
Ififamxirßmå Vereniging lm wir: in Nedwlitmå (,ipgiiwiiylit m 1911, limalwrmvmuwe HM de Kmïmgíii

Aan het bestuur van Wammchap [hentai Overijsseim [Jeka
Law. de heer (Mink (porieièuillezrhüuóer Waterwhaperfgmii)
Ik. Van Thiemnwøg i 
Pøßtbusa 60 
8000 AP, chiile 

Z\N0iiiz„ 21 december 2018 

Betrefi Watersøhapørfgoedi 

Geachte:haar (Mink,

Erfigøcdwmniging Iwieemiichut Overijßsel (inderhmicii met: het Waterschap DCJEÉ) contacten 
Ontwikkelingen mbi. de iöijk¿meí in Wijhe gmneemif: Chit/Wijhe: en het, Emtste hociib¿rgenterreiu 
in Nederland, bij Hawaii, gemeente Zwarieiand krijgen mp zimbtešijk niveau onder mem de maar 
Van Team de gewenst en nomizakeiijke aandacht fm iindemteuning (het het aigem¿en zijn wij 
tevreden over de Wijze waarop dam HOU verantwumdešijkimid wurdt günømim vom hm behoud 
Wm euit'urcci erfgcwd. De poßitie,van D00 ali; het gaat 0m het behemd van waardewl iimdachajp en
kumitwerken mag; wat betreiï milf. niet wurden undemciim.

Heemfichui is.ai meer dan 106 jam aittiefais hei gaat het behøud van cultureel erfgmd, Wij 
viieren actie om bij hat afwegen van plannen dom eigenaren mp iiverhirden het belang vam
cuituurhismrië niet te Smerds;vaker dawn wij dat op pmactíeve wijze„ Beleid 
beïnvimzding is vaak eiffèctiiever dam amiiwiic'zren ferm Wm 

Het vmirnemen van uw watersichzip 0m te tot een nieuw (iframwuiimid proces van 
iiwentwiißatie fichüuw van ctfgiied juichen Wij icm. De Émit¿te milde was: in 2008 en was qua øpzet
beperkt en (Jip de huidige lijm anime-ken inzien zoweí gram als; kleine:items; mais;
bijvimrbeeld het tiirengemaaitje: in de Piëperpßidør, Cšemmmte Zwartewateršand en de:PrimmirifsfâuisM 
eveneens gemeente Zwartewaterland, maar het niet meer iii gebruik zijnde gem¿ai Rambimnøß 
gemiwme Kampen.

Wij menen het ap prij¿ Wmmeer wij, naam een persmmlijkë kcnnißmziking in een gesprek mët u
viiiie Op erfgoed en onze werkmamhøáen im actici; kummn meiiithtim. Wij himdirn om; bemhikbaar 
vam participatie: in het pmce¿ van inventaúmtie.

Met, de meeste hoogaøiiting Seeretariaat 
'riem van Daif¿cn Mevrouw de Nekker 

Hawtin-:ick 16 
V¿imzittm Iïšrfgiiedvereniging iieemschut OverijßsiL-i 8033 HH Zwakke 

Heüiiitarimi:Korenmawmhiiizi Nieiswßzijdi; Køik 28~wifi PV iamiam: 620 622 52 93. Tcicfíšix: 020 (8124 05 71.
ii-maii: šxiibåišhøemsirhm.ni wwwiiccimchiimi Pmtbzmk m2 

Bijlage 7 bij agendapunt Beleid waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 29 januari 2019


