
Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek

Zaanstreek.

Secr.: Roerdompstraat 94
1531 XK Wormer

Aan het college van burgemeester en wethouders van Wormer,
Postbus 20
1530 AA Wormer

26 mei 1981

Geacht college,

De Vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf en
techniek in de Zaanstreek heeft zich voorgenomen de
bedrijfsgebouwen en de nog aanwezige inhoud als eerste
object voor beschrijving en documentatie ter hand te
nemen. In verband met de bestaande sloopplannen zal
op korte termijn daarmee een begin worden gemaakt.

Vanzelfsprekend zullen wij daarbij gebruik maken van
bestaande tekeningenarchieven, maar het zal ook nodig
zijn de terreinen te betreden, zodat ter plaatse nog
bepaalde objecten beschreven en gefotografeerd kunnen
worden.

Om die reden vragen wij uw toestemming om dat te mogen
doen.
De heer Van Roode heeft dit reeds mondeling bij de voor-
zitter van uw college aan de orde gesteld.

Uw medewerking aan de totstandkoming van een eerste aanzet
tot de geschiedschrijving van industriële objecten in de
Zaanstreek stellen wij zeer op prijs.

Gebruiker
website zie

Gebruiker
Nieuwe stempel
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN
MONUMENTEN VAN BEDRIJF EN TECHNIEK ZAANSTREEK
Secr.: Roerdompstraat 9̂ -
1531 XK Wormer

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Worrner

Zaandijk, 26 juli 1981
Bazuinhof 2

Geacht College,
^

Op 11 juni j.l. hebben leden van ons bestuur en onze secties een bezoek
gebracht aan de fabrieken van Van Gelder Papier in Wormer in verband met
de taak die we ons hebben gesteld om voor .1 juni 1982 door middel van
foto's en gesprekken met oud-werknemers zoveel mogelijk wetenswaardigheden
betreffende de papierfabricage bij VGP in Wormer vast te leggen, voor deze
in historisch opzicht belangrijke informatie voorgoed verloren gaat»

Bij het in ogenschouw nemen van de bedrijfsgebouwen vonden wij in een
van de gebouwen een aantal interessante gietijzeren kolommen0 Namens het
bestuur van onze Vereniging verzoek ik u t.z0t. enkele van deze kolommen
voor ons -wellicht uit het sloopcontract- te behouden.

Verder verzoeken wij uw College de mogelijkheden te onderzoeken tot het
instandhouden van de Van Gelder watertoren» Wellicht kan aan dit 'industriële
monumentje1 in de toekomst een andere bestemming worden gegeven. Maar in
ieder geval zal het na afbraak van het Van Gelder-complex voor de bevolking
van Wormer een herinnering zijn aan de industrie die zo lang het leven en
werken van u$r gemeente heeft bepaald.

***"' Een en ander van harte in uw aandacht aanbevelend en in afwachting van
uw reactie teken ik, met vriendelijke groet,

hoogachtend,
itamens het bestuur, - ~~T~ r C*

cc. De Typhoon
De Zaanlander

Marie-Louise Tiesinga-Autsema
voorzitter
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GEMEENTE WORMER

Vereniging tot Behoud van
Monumenten van Bedrijf en
Techniek Zaanstreek
Roerdompstraat 94
1531 XK WORMER

Behandeld door: P. Hordijk

Uw kenmerk Uw brief Ons nummer Wormer, 2 8 OKT, PO"
26-7-1981 2114

Onderwerp: Van Gelder Complex

-

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven delen wij
u hierbij het volgende mede.

Door onze dienst gemeentewerken is geconstateerd dat in
het op het complex aanwezige grondstoffengebouw vijf verschil-
lende typen van de door u genoemde gietijzeren kolommen aan-
wezig zijn.

Van elk type zullen wij één exemplaar buiten het sloop-
bestek houden en te zijner tijd aan uw vereniging ter beschik-
king stellen.

Voor wat betreft de bestemming van de watertoren zullen
wij op een later tijdstip een beslissing nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voorlopig naar genoegen
te hebben geïnformeerd.

Bezoekadres: Dorpsstraat 350/Postadres: Postbus 20,1530 AA Wormer
Telefoon 02982-1651



VERENIGING TOT BEHOUD VAN
MONUMENTEN VAN BEDRIJF EN TECHNIEK ZAANSTREEK
Secr.: Heinsiusstraat 86
1504 ET ZAANDAM

Aan het College van Burgemeester en Zaandam, 4 januari 1982
Wethouders van de Gemeente Wormer
Postbus 20
1530 AA WORMER

Betr.: subsidie-aanvrage van onze Vereniging d.d.
26-7-1981 t.b.v. ons project Van Gelder complex

Geacht College,

Op 28 juli jl. liet u ons weten, dat onze subsidie-
aanvraag t.b.v. het vastleggen in woord en beeld van
de geschiedenis van de Van Gelder Papierfabrieken in
Wormer in behandeling zou worden genomen door de
afdeling Financiën.

Sinds dit bericht hebben wij hierover verder niets
meer vernomen.

Mogen wij u vragen ons op korte termijn te doen weten
welke beslissing uw college in deze heeft genomen?

In afwachting van uw berichten tekenen wij, met
vriendelijke groet,

hoogachtend,

namens het bestuur,

M.L. Tiesinga-Autsema,
Voorzitter.



VERENIGING TOT BEHOUD VAN
MONUMENTEN VAN BEDRIJF EN TECHNIEK ZAANSTREEK
Secr.: Heinsiusstraat 86
1504 ET ZAANDAM

Aan het College van Burgemeester en Zaandam, 4 januari 1982
Wethouders van de Gemeente Wormer
Postbus 20
1530 AA WORMER

Betreft: Van Gelder complex.

Geacht College,

Wij zijn u bijzonder erkentelijk voor uw toezegging
bij schrijven van 28 oktober jl. inzake vijf giet-
ijzeren kolommen die voor onze Vereniging t.z.t. uit
het Van Gelder complex ter beschikking zijn.
Bij verschillende bezoeken aan het complex is ons
echter gebleken dat een aantal kolommen zijn door-
boord t.b.v. bijvoorbeeld het bevestigen van
consolles e.d.
Zou er bij de sloop nog op kunnen worden toegezien
dat de vijf toegezegde exemplaren - zoveel mogelijk -
onbeschadigde kolommen betreffen?

U bij voorbaat dankend, tekenen wij,

Hoogachtend,

namens het bestuur,

A.R. Mynott
Secretaris.



GEMEENTE WORMER

.Aan het bestuur van de vereniging
tot behoud van bedrijf en techniek
Zaanstreek
secretaris de heer dr. E.H. Meursing
Roerdompstraat 94
1531 XK WORMER

Behandeld door: financiën

Uw kenmerk Uw brief Ons nummer Wormer, &™ A - " ?ïfQ£

2111

Onderwerp: subsidie

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van het door u ingediende verzoek
om een subsidie delen wij u mede dat een en ander een
punt van bespreking zal uitmaken in de eerstvolgende
vergadering van de commissie onderwijs.

De commissie onderwijs komt in openbare vergadering
bijeen op woensdag 12 mei a.s. te 20.00 uur in een der
vertrekken van het raadhuis, Dorpsstraat 350 te Wormer.

Wij menen er goed aan te doen u van een en ander
op de hoogte te stellen.

Bezoekadres: Dorpsstraat 350/Postadres: Postbus 20,1530 AA Wormer
Telefoon 02982-1651



GEMEENTE WORMER

\,

onderwerp: Voorstel tot het
verlenen van een subsidie aan
de Vereniging tot Behoud van
Monumenten van Bedrijf en Wormer, 6 juli 1982
Techniek Zaanstreek te Zaandijk.

Op 27 maart 1981 is ten overstaan van notaris Zegers te Zaandam
een oprichtingsakte verleden van de Vereniging tot Behoud van
Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek, secretaris de heer
Dr. E.H. Meursing, wonende te Wormer, Roerdompstraat 94.

Deze vereniging heeft zich ten doel gesteld:
1. het behoud ter plaatse van in historische en/of ruimtelijk

opzicht belangrijke onroerende monumenten met hun inventaris
en andere roerende toebehoren in de Zaanstreek op de gebieden
van bedrijf, techniek en daarmede samenhangende sociale en
organisatorische verbanden;

II. het behoud van fragmenten, indien deze in hun eigen omgeving
verloren dreigen te gaan, en deze onderdelen bij voorkeur te
bestemmen als aanvullende elementen bij elders ter plaatse door
de vereniging te behouden monumenten als vorenbedoeld;

III. het bevorderen van de continuïteit in de uitoefening van his-
torisch belangrijke economisch onrendabele arbeidsprocessen,
indien van uitoefening en/of van produkten van deze arbeids-
processen een blijvend maatschappelijk nut kan worden verwacht;
Het streven van de vereniging is daarbij in het bijzonder gericht

op:
a. het in ongeschonden staat bewaren van bedoelde monumenten met

behoud van hun archeologische waarde en hun historische zeggings-
kracht;

b. het toegankelijk maken van bedoelde monumenten als middelen
tot historische beeldvorming bij en kennisoverdracht aan een zo
groot mogelijk publiek, mits niet in strijd met het hiervoor
bepaalde;

c. het behoud door beheer van bedoelde monumenten, indien deze
deel uitmaken van grotere historische en/of ruimtelijke belang-
rijke complexen en ensembles;

d. het behoud door beheer van bedoelde monumenten, indien deze geen
nieuwe economisch rendabele bestemming kunnen krijgen zonder
dat aan hun archeologische waarde en/of aan hun historische
zeggingskracht afbreuk wordt gedaan;

Aan
de Raad der gemeente

Wormer

RAADSVOORSTEL

1982/84



e. het behoud als vorenbedoeld van genoemde monumenten door, indien
noodzakelijk, te bevorderen dat deze in eigendom en/of beheer
wordt gebracht bij haar (nog op te richten) beheersorganisatie:
De Stichting Beheer Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek,
Het bestuur van genoemde vereniging heeft een verzoek ingediend

voor het verkrijgen van een subsidie. Eenzelfde verzoek is gedaan
aan de gemeentebesturen van Jisp, Oostzaan en Zaanstad.

. _ De door het bestuur overgelegde begroting beloopt een totaal
bedrag van f 7.050,—, waaronder aan de uitgavenkant een bedrag
van f 5.000,—voor een project. De kosten van het project behoren
ons inziens niet thuis in een exploitatiebegroting. Door de kosten
van het project ( f 5.000,—) over te hevelen naar een begroting
van kapitaalsinkomsten en -uitgaven sluit de normale exploitatie-
begroting met een batig saldo van f 2.150,— in plaats van een
nadelig saldo van f 2.850, —. Voor de normale exploitatie is een
subsidie derhalve niet nodig.

De kosten van het project Van Gelder/Hembrug - totaal bedragende
f 5.000,— kunnen worden verdeeld in een:
a - project Van Gelder, kosten f 4.500,—
b - project Hembrug - 500,--

totaal " f 5.000,—

Het project Van Gelder beslaat de volgende onderdelen:
1 fotograferen van objecten (oude machines) f 500,—
2 vastleggen archief van inboedel, architectuur,
constructie vari gebouwen - 1.5ÖÜ,—

3 vastlegging infrastructuur, industriële land-
schappen - 750,--

4 orale vastlegging van leven en werken in de
papierindustrie vanaf de dertiger jaren,
aanschaf bandrecorders, bandjes, verslaglegging 1.750,--
totaal ~ f 4.500,—

Het project kan in historisch opzicht voor de gemeente Wormer
van belang worden geacht. Het komt ons inziens dan ook nuttig voor
dit project van gemeentewege financieel te ondersteunen.

Jaren geleden heeft uw raad — op voorstel van burgemeester en
wethouders — besloten jaarlijks een bedrag groot f 500,--,af te
zonderen en te storten in een fonds genaamd "Fonds Historisch Aanzie
In dit fonds zal op 31 december a.s. een bedrag groot f 13.876,--
aanwezig zijn (inclusief de storting 1982 en de toe te rekenen
rente). In het verleden is voor een gedeelte over middelen van dit
fonds beschikt. Onder andere zijn hiervoor een aantal houtskoolte-
keningen aangekocht van nu wijlen de kunstschilder Willem Steijn,
voorstellende historische plekjes in Wormer en omgeving. Er is
alles voor te zeggen de kosten van het project Van Gelder ook ten
laste van dit fonds te brengen.

- 2 -



- 3 -

Resumerende stellen wij u dan ook voor tot een bedrag van
maximaal f 4.500-,— te beschikken over de middelen van het
"Fonds Historisch Aanzien" en hiermede de kosten van het project
Van Gelder te financieren in de vorm van het beschikbaar stellen
van een eenmalige bijdrage aan het bestuur van de vereniging.

Het onderhavige verzoek heeft deel uitgemaakt van de agenda
van de Commissie Onderwijs van 12 mei 1982 en 9 juni 1982. In de
Commissie voor de financiën is over deze zaak gesproken in de
vergadering van 30 juni jl. Beide commissies kunnen instemmen met
ons voorstel.

De financiële zaken zijn geregeld in begrotingswijziging nr.
21 van 1982. ;

De op deze aangelegenheid betrekking hebbende stukken liggen
in de raadsportefeuille voor u ter inzage. %

GH/lz Burgemeester en wethouders van Wormer, .
de secretaris, de burgemeester,

, locc

P.J. Baas Th.B. Huijgen

>





GEMEENTE WORMER

Aan het bestuur van de vereniging
tot behoud van Monumenten van Bedrijf
en Techniek Zaanstreek
p/a mevrouw M.L. Tiesinga-Autsema
Bazuinhof 2
ZAANDIJK

Behandeld door: afdeling financiën

Uw kenmerk Uw brief Ons nummer
77

Wormer,

Onderwerp: verlenen subsidie

^

Geacht bestuur,

Wij berichten u hierbij dat de raad dezer gemeente in zijn
openbare vergadering van 23 augustus jl. heeft besloten aan uw
vereniging een éénmalig subsidie te verlenen groot maximaal
ƒ 4.500,-- om hiermede de kosten van het project van Van Gelder
te financieren.

Nadrukkelijk brengen wij onder uw aandacht dat het hier gaat
om een éénmalige subsidie ten behoeve van het gestelde project.

De desbetreffende begrotingswijziging hebben wij inmiddels
ter goedkeuring ingezonden bij het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland te Haarlem. Te zijner tijd verneemt u hieromtrent
nader bericht van ons.

Wij verzoeken u voorts ons te willen mededelen of bij uw be-
stuur de bereidheid aanwezig is foto1s, bandjes, verslagen en
dergelijke te doen onderbrengen in het streekarchief Waterland
te Purmerend of het gebouw van de openbare bibliotheek te Wormer,
Kemphaanstraat 131 te Wormer.

Uw antwoord wachten wij met belangstelling af.
Een exemplaar van het desbetreffende raadsvoorstel 1982,

nr. 84 sluiten wij ter kennisname in.

GH/ab
Coll:

Bi j l agen : l

Bezoekadres: Dorpsstraat 350/Postadres: Postbus 20, 1530 AA Wormer
telefoon 02982-1651



2 3 OKT. 1982 GEMEENTE WORMER

Aan het bestuur van de vereniging
tot behoud van Monumenten van Bedrijf
en Techniek Zaanstreek
p/a mevrouw M.L. Tiesinga-Autsema
Bazuinhof 2
1544 XN ZAANDIJK

Behandeld door: afdeling financiën c. a.

~ 5 OKT. 1982
Uw kenmerk Uw brief Ons nummer Wormer,

77

Onderwerp: verlenen subsidie

Geacht bestuur,

Tot op heden mochten wij nog geen antwoord ontvangen op ons
schrijven d.d. 02 september 1982 betrekking hebbende op neven-
vermeld onderwerp.

Wij stellen het op prijs uw antwoord thans op korte termijn
te mogen ontvangen.

Voor de door u te nemen moeite zeggen wij u nu reeds harte-
lijke dank.

Bezoekadres: Dorpsstraat 350/Postadres: Postbus 20, 1530 AA Wormer
Telefoon 02982-1651

GH/dt
coll:
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN
MONUMENTEN VAN BEDRIJF EN TECHNIEK ZAANSTREEK
secr,: Heinsiusstraat 86
150̂  ET ZAANDAM

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Wormer
Postbus 20
1530 AA WORMER

Zaandam, 2 november 1982

Betreft: verlenen subsidie Van Gelder -project

Zeer geacht College,

Door allerlei omstandigheden is uw brief van 2 september j.l.
even blijven liggen. Niettemin onderstrepen wij hierbij onze
dank voor de bereidwilligheid van de Raad ons ƒ ̂ -.500,— sub-
sidie te verlenen om daarmee de kosten van het project van Van
Gelder te financieren. Onze vier secties: Gebouwen, Produktie-
technieken en Documentatie zijn druk doende met het project.
Zij streven ernaar in januari 19&3 met hun eindverslagen gereed
te zijn. Het is de bedoeling dat daarna door een of twee leden
van onze Vereniging wordt gewerkt aan hetnsamenvoegen" en com-
primeren van de verzamelde gegevens tot een publicatie van onze
Vereniging, waarvoor apart subsidie zal moeten worden aangevraagd
bij verschillende daarvoor bestaande fondsen, zoals bijv. het
Reint Laan Fonds in Zaanstad.

Als antwoord op uw vraag over het verzamelde materiaal delen
wij mede, dat wij uiteraard bereid zijn t.z.t. duplicaten van
foto1s, bandjes, verslagen etc. onder te brengen in een archief
of b-ibliotheek waar uw voorkeur naar uitgaat. Wij wijzen u
er overigens op, dat ons archief ook openbaar is en dat het
geraadpleegd kan worden door belangstellenden. Die mogelijkheid
is onlangs vergroot, doordat v/ij nu over eeri eigen ruimte voor
onze Vereniging beschikken, waar ons archief en onze documentatie
is ondergebracht. Wij hebben een verdieping kunnen huren in
het Eigen Gebouw, Bosschjesstraat 22 te Koog aan de Zaan.
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Si1» Kreulea.t diieo.teur SMMentewerkent Wormeif



GEMEENTE WORMER

het bestuur van de Vereniging tot
behoud van Monumenten van bedrijf en
techniek in de Zaanstreek
secr. de heer dr. A.R. Mijnott
Heinsiusstraat 86
1504 ET ZAANDAM

Behandeld door: financiën

Uw kenmerk Uw brief Ons nummer Wormer, ' f NOV. 1982

77
Onderwerp: subsidie

Geacht bestuur,

Bij schrijven d,d. 2 september 1982 berichten wij u,
dat de raad dezer gemeente in zijn openbare vergadering
van 23 augustus 1982 had besloten aan uw vereniging een
éénmalige subsidie te verlenen groot f 4.500,— om hiermede
de kosten van het project van Van Gelder Papier te kunnen
financieren.

Ten vervolge op het vorenstaande delen wij u mede, dat
Gedeputeerde Staten dezer provincie bij hun besluit van
28 september jl. nr. 73 hun goedkeuring hebben gehecht aan
de betreffende begrotingswijziging.

In verband met het vorenstaande gelieve u aan ons mede
te delen de bank- of girorekening van uw stichting zodat
wij het bedrag groot f 4.500,— aan u kunnen overmaken.

Met vriendelijke groeten,
Burgemeester en wethouders van Wormer,
d^ secretaris, de burgemeeste]

Bijlagen:

B szoekadres: Dorpsstraat 350/Postadres: Postbus 20,1530 AA Wormer
Iefoon02982-1651



• ' : • ** — — f Of BiHOïID-'fAM-—- — --,-:• - ̂^ ..,,,, r̂ .~̂ v ,..,.;-
VA»

S0or*i HeiBsiusstraat 86
1504 BT Zaandam

Zaandam, 11 december 1982.

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Wormer
Postbus 20
l':>30 AA Wormer

Betreft: Subsidie van Gelder projekt.

Zeer geacht College»

In antwoord op uw schrijven van 17 november j«l», inzake
bovengenoemde subsidie delen wij u mede dat u het subsidie-
bedrag groot ƒ 4.500,--* kunt overmaken op onze bankrekening
69*04*62*050 bij de Nederlandsche kiddenstandsbank W*V*
Postgiro van de N̂ IB 42120.

\j nogmaals dankseggend voor de subsidie tekenen wij niet
vriendelijke groet,

hoogachtend,
nameDB het bestuur

i..« TJ» iasinga-Autse^a
voorzitter

H.D^üiUldor
penningmeester



GEMEENTE WORMER

Aan de Vereniging tot behoud van
monumenten van bedrijf en techniek
Zaanstreek
secr.: de heer dr. A.R. Mynott
Heinsiusstraat 86
1504 ET ZAANDAM

Behandeld door: af d. algemene zaken

Uw kenmerk Uw brief Ons nummer Wormer, l i Jmi» B§3
2 november 1982 3260

Onderwerp: sloop Van Gelder complex

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief betreffende vragen
over het beschikbaar komen van de gietijzeren kolommen en de
belangstelling van de Technische Hogeschool in Delft voor een
zogenaamd knooppunt van het Polonceau-spant delen wij u het
volgende mede.

De verwachting is dat de gietijzeren kolommen in 1983 be-
schikbaar komen. Een nadere precisering kunnen wij u nog niet
geven aangezien nog niet bekend is waar met de sloop begonnen
gaat worden.

Verder delen wij u mede dat een knooppunt van een Polonceau-
spant nu al beschikbaar is. Dit spant is verwijderd in verband
met de afvoer van een glanscylinder en ligt op het fabrieks-
terrein.

Tegen het uitsnijden van een of meerdere knooppunten uit
bovengenoemd spant door de Technische Hogeschool hebben wij geen
enkel bezwaar.

Voor de goede orde dienen zij contact op te nemen met de
dienst gemeentewerken, Dorpsstraat 293, tel. 02982-5260, alvorens
met de werkzaamheden te starten.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende geïnformeerd te
hebben.

Hoogachtend,
Btix^emeester en wethouders van Wormer,
&e secretaris, de burgemeester,

Bezoekadres: Dorpsstraat 350/Postadres: Postbus 20,1530 AA Wormer
Telefoon 02982-1651
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De Heer Ing. H.t.Kreulen
Directeur Gemeentewerken
Dorpsstraat 293
Wormer

28-3-1983

Geachte EeerfKreulen,

Reeds enkele jaren wordt aan de T.H.-Delft onderzoek verricht op het
gebied van de geschiedenis van de bouwtechniek* De vakgroep Staal-
constructies richt zich hierbij op de bruggensector en de vakgroep
GebatMiwn op gebouwen sector.
T.z.t. hopen wij een permanente expositie in te richten waarbij objec-
ten zoals knooppunten, kolommen e,d. tentoongesteld worden.

Wij zijn u en de Vereniging totbbhhoud van Monumenten van Bedrijf en
Techniek ZaanstreMc bij zonder erkentelijk dat hierin ook vijf kolommen
en twee knooppunten uit het Polonoaauspant uit de voormalige papier-
fabriek van Gelder te Wormer kunnen worden opgenomen.

Vorige week heb ik hierover telefonisch contact met u opgenomen en u
zou de sloopfirma vragen twee knooppunten^ uit het spant ge snijden.
Zorgen baart ons nog het transport van de kolommen. Het is ons duide-
lijk geworden dat* in deze tijd van bezuinigingen, van T.H.-zijde geen
geld hiervoor ter beschikking gesteld kan worden.

In een aantal gevallen is het door Prof.van Douwen van de vakgroep
Staalconstructies en ons zo geregeld dat de sloopfirma de objecten bij
gelegenheid naar Delft vervoerd. In enkele gevallen was dit ook in het
bestek van het sloopwerk opgenomen.
Het zou bijzonder vriendelijk van u zijn wanneer u deze mogelijkheid
tot transport^zoals besproken>in een vroeg stadium zou kunnen aankaarten.

In afwachting van uw fcericht, teken ik, met vriendelijke groeten,

Ir* G.G.Nieuwmeijer
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" . ' * U T * A*H*Myïiött
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GEMEENTE WORMER

Aan de Vereniging tot Behoud
van Monumenten van Bedrijf en
Techniek Zaanstreek
Kruisstraat 55
1561 PH KROMMENIE

Behandeld door: af d. algemene zaken

Uw kenmerk Uw brief Ons nummer Wormer, O siÜV. 1983
17-9-1983 2772

Onderwerp: watertoren

Geacht bestuur,

Bij schrijven d.d. 17 september 1983 verzocht u ons college
u nader te informeren met betrekking tot de bestemming van de
watertoren op het terrein van Van Gelder Papier te Wormer.

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat wij uw bestuur reeds
op 9 augustus 1983 over deze zaak hebben geïnformeerd. Bij die
gelegenheid is u medegedeeld dat door ons op basis van een rapport
aangaande de toestand van de palen en de funderingen van het
complex is besloten, dat het niet verantwoord is delen van het
complex te handhaven.

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief heeft onze Dienst
Gemeentewerken over deze zaak nog een nader advies opgesteld, in
het kader waarvan is ingegaan op de gevolgen welke handhaving van
de toren zou hebben voor de ontwikkeling van het plan Zuid-West.

Uit bedoeld advies kwam tevens naar voren dat aan de toren vrij
veel onderhoud zou moeten worden gepleegd.

Op basis van dit advies hebben wij besloten ons eerder ingenomen
standpunt over deze zaak te handhaven.

Met de sloop van de toren is inmiddels een begin gemaakt.

i,
Br en wethouders van Wormer,
ris, de burgemeester,

PH/dt
coll:

•
Bijlagen:

Bezoekadres: Dorpsstraat 350/Postadres: Postbus 20,1530 AA Wormer
Telefoon 02982-1651




