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Eind 2019 heeft het bestuur kennis gemaakt met onze nieuwe burgemeester David
Moolenburgh. Op initiatief van Mike Aardewerk (lid van het comité van aanbeveling)
hebben het bestuur en diverse leden van het comité van aanbeveling op een zeer
prettige manier de burgemeester kunnen informeren over ons initiatief en de stand
van zaken.
Vervolgens is het nieuwe jaar goed begonnen. Op woensdag 8 januari heeft de
Schoonheids-commissie/Welstand ingestemd met het definitieve ontwerp voor het
nieuwe monument. Diezelfde week nog ontvingen wij al de omgevingsvergunning
voor de bouw van het monument. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.
Echter zoals al eerder geconstateerd past het monument binnen regels/voorschriften
van het bestemmingsplan voor dit gebied en voldoet het aan het Bouwbesluit 2012
en de Zandvoortse bouwverordening.
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat wij in overleg zouden treden
met de gemeente Zandvoort. Ondanks onze acties bestond bij ons de verwachting
dat de giften onvoldoende zouden zijn om het monument te kunnen betalen. De
kosten hiervoor zijn toegenomen tot zo’n € 85.000,- inclusief een post onvoorzien.
Inmiddels is er door ons € 40.000,-, inclusief toezeggingen, opgehaald.
De gemeente, wethouder G.J. Bluijs, heeft ons laten weten dat hij intern zou
bespreken op welke manier de gemeente hierin een positieve rol zou kunnen spelen.
Volgende maand, op 2 maart, vindt er opnieuw overleg plaats met de gemeente
Zandvoort. Onderwerp van gesprek is het voorstel dat Burgemeester en Wethouders
aan de gemeenteraad wil voorleggen.
Onze architect (AG-architecten), de leverancier van het natuursteen (Swaalf) en de
aannemer(Overdevest) hebben deze maand alle kostenposten en bijkomende zaken
doorgesproken. De begroting is nu volledig en er bestaat ook beeld van de overige
werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Hierover zullen wij met de gemeente
verdere afspraken moeten maken.

Oorspronkelijk werd gedacht dat het monument gereed zou zijn voor de herdenking
op 4 mei. Inmiddels is duidelijk dat die datum te vroeg komt. Wij gaan met onze
partners een planning opstellen, waarbij wij ervan uitgaan dat het monument eind
augustus 2020 in gebruik te kunnen nemen.
Zodra de uitkomst van het overleg met de gemeente op 2 maart bekend is zullen wij
u informeren.
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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.

