
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 4 maart 2021

Agendanummer: 7a

Onderwerp: Behoud gevel ‘JAVA-pand’

De raad,

overwegende dat
 de gemeente panden aan het Henri Dunantplein en de Van den Endelaan heeft 

aangeschaft in het kader van de realisatie van de ‘Dunantstaete’;
 reeds bij eerdere raadsbesprekingen over het Henri Dunantplein Zuid, zoals de 

plannen destijds werden aangeduid, het de intentie was om deze gevel terug te 
bouwen in de nieuwbouw;

 de gemeenteraad het college in de raadsvergadering van 20 juli 2020 gevraagd heeft 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor behoud van Van den Endelaan 52;

 de uitgevoerde onderzoeken aangeven dat behoud van het JAVA-pand haalbaar is;
 het uitgevoerde onderzoek aangeeft dat de cultuurhistorische waarde met name 

aanwezig is in de gevel,

van mening dat
 het college en de raad bij de keuze voor (gedeeltelijke) behoud en/of sloop van 

historische panden een zorgvuldige afweging moeten maken;
 uitgaven voor behoud afgewogen moeten worden tegen de cultuurhistorische waarde;
 raad en college zich bovenmatig moeten inspannen om nog aanwezige historische 

beeldbepalende elementen in Hillegom te behouden;
 de cultuurhistorische waarde van ‘het JAVA- pand’ niet ter discussie staat;
 de kosten voor behoud van de gevel van het ‘JAVA-pand’ in relatie tot de plankosten 

voor het Dunantstaete project relatief gering zijn,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
 niettegenstaande de plannen voor Van den Endelaan 50 en Henri Dunantplein 7, het 

JAVA-gebouw gevestigd aan Van den Endelaan 52 (gedeeltelijk) te behouden;
 indien overgegaan wordt tot gedeeltelijke sloop van het pand aan de Van den 

Endelaan 52, dit uitsluitend te doen met behoud van de voorgevel aan de Van den 
Endelaan;

 na sloop van het achterliggende pand de renovatie van de gevel ter hand te nemen 
om de gevel van het ‘JAVA-pand’ aan de Van den Endelaan 52 te behouden voor 
gebruik als gevel in een later stadium

en gaat over tot de orde van de dag.
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Versie 2

Wijziging t.o.v. versie 1:
Het dictum vervangen door
 niettegenstaande de plannen voor Van den Endelaan 50 en Henri Dunantplein 7, het 

JAVA-gebouw, gevestigd aan Van den Endelaan 52 (gedeeltelijk) te behouden;
 de sloop van het pand aan de Van den Endelaan 52 zorgvuldig ter hand te nemen 

opdat kenmerkende bouwelementen bewaard en opgeslagen kunnen worden;
 in ieder geval de gehele gevel van het ‘JAVA-pand’, inclusief schijngevel en het 

geveldeel bevattende de tekst “JAVA”, te bewaren om in een later stadium te 
reconstrueren en te gebruiken voor nieuwbouw aan de Van den Endelaan op of nabij 
de oorspronkelijke locatie


