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Afdeling

Wethouder Roduner zegt namens wethouder Botter het volgende na te
gaan. Op verzoek van het CDA (de heer El Aichi) na te gaan of de
afdeling Monumentenzorg soepeler wil omgaan met aanvragen om
monumentale gebouwen rolstoeltoegankelijk te maken voor
evenemenenten.
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Stand van Zaken/afdoening
Toezegging rolstoeltoegankelijkheid van monumenten
Monumenten, gemeentelijk of rijks, worden voortdurend aangepast en gewijzigd. Plannen hiervoor worden
voorgelegd aan de gemeente. Er wordt een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de plannen en
vervolgens kan het plan ingediend worden als omgevingsvergunning.
Er wordt per aanvraag gekeken wat de gevolgen zijn van de voorgestelde ingreep ten aanzien van de
monumentale waarden. Karakteristiek, betekenis en context moeten leidend zijn voor de aanpassing van het
gebouw. Vrijwel altijd gaat het om een unieke situatie en steeds moet gezocht worden naar de juiste balans maatwerk dus. Elk geval moet op zichzelf worden bekeken en beoordeeld omdat geen monument gelijk is
aan de ander. Daarbij wordt meegewogen wat de gevolgen vanuit instandshoudingsperspectief zijn op lange
termijn. Maar ook de eisen en wensen vanuit de maatschappij zoals die er zijn ten aanzien van duurzaamheid
en toegankelijkheid spelen daarbij een rol.
Het is niet mogelijk en ook niet wenselijk dat er op voorhand ingrepen worden uitgesloten, danwel
toegestaan zonder dat er een integrale en zorgvuldige afweging wordt gemaakt. Dit zou ook in strijd zijn met
de wettelijke taak van de gemeente, namelijk om alle belangen zorgvuldig af te wegen, en op basis daarvan
een besluit te nemen.

Het rolstoeltoegankelijk maken van monumenten is een lastige opgave en vraagt de nodige vakmanschap,
creativiteit en kennis van een architect. Maar het is zeker niet onmogelijk en een goed plan wordt op zijn
merites beoordeeld. Zo is onlangs met positief erfgoedadvies een hellingbaan aan het mausoleum op de
begraafplaats vergund. Is er voor de Nieuwe Bavo is positief geadviseerd voor een dergelijke voorziening.
En ook is er vergunning verleend voor een hellingbaan bij st Josephkerk aan de Jansstraat._____________
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