij Sommelsdijk en bij het gemaal aan de Heerendijk 
in Oude Tonge. Er blijven nog maar weinig van deze tandheugels over, 
waarvan alleen die bij de havenkom van Sommelsdijk en bij de 
Wilhelminabrug in Middelharnis de beschermende aanduiding 
‘karakteristiek’ hebben. 

dubbele tandheugel Bekadeweg



Molendijk 2 Ooltgensplaat  

Door brand ging Molendijk 2 (hoek Voorstraat) in Ooltgensplaat geheel 
verloren. Het buurpand Voorstraat 1 raakte hierbij beschadigd. De schuur 
van de boerderij Duivenwaardseweg 9 in Nieuwe Tonge brandde af maar 
is wel weer opnieuw opgebouwd. 
Andere dit jaar gesloopte panden zijn met name de enige nog originele 
Zweedse woning in Zuidzijde, de schuur van de boerderij Groeneweg 43 in 
Nieuwe Tonge (het historische woonhuis hier was  al jaren geleden 
gesloopt), de boerderij Westhavendijk 47 in DIrksland en de voormalige 
witlofloods Waterweg 49 in Middelharnis. 

Waterweg  39 Middelharnis



      Molendijk 71-75 Oude Tonge

De boerderij aan de Molendijk 71-75 in Oude Tonge is gesloopt. De 
monumentencommissie oordeelde naar aanleiding van de aanvraag door 
de stichting om het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen: “Dit 
complex is zeer prominent gelegen aan de Molendijk en vormt een 
waardevolle tastbare herinnering aan het agrarisch verleden dat tot in de 
dorpskern voelbaar was”, “Mede gelet op het feit dat er al eerder 
cultuurhistorisch waardevolle boerderijen op Goeree-Overflakkee verloren 
zijn gegaan, is met name behoud van de complexen Molendijk 71,73 te 
Oude Tonge en Staakweg 215 te Dirksland van cruciaal belang.”, en 
“eventuele sloop (zou) leiden tot groot verlies van cultuurhistorische 
waarden. Behoud en ontwikkeling van deze panden wordt daarom van 
harte aanbevolen.” 

     Molendijk 71-75 Oude Tonge



           varkenshok Westduinweg 21 Ouddorp

Ook gesloopt zijn het boerderijtje en het oude varkenshokje Westduinweg 
21 in Ouddorp, alleen het bak/zomerhuis was gemeentelijk monument en 
bleef gespaard. Tenslotte is het besluit gevallen om het bruggetje over de 
boezem in Dirksland te slopen, nadat er een nieuwe meer directe 
verbinding tussen ziekenhuis en parkeerterrein was gemaakt. 
De bovengenoemde panden hadden (nog) geen enkele vorm van 
planologische bescherming, de eigenaar kon zonder problemen slopen.
Ondanks de ligging binnen het beschermde dorpsgezicht en ondanks 
inspanningen van de stichting zijn verder de voormalige cementfabriek 
Waterweg 39 in Middelharnis) en de schuur Oudelandsedijk 13 in 
Sommelsdijk gesloopt. Op de plaats van deze schuur staat nu een nieuw 
pand met de originele dakpannen, ankers en hang- en sluitwerk, en met 
een gepotdekselde kopgevel.

       Oudelandsedijk 13 Sommelsdijk



Behouden:

         Oud Hof

Helaas heeft de stichting dit jaar geen definitieve beschermingen kunnen 
bereiken. Wel zijn gelukkig cultuurhistorische elementen  behouden 
gebleven door de persoonlijke inzet van bewoners van Goeree-
Overflakkee. Zo wordt de boerenwoning Oud Hof, Westdijk 14 in 
Dirksland, van binnen en buiten gerestaureerd. Ook blijft het Meijer 
theater, Vissersdijk 61 in Middelharnis behouden, na bijna twintig jaar 
leegstand en achteruitgang. In overleg met de stichting wordt de 
wandschildering Vrij Vreugde, nu nog  in de aangrenzende garage, veilig 
gesteld.  

       Jugendstilramen Meijer theater



Lopende zaken:

Molendijk den Bommel

Voor het bestemmingsplan den Bommel, Stad aan’t Haringvliet en 
Herkingen zijn inventarisaties ingeleverd van panden die de stichting graag 
planologisch beschermd ziet.

  
Boven Oostdjik den Bommel              Kaaidijk 11 Herkingen

      Stoofhof den Bommel



Arbeiderswoning Westdijk 12 Dirksland

Bij het bestemmingsplan ‘Diverse Compensatielocaties’ is bezwaar 
gemaakt tegen de wijze waarop de Verordening Ruimte wordt gebruikt. 
Deze is bedoeld om storende agrarische bouwwerken te slopen en zo een 
ruimtelijke verbetering te bewerkstelligen. Maar hier is ook sloop voorzien 
van enkele van de steeds schaarser wordende arbeiderswoninkjes, 
volgens de stichting geheel ten onrechte. 

Veel aandacht is besteed aan het behoud van het gemeentelijk monument 
de boerderij Welgelegen, Hazersweg 25 in Ouddorp, met name de grote 
schuur. De betrokken projectontwikkelaar wil deze schuur slopen. In 
overleg met de projectontwikkelaar en mede met behulp van een door de 
stichting aangetrokken externe  deskundige zijn plannen opgesteld waarbij 
de schuur behouden kan blijven. Ook het voortdurende vandalisme hier is 
bij diverse instanties meermalen onder de aandacht gebracht.
 
Andere lopende zaken waarover met betrokkenen overleg is geweest zijn 
de pastorie Bosschieterstraat 2 Stellendam, de Pauwestee Staakweg 215 
Dirksland en het slopje van de Spuistraat naar het Soldatenplein in 
Middelharnis.
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