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Nieuwsbrief van Stichting SÍadshersÍeí Hindeloopen 2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van Stichting Stadsherstel Hindeloopen over het jaar 2022.
We houden u graag op de hoogte van onze (beperkte) bezigheden.

Uitreiking stim uleringsprijs 2022
Op 3 november 2022 wandelen de bestuursleden Douwe Bokma en Henk van den Berg door Hylpen.
Het doel is om te komen tot een voorstel voor toekenning van de stimuleringsprijs 2022.
Jaarlijks reikt de Stichting Stadsherstel Hindeloopen deze prijs uit aan degene(n) die een goede
bijdrage heeft (hebben) geleverd aan het duurzaam behoud van de historische stad Hindeloopen.
Meestalgaat het daarbij om een "voorbeeldige" restauratie of renovatie van een gebouw, gelegen
binnen de grenzen van het beschermde stadsgezicht Hindeloopen.

Situatie in
mei2019

Situatie in
november
2422

"Het pand Buren 27 vormt samen met z'n buurman, Buren 25, één architectonisch geheel.
De voorgevel van Buren 27 is gerenoveerd, inclusief nieuw voegwerk.
Conclusie:
Een goed voorbeeld van een zorgvuldige renovatie van gevel en dakopbouw.
Naar wii hebben begrepen is ook het interieur onder handen genomen, resulterend in een goede
bewoonbaarheid. Kortom: met deze renovatie wordt bijgedragen aan de instandhouding van de
be bo uwi ng ska ra kteri stie k v a n H i n d e loo pe n.
Weliswaar is het allemaal nog niet volledig gereed. Met name aan de achterkant vraagt de situatie met
het bijgebauw nag de nodige aandacht.
Verder doet de deur in de dakkapel vermoeden dat hier nog een batkon zal worden gerealiseerd."



Op vrijdag 2 december wordt de prijs door de
bestuursleden uitgereikt.

Voorzitter Piet Sprik spreekt de eigenaren toe, vader en
zoon Meindert en Edou Snoek, die daarna uit handen van
penningmeester Joost Zoethout de "prijs" in ontvangst
mogen nemen.
Ook de buren van de Buren kunnen de verfraaiing van dit
pand waarderen.
Zij laten dit blijken door aanwezig te zijn bij de uÍtreiking
met een toepasselijk bloemetje.

Renovatie Achfuoet
ln 2022 zijn een aantal bestuursleden
van Stichting Stadsherstel betrokken
geweest bíj de plannen van Sudwest-
Fryslàn om het Achtvoet aan te pakken.
Aan de hand van een aantalfoto's,
aangeleverd door Henk Smid, is er een
opzet gemaakt waarbij ook de
aanwonenden zijn betrokken.
ln november is hiermee begonnen door
de Skoelebrège weg te halen en op de
plaats van de brug tussen de Nieuwstad
en de Nieuwe Weide een noodbrug te
plaatsen.
De werkzaamheden zullen nog geruime
tijd duren.

Door enkele bestuursleden wordt er geregeld overleg gevoerd met leden van andere
Erfgoedinstetlingen binnen onze gemeente. Hierdoor blijven wij op de hoogte van de huidige
beleidsveranderi ngen.
Tevens is er overleg met de werkgroep "Woningen in Hylpen". Deze werkgroep is zeer actief en ijvert
ervoor in onze stad het woningbestand te vergroten door nieuwbouw enioi inbouw.

Het bestuur van stichting stadsherstel Hindeloopen bestaat momenteel uit:
Piet Sprik
Luky van der Wal
Joost Zoethout

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester

Henk van den Berg
Douwe Bokma
Jan van der Goot
Ernest de Lange
Doortje Talhout

Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u weer een afbeelding,. Deze keer gemaakt door Marijte Brandsma. Zij
was meteen bereid om de traditie voort te zetten, die destijds is opgezet door Arend Blom en daarna
jaren is vezorgd door Arnold Eekma.
Wij hopen dat u ook van deze afbeelding van de haven in de winter kunt genieten.
Bovendien is er een een notitie over uw vorige bijdrage bijgesloten

we wensen u alvast prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Luky van der Wal - Secretaris

Hindeloopen, december 2022


