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ONDERWERP 
Stand van zaken aanvraag aanwijzing gemeentelijk monument Binnenweg 160 
(voormalige postkantoor) 
 
 
 
Inleiding 
Op 30 november kreeg u via een collegebericht een update en tijdlijn over het 
verzoek om het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. In dit collegebericht wordt u geïnformeerd over de 
voortgang. 
 
Stand van zaken 
Het college heeft het juridische advies ontvangen over de aanvraag het voormalige 
postkantoor (Binnenweg 160) aan te wijzen als  gemeentelijk monument. Op basis 
hiervan wordt de formele procedure voor het aanwijzen van een gemeentelijk 
monument verder doorlopen. Dit houdt in: 
 
De erfgoedcommissie is formeel om advies gevraagd over de aanwijzing van 
Binnenweg 160 als monument en deze heeft dit besproken op 15 december. Het 
advies van de erfgoedcommissie is op dit moment nog niet binnen. 
 
Na ontvangst van het advies zal het college een voorlopig besluit nemen. 
Vervolgens worden de betrokkenen (de eigenaar en de aanvragers van de 
gemeentelijke monumentenstatus) hierover geïnformeerd en uitgenodigd een 
zienswijze te geven.  
Daarna volgt een weging van de belangen van de eigenaar, de aanvragers van de 
monumentenstatus en het algemene belang van bescherming van het cultureel 
erfgoed. Op basis hiervan zal het college een definitief besluit nemen.  
 
Procedure voor het aanwijzen van een gemeentelijk monument 
Voor de duidelijkheid volgen hieronder in grote lijnen de stappen die worden 
doorlopen als er een aanvraag komt om een object als gemeentelijk monument 
aan te wijzen: 

- Het college vraagt advies aan de erfgoedcommissie over de criteria uit de 
erfgoedverordening (cultuurhistorische,  stedenbouwkundige en 
architectuurhistorische waarde). 

- Het college maakt een voornemen om een gemeentelijk monument aan te 
wijzen schriftelijk bekend aan alle zakelijk gerechtigden op de onroerende 
zaak. 

- Na ontvangst van de reacties vindt een belangenafweging plaats. 
- Op basis van de belangenafweging volgt het definitieve besluit door het 

college. 


