
 
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen 2018 
 
Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met de lopende zaken en dit jaar 3 keer 
overleg gevoerd met diverse erfgoedinstanties binnen SW-F. 
Zo is er overleg met gelijkgestemde organisaties in onze gemeente. 
O.a. met Stichting Stadsherstel Workum, de Stichting Oud Sneek, Stichting Bolswards 
Historie, Oud Makkum en Werkgroep Cultuurhistorisch Warns. 
Bovendien wordt er bestuurlijk overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente 
Súdwest-Fryslân en Plaatselijk Belang Hindeloopen. 
Tijdens deze bijeenkomsten worden wij bijgepraat over het beleid van de gemeente t.a.v. 
verordeningen, en t.a.v. mogelijke aanvragen voor subsidies voor huiseigenaren. 
 
Hierin hebben wij vragen gesteld over o.a. de handhaving van de gemeentelijke 
verordeningen betreffende bouwbesluiten, het tweede woningbeleid  en de mogelijkheid voor 
het installeren van zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht. 

 
In mei is ook de fontein, 
die geplaatst is in het 
kader van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad 
2018, in gebruik 
genomen.  
Dit is zeker ook een 
trekpleister voor Hylpen 
gebleken. 
De fontein is deze zomer 
door zeer vele toeristen 
bezocht. 
 
 
 

Verder zijn wij, op verzoek van de projectverkenners, aangeschoven bij meerdere 
bijeenkomsten om de plannen voor de aanleg van een Rede voor Hindeloopen te bespreken. 
Dit is een zeer ambitieus plan, waar nog geen brede steun voor is.  
Stadsherstel Hindeloopen heeft in een bestuursvergadering besloten hier niet verder aan 
deel te nemen. 
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De naambordjes op de dijk, nodig na het bouwen van het Peilschaalhuisje, hebben nu de 
definitieve vorm, kleur en schrijfwijze gekregen. 
 
 
In het voorjaar van 2018 zijn de fotoborden met oude en 
nieuwe afbeeldingen in onze stad vervangen. 
De borden zijn destijds geplaatst door Museum 
Hindeloopen. Stadsherstel Hindeloopen heeft de 
noodzakelijke vervanging gefinancierd. 
 
Plan KNRM voor overkapping reddingsboot in de Hylper 
haven. Enkele bestuursleden hebben het plan van de 
KNRM bekeken.  
We zijn niet wild enthousiast, maar begrijpen dat het 
nodig is voor het behoud van het rubber aan de boten. 
Wel vragen we ons af of deze overkapping noodzakelijk 
is, omdat er ook andere materialen beschikbaar zin om 
de boten tegen zonlicht te beschermen. 
Andere belanghebbenden hebben hierover ook hun 
mening gegeven.  
Het definitieve plan zal zeker ter inzage komen te liggen. 
 
In november heeft het bestuur van Stichting Stadsherstel een donateuractie gehouden onder 
de Hylper bevolking. 
Ieder heeft een afdruk van een prent, gemaakt naar een schilderij van Arnold Eekma, in de 
bus gehad. Op de prent staat de Nieuweweg met Kerk en Museum afgebeeld. 
Deze actie heeft tot nu toe 16 nieuwe donateurs opgeleverd. 
 
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u weer een aquarel, gemaakt door oud-bestuurslid Arnold 
Eekma. Bovendien is de acceptgirokaart bijgesloten. 
 
Nieuwe donateurs zijn uiteraard van harte welkom. Door het steunen van het werk van 
Stichting Stadsherstel maakt u duidelijk dat “Dy Likje Stea” u ook aan het hart gaat. 
 
We wensen u al vast prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2019 
 
 
Hindeloopen, december 2018   Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur, 
Luky van der Wal -  Secretaris 
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