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inzake de Alfonsusschool 

Geachte voorzitter, 

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze van de Stichting Swalm en Roer op het besluit van het 
College om het voornemen uit te spreken om het pand Herkenbosscherweg 22/22a aan te wijzen als 
gemeentelijk monument bericht ik u als volgt. 

De functie van een zienswijze is tweeledig; 
Ten eerste om kenbaar te maken hoe men tegen het voornemen om een pand als monument aan te 
wijzen staat en ten tweede om eventuele onvolkomenheden uit de redengevende omschrijving te halen 
of deze aan te vullen. 

De hoofdlijn van de zienswijze van de Stichting Swalm en Roer is dat zij het pand wel wil behouden en 
daardoor niet negatief staat tegenover een aanwijzing van het pand. De Stichting staat wel negatief ten 
opzichte van het aanwijzen van (onderdelen van) het interieur omdat dan toekomstige aanpassingen in 
haar ogen wellicht niet mogelijk zijn. Daarnaast wijst de Stichting de gemeente op enkele 
onvolkomenheden in de redengevende omschrijving. Deze zullen nader onderzocht worden. 

Bij de verbouwing en uitbreiding van de school zullen de monumentale waarden en de 
onderwijskundige waarden in samenhang beoordeeld worden. Vanuit monumentenzorg geredeneerd Is 
het belangrijk dat een gebouw nog in gebruik blijft waardoor het ook wordt onderhouden. De massa
studie van architect Coppen geeft vanuit monumentenzorg geen aanleiding om te veronderstellen dat 
het plan om de school te verbouwen en uit te breiden niet haalbaar zou zijn. 

Volledigheidshalve deel ik u mede hoe het vervolg van de procedure is. De procedure verloopt volgens 
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Monumenten- en archeologieverordening 2011. 
De ingekomen zienswijze wordt in behandeling genomen. Dit betekent dat door het College van B&W 
een standpunt zal worden ingenomen op de zienswijze en vervolgens een besluit wordt genomen over 
de aanwijzing tot monument. Nadat het college een besluit heeft genomen kan binnen een termijn van 
6 weken een bezwaarschrift worden ingediend. Indien er bezwaar wordt ingediend, neemt het college 
een beslissing op bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar is beroep mogelijk bij de rechtbank. Ik 
streef er naar, zoals te doen gebruikelijk, om binnen deze procedure overeenstemming te bereiken 
tussen de betrokken partijen. 

Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Ik verzoek u de brief door te leiden naar de leden van de commissie. 

Hoogachtend, 

De wethouder voor openbare ruimte, infrastructuur en sport, 

Gerard IJff 


