Naar aanleiding van dit bericht ontvingen wij desgevraagd onderstaande toelichting:
Geachte mevrouw Hulspas-Jordaan,
Uit de informatie die DeNatuurvanVroeger NU van Heemschut kreeg, maakten wij op dat
wanneer het bericht van onze stichting aan de bewindsvrouwe ook door het hele college van
Hillegom, alsmede de gemeenteraad gelezen moet kunnen worden, wij dat via uw orgaan
dienden te doen. Vandaar dus dat wij onze brief ook aan uw adres zonden.
Mochten wij daarin abuis zijn, dan excuses voor de storing.
Met vriendelijke groet,
Maria van de Looverbosch
namens de Stichting NatuurvanVroeger NU
Centrum voor HISTORISCH landschap & natuur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van: natuurvanvroegernu@kpnmail.nl <natuurvanvroegernu@kpnmail.nl>
Verzonden: donderdag 1 april 2021 10:53
Aan: info <info@HLTsamen.nl>; Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl>
Onderwerp: College van B&W Hillegom t.a.v. wethouder Karin Hoekstra (geboekt Z-21-171856)

Geachte mevrouw Hoekstra,
Met grote verbazing en ook ontsteltenis over het niveau van denken van een VVD-raadslid
vernamen wij via informatie door Heemschut aangereikt, dat de cultuurhistorische waarde van
een pand uit 1893 in Hillegom niet algemeen onderkend wordt. Wij kunnen niet begrijpen dat
men in Hillegom niet unaniem de waarde van het Java-gebouw uit 1893 inziet en meent het te
mogen slopen voor een parkeerterrein N.B....Dit pand en zeker de voorgevel verdient (!) het
om door Hillegom juist zorgvuldig behouden te worden als cultureel erfgoed.
Voor u als portefeuillehoudster cultuur moet toch duidelijk zijn dat wij zorgvuldig om moeten
gaan met dit soort bebouwd erfgoed. Wij verzoeken u met klem, ondanks de niet anders dan
als onkundig en behoorlijk lomp te kwalificeren uitspraak van raadslid Buijck, om met
Heemschut om de tafel (aan het beeldscherm) te gaan zitten en te willen overleggen over hoe
tenminste de gevel, maar beter nog het hele gebouw uit 1893 behouden op 'n manier in het
centrumplan van Hillegom kan blijven.
Daarbij moet ons van het hart dat wij moeilijk kunnen aannemen dat er echt geen andere
locatie te vinden is voor een parkeerterrein.
Met vriendelijke groet,
dra. dra. M.W.H.C. van de Looverbosch
namens de Stichting NatuurvanVroeger NU
Centrum voor HISTORISCH landschap & natuur

kantoor Houten, tel: 030-6373591

