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Onderwerp ZBLBIÊgnZWI[%Ĳ\Q gemeentelijk monument Gemeentehuis 'De Kubus'
Geachte directie,

Aanleiding
In 2010 bent u geïnformeerd dat het college van burgemeester en wethouders voornemens is het gemeentehuis ‘De Kubus' aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument, conform artikel 3 van de
Erfgoedverordening Best 2010. De monumentencommissie heeft in haar vergadering van 30 juni 2011
positief geadviseerd over de aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument van het gemeentehuis 'De
Kubus’ aan het Raadhuisplein 1 te Best.
Zienswijzen
Alvorens over te gaan tot het aanwijzen en registreren van het object als beschermd gemeentelijk monument, bent u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld
om een zienswijze hieromtrent naar voren te brengen. Het gaat hierbij om het oorspronkelijke gebouw
‘De Kubus'.

Belangenafweging
Voordat tot het aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument wordt overgegaan, is het noodzakelijk

dat alle betrokken belangen worden afgewogen. Hierbij zijn zowel uw belangen als het (algemene) belang tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument naar voren gekomen.
Besluit

Wij hebben in onze vergadering van 12 juli 2011 een belangenafweging gemaakt tussen het belang van
de eigenaar en de algemene belangen.
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Wij delen u mede bij besluit van 12 juli 2011 de oudbouw van het gemeentehuis, van oorsprong het
raadhuis uit 1962 van architect W.H. de Bever aan het Raadhuisplein 1 te Best, staande / gelegen op het
perceel kadastrale gemeente Best, sectie H, perceel 5204, gelet op de bij dit besluit behorende beschrijving, als gevolg van artikel 3 van de Erfgoedverordening Best 2010 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.
Een kopie van het collegebesluit, het advies van de monumentencommissie, een beschrijving en de kadastrale onderlegger treft u in de bij het besluit behorende bijlagen aan.
Bezwaar en beroep

Tegen dit besluit kunt u als belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best.
Voorts kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Dit kan ook digitaal via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een dergelijk verzoek kan alleen worden ingediend nadat bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift is ingediend. U dient bij het verzoek tot voorlopige voorziening een afschrift van het bezwaarschrift
te overleggen.

(geanonimiseerd) B
(geanonimiseerd) of
Voor vragen met betrekking tot het bovenstaande kunt u contact opnemen met N
mevrouw C. Domenie, beleidsmec

G

istorie. Zij zijn bereikbaar op dinsdag, woensdag en

(geanonimiseerd)
afdelingsmanager Regie & Ontwikkeling

B

1.

Collegebesluit (kopie) 12 juli 2011

2.

Redengevende beschrijving met kadastrale onderleggers

3.

Advies monumentencommissie

