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Jaarverslag van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen 2013
Zoals u van ons gewend bent, krijgt u hierbij weer een overzicht van de activiteiten waar Stichting
Stadsherstel Hindeloopen in 2013 bij betrokken is geweest. Het was een relatief rustig jaar.
Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met de lopende zaken en met meerdere instanties
overleg gevoerd en contacten onderhouden. Zo is er regelmatig overleg met gelijkgestemde
organisaties in onze gemeente. O.a. met Stichting Stadsherstel Workum, de Stichting Oud Sneek,
Stichting Bolswards Historie. Bovendien wordt er bestuurlijk overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân, de politieke partijen en van een groot
aantal erfgoedorganisaties. Enkele leden van ons bestuur hebben een bijeenkomst voor
particuliere eigenaren van rijksmonumenten bijgewoond.
De gemeente heeft weer een aantal zaken in Hylpen kunnen realiseren:
–

Op de Buren is de vernieuwing van de riolering en de gasaansluitingen gereed gekomen en
is de bestrating op een passende wijze vernieuwd. Vooral de wijze waarop de betreffende
ambtenaren met leden van ons bestuur hebben overlegd over allerlei details is door
Stichting Stadsherstel Hindeloopen als zeer positief ervaren.

–

Verderop in het jaar zijn ook de Tuinen en ’t Oost t/m de opgang naar de Mekúljes opnieuw
bestraat. Ons inziens past deze bestrating perfect in het oude Hylpen.

–

Aan de Meenscharsweg is het speeltuintje voor de jeugd gereed gekomen. Hoewel niet in
het oude stadsgedeelte gelegen, vindt Stichting Stadsherstel dit een prachtige aanwinst
voor Hindeloopen.

Als bestuur van Stichting Stadsherstel Hindeloopen hebben wij onze waardering overgebracht aan
het college van Súdwest-Fryslân voor de wijze waarop de gemeente zich momenteel inzet voor het
in stand houden en de verfraaiing van al het moois dat er in het beschermde stadsgezicht van
Hindeloopen te zien is.
Onze inspanningen om op de locatie van de Skipshelling een passende invulling te realiseren
hebben tot nu toe nog geen vervolg kunnen krijgen. Ook de herbouw van de Peilschaal op de
zeedijk, ter hoogte van de Hon, blijft nog in het plannenstadium. It Wetterskip Fryslân heeft hier
nog steeds bezwaar tegen. Maar…. we houden de plannen warm!
De discussie over een eventuele Zandkering in het IJsselmeer, “De zachte Zandmotor”, ook ter
hoogte van Hindeloopen, is dit jaar voortgezet. Omdat de ondernemers van Hindeloopen hier fel
op tegen waren is er eerst onderzoek gedaan naar de eventuele nadelige gevolgen voor o.a.
Hylpen. Door een ondernemer in Hindeloopen is een schetsplan gemaakt van de mogelijkheden
om het strand voor Hindeloopen te verbreden en dit voor de toeristen/badgasten aantrekkelijk te
houden.
Stadsherstel heeft ook dit jaar meegewerkt aan de Open Monumentendag op 14 september. Het
thema was “Macht en Pracht”.
Ieder jaar kent de Stichting de “Stimuleringsprijs” toe aan een particulier die heeft bijgedragen aan
de verfraaiing van Hindeloopen door zelf zijn woning te verbeteren of nieuwbouw te plegen. In het
afgelopen jaar heeft de heer Han van Beers op een braakliggend perceel aan de Schoolstraat een
woning herbouwd die onze Stichting zeer aan spreekt. Met oog voor oude elementen en
materialen is een prachtig pand neergezet. Met als bijkomend voordeel dat de woning permanent
bewoond zal worden. Reden temeer voor Stichting Stadsherstel Hindeloopen om te besluiten de
stimuleringsprijs voor 2013 aan de heer Van Beers toe te kennen. De prijs van €500,- is vrijdag 27
december om 15.30 uur aan de eigenaar uitgereikt.

