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Onderwerp
Restauratie Scheepshellingen Scheepmakersdijk

B & W-vergadering van 13 november
2007

Bestuurlijke context
Op 20 februari 2007 ging het college akkoord met de nota “Uitvoering kop Scheepmakersdijk fase 2”. 
In deze nota werden de kaders aangegeven waarbinnen en op welke wijze het werk in de aan de
Scheepmakersdijk en Papentorenvest afgemaakt moest worden. Inmiddels zijn de te restaureren
woningen aan de gemeente opgeleverd, zijn de gesprekken met de stichting Kotterzeilen in de eindfase
en is een begin gemaakt met het werk aan de openbare ruimte. Het project loopt volgens planning en de
verwachting is dat het geheel op 1 april 2008 gereed is.

Onderdeel van de uitvoeringsopdracht is de restauratie van de scheepshellingen. In eerste instantie zat
de restauratie voor een klein bedrag in het budget voor de herinrichting van de openbare ruimte. Nadere
studie geeft aan dat voor een goede en authentieke restauratie meer middelen nodig zijn
De ambitie is dat de restauratie van de scheepshellingen op 1 april gereed is. Tevens worden in het
gebied dat in fase 1 is gerealiseerd een aantal elementen toegevoegd zoals fietsenrekken, extra
verlichting etc.

De scheepshellingen maken deel uit van de bijzondere openbare ruimte rondom de molen de Adriaan.
Het hele gebied voor toeristen zeer aantrekkelijk om te bezoeken. De molen is inmiddels (als
experiment) ook op maandag opengesteld voor publiek. De extra kosten die gepaard gaan met de
authentieke restauratie van de Scheepshellingen en de kleine aanpassingen in het reeds in 2001
uitgevoerde gedeelte van de openbare ruimte komen op een bedrag van€ 30.000,-. Deze kosten worden
gedekt uit het ISV-1 , onderdeel economie en zijn opgenomen in de begroting voor 2007.


