
MONUMENTENRAAD 
 

Uitnodiging  /  Voorlopige AGENDA 

 
Datum:           15 juni 2016   
 
                        (14:00 uur eventueel vooroverleg) 
Tijd:             14:30 - ca. 16:30 uur  
Plaats:            Gemeentehuis Kampen (B&W kamer)  
 
Genodigden:  
de leden                    Hilde van Werven (voorzitter), Ben van ’t Hul (secretaris), Koen           
                                  Alderliesten, William Hartman, Marieke ten Hove, Roelof Oost,        
                                   Cees Spanjer en Geraart Westerink  
Gemeente Kampen:  Martin Ekker (wethouder), Johan  Abbink, Alexander Jager en            
                                   Annelies Scholtz-Vreeken  
 
Belangstellenden       Edy Prick (namens Bestuur St. B.E.B.)  /  Wim van Werkhoven  
 
Afwezig m.k.:           Cees Spanjer & Annie van ’t Zand-Boerman (SSK) en Roelof Oost 
 
 
 

1. Opening  /  presentie  /  vaststelling agenda  /  mededelingen 
- kennismaking Johan Abbink (opvolger van Henk van der Werf) 
- samenstelling en functieverdeling (rol vicevoorzitter / algemeen adjunct) 
- publicatie bekendmaking agenda + notulen i.v.m. openbare karakter  

 
2. a)  verslag vergadering 23-03-2016 (via e-mail toegestuurd > vaststellen) 

b) uitwerking strategiesessie Koers Monumentenraad 24-02-2016 (separate e-mail)  
 

3. Voorstel aanpassen Regeling op de Monumentenraad (2009)  
> bespreking en vaststelling van de aangepaste Regeling 2016 (> zie concept)   

 
      4.   Wederopbouwarchitectuur > bespreken rapport Bouwen voor de vooruitgang van 
             Saskia Olivierse n.a.v. presentatie op 23-03-2016 > keuze uit voorselectie maken 
 
      5.   Voortgang projecten 2016: 

a) Klankbordgroep Toekomst Kerkgebouwen Kampen (toelichting Annelies)  
b) Actualiseren Welstandsnota / Duurzaamheid (toelichting Hilde > nadere 
      informatie n.a.v. contacten met de projectleider Michiel Huizing)   
c) Inventarisatie karakteristieke panden (Wim + ?)  
d) IJsselkogge (actualiteiten > werkconferentie 15-03-2016 vanaf 19:00 uur) 

 
6.   Actuele stand van zaken vanaf 23-03-2016 m.b.t. restauraties / herbestemming  
      leegstaande of leegkomende gebouwen / ruimtelijke ontwikkeling gebiedsvisie: 
      a)  De Stadskazerne / toekomst schoolgebouw ? (info BOEi / deltaWonen)   
      b)  Theologische Universiteit / HBS (tijdelijke herbestemming + ontwikkelingen)   
      c)   planontwikkeling omgeving Bovenhavenstraat > sloop + nieuwbouw villa ? 
      d)   gebiedsvisie omgeving NS-station + Bolwerk / Buitenwacht 
      e)   gebiedsvisie omgeving Buitenhaven + Koggewerf (procedure St. B.E.B.) 
 
 
 



7.   Wat verder ter tafel komt  /  Rondvraag, o.a.:  
a)  IJssellinie Kampen (toelichting Koen n.a.v. contacten met RCE)  
b)  Kunstwerk Lex Hoorn > contact + afspraken met Mateboer ? (Geraart)  

          . c)  gevolgen van de Erfgoedwet voor gemeenten > situatie Kampen ? 
d)  contact met derden o.a. Welstands/Monumentencommissie (Marieke) 

            e)  volgende reguliere najaarsvergadering: 26-10-2016 + datum excursie ? 
 
 

8. Sluiting  

 
 


