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Start inventarisatie erfgoed in Hoogezand-Sappemeer; helpt u mee?
De gemeente Hoogezand-Sappemeer vindt behoud en bescherming van monumenten en andere
beeldbepalende gebouwen belangrijk. We hebben in de gemeente naast rijksmonumenten al 80 gemeentelijke monumenten en een rijks-beschermd dorpsgezicht, het dorp Kiel-Windeweer. Hier zijn we
trots op! In de gemeente staan nog veel andere waardevolle gebouwen die nog niet geïnventariseerd
zijn. Deze willen we graag in beeld brengen, de gemeente gaat daarom een erfgoedlijst opstellen met
karakteristieke panden en objecten.
a anleiding
De drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, willen waardevolle, beeldbepalende gebouwen beter beschermen. Door de aardbevingenproblematiek worden gebouwen bedreigd,
daarom is het nodig in beeld te brengen welke gebouwen en andere objecten cultuurhistorisch waardevol zijn. Samen met adviesbureau Libau en met inbreng van lokale historische verenigingen en betrokken inwoners zullen alle karakteristieke woningen en gebouwen in de nieuw te vormen gemeente
Midden-Groningen worden geïnventariseerd. Naast al bestaande rijksmonumenten en gemeentelijke
monumenten ontstaat zo een nieuwe erfgoedlijst met karakteristieke panden. De gemeenten vinden
het behoud van ons cultureel erfgoed belangrijk. Monumenten en andere historisch waardevolle gebouwen geven een dorp karakter en identiteit. Karakteristieke gebouwen worden de laatste jaren extra
bedreigd door aardbevingen. In verband met de kwetsbaarheid van de meestal oude panden is het
belangrijk herstel en versterking van de gebouwen extra zorgvuldig uit te voeren. Met de vaststelling
van de erfgoedlijst hebben de gemeenten meer zeggenschap om (gedeeltelijke) sloop te voorkomen
en bij te dragen aan behoud van de panden.
Het voordeel voor de eigenaar/bewoner van een karakteristiek pand is naast erkenning van de historische
waarde van het gebouw ook extra zorg, deskundigheid en begeleiding bij versterking en herstel van
bevingsschade. Naast de gemeente hebben ook de Nationaal Coördinator Groningen en de provincie
aangegeven zich meer te willen inzetten voor behoud van ons toekomstig erfgoed en er komen extra
gelden voor deze panden bij versterking en herstel.
We zijn met inventariseren begonnen in de gemeente Slochteren, hier is de versterkingsopgave al gestart
waardoor de vraag naar helderheid over de status van de panden urgent is. Voor Slochteren is de erfgoedlijst in concept gereed, nu gaan we starten in Hoogezand-Sappemeer.
w erkgroep Hoogezand-Sappemeer , heeft u interesse?
We gaan nu in onze gemeente een werkgroep samenstellen. In de werkgroep gaan we (in één avond)
alle potentiële kanshebbers bespreken en samen bepalen welke panden voorgedragen kunnen worden
voor de erfgoedlijst. Het College van Hoogezand-Sappemeer stelt de erfgoedlijst uiteindelijk vast,
hierover is inspraak mogelijk. Naast deskundigen van Libau en leden van de historische vereniging
vragen we betrokken inwoners met kennis van en/of interesse in cultuurhistorische gebouwen mee te
denken en te beslissen over de samenstelling van de lijst. Heeft u interesse mee te doen, dan kunt u
voor meer informatie contact opnemen met de beleidsmedewerker erfgoed voor Midden-Groningen,
mevrouw Jansema via de mail (eme.jansema@hoogezand-sappemeer.nl ) of via telefoonnummer 0598373884. Als u interesse heeft om aan de werkgroep deel te nemen verzoeken wij u om vóór 1 juli 2017
contact op te nemen. De werkgroep is gepland op dinsdagavond 11 juli.
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