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Geachte geïnteresseerden,
In de vorige Nieuwsbrief bent u geïnformeerd over het resultaat van ons overleg met
wethouder J. Berendsen. Het voorstel van de gemeente hebben wij voorgelegd aan het
bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de flat op de hoek van de Dr. J.G.
Mezgerstraat en de J. van Heemskerckstraat. De vereniging heeft besloten dat het
monument gebouwd mag worden op de plek waar nu de erfafscheiding staat, het muurtje
achter het huidige monument.
Naar aanleiding van dit besluit hebben Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
besloten om hiermee in te stemmen. Ook is door hen besloten om de aanwezige
parkeerplaatsen bij het huidige monument op een andere manier aan te leggen. Hierdoor
ontstaat er veel meer ruimte en kan het monument worden gebouwd volgens het originele
ontwerp va A.G. Architecten.
Ook is door hen besloten om het oude monument te verplaatsen naar de Algemene
Begraafplaats.
Wij gaan met de gemeente op korte termijn verder praten over het vervolg traject, o.a. over
de aanvraag van een vergunning.
De architect is ondertussen druk bezig met de verdere uitwerking van het monument. Door
de Welstand, schoonheidscommissie, zijn opmerkingen gemaakt over het gebruik van het
soort natuursteen, over de kleur van de metselstenen en over de verlichting. Nu het er
steeds meer naar uitziet dat het monument gebouwd gaat worden moeten deze zaken
uitgewerkt worden. Daarom is het bestuur zich ook aan het beraden over de tekst die op het
monument moet komen, welke informatie over de vermoorde joodse ingezetenen in het
natuursteen gezet gaat worden, hoeveel ruimte hiermee gemoeid is e.d.
Financiering.
Vorig jaar is door AG architecten een begroting op gesteld. De kosten zijn toen begroot op
€ 50.000,-. Wij zullen opnieuw naar de begroting moeten kijken gelet op de prijsontwikkeling
in de bouwwereld. Dit om onaangename verassingen te voorkomen. Het bestuur is reeds
begonnen om fondsen aan te schrijven om mede op die manier voldoende geld in te
zamelen. Inmiddels heeft de RABO bank toegezegd een bijdrage te zullen leveren van €
5.000,- en aan zowel de J.C.Ruigrok Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds NoordHolland is een bijdrage gevraagd van € 10.000,-. Binnenkort zullen wij ook gaan starten met
een actie in Zandvoort voor financiële steun om het monument te kunnen bouwen. Hiervoor
hebben wij een speciale folder gemaakt. Door spontane giften hebben wij nu €10.000,- in
kas.
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De Nieuwbrief ‘Namenmonument Zandvoort’ wordt digitaal verstuurd naar donateurs,
potentiele donateurs, belangstellenden, de betrokken gemeentemedewerkers, het
gemeentebestuur, de lokale politiek en de pers. Voor wie dit wil wordt de Nieuwsbrief per
post verstuurd.

