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Hoogend 28/28a

STICHTING OUD SNEEK

VOORWOORD
Het jaar 2009 is voor het bestuur van de Stichting Oud Sneek op een bijzondere wijze
geëindigd. Vlak voor Kerstmis is het na lange onderhandelingen gelukt het monumentale
kantoorpand Lemmerweg 1-3 en het bedrijfspand met bovenwoning Lemmerweg 5-7/
IJlsterkade 2, te verwerven.
De in samenwerking met de eigenaar uit te voeren restauratie- en verbeteringsplannen
van het rijksmonument Suupmarkt 10, het oudste pand van Sneek, is in het verslagjaar
nog niet van start gegaan. De economische crisis noopt de eigenaar tot grote
voorzichtigheid.
De opknapbeurt van het beeldbepalende pand Hoogend 28/28a met op de begane grond
winkelruimte en op de verdieping een woning met een eigen opgang is in 2009 voltooid.
Op 22 januari 2009 is in samenwerking met de gemeente Sneek een goed bezochte
informatieavond voor eigenaren van monumenten gegeven in het Fries Scheepvaart
Museum. De enthousiaste reacties van de bezoekers hebben het bestuur van de Stichting
Oud Sneek en de gemeente Sneek doen besluiten om in 2011 een volgende avond te
organiseren.
De op handen zijnde fusie tussen de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel
en Wymbritseradiel werpt, ook voor het bestuur van de Stichting Oud Sneek, zijn schaduw
vooruit. Eind 2009 is een begin gemaakt met het inventariseren van zusterorganisaties in
de andere gemeenten om tot een gezamenlijk overleg te komen in 2010. De toekomstige
gemeente beschikt over ruim 485 monumenten en 16 beschermde stads- en
dorpsgezichten.
De website www.oudsneek.nl heeft ook in 2009 aan belangstelling geen gebrek en via het
e-mail adres, info@oudsneek.nl, worden vele vragen gesteld. Een deel van de vragen is
doorgespeeld naar de Vereniging Historisch Sneek, die daar prima raad mee weet.
Mede dankzij de uitstekende samenwerking met bestuurders en ambtenaren van de
gemeente Sneek kijkt het bestuur van de Stichting Oud Sneek met voldoening op het jaar
2009 terug.

JAARVERSLAG 2009

3

STICHTING OUD SNEEK
D OELSTELLING

SAMENWERKING MET DE GEMEENTE SNEEK

De Stichting Oud Sneek is opgericht op 17 december 1964. Zij heeft ten doel:
behoud, restauratie, aankoop, eventueel verkoop of ruiling, verhuur en beheer
van onroerende zaken, die worden gerekend tot monumenten van
geschiedenis en kunst in de zin van de Monumentenwet en voorts al hetgeen
met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Na een zorgvuldige voorbereiding is op 27 maart 2000 het convenant inzake
samenwerking tussen de Gemeente Sneek en de Stichting Oud Sneek
getekend.

Kortweg; de Stichting Oud Sneek zet zich in voor het behoud van het cultureel
erfgoed en voor de monumentenzorg.

S AMENSTELLING

BESTUUR

Het bestuur bestaat eind 2009 uit de volgende personen.
Voorzitter

de heer G.J. Douma

Vice-voorzitter

de heer J. Baarda

Secretaris

de heer S. Koopmans

In het convenant is vastgelegd dat beide partijen, in onderlinge samenwerking
en met behoud van eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
streven te voorzien in het behoud en herstel van monumentale en/of
beeldbepalende panden en historisch gezien karakteristieke elementen en
structuur van Sneek.
Partijen achten het tevens gewenst regelmatig, minimaal twee maal per jaar,
overleg met elkaar te voeren over de wijze waarop in gezamenlijkheid gestalte
gegeven kan worden aan het beleid met betrekking tot het stadsherstel in
Sneek, met het doel te komen tot werkafspraken ter zake van concrete
objecten.

Penningmeester de heer J.A. van der Meulen
Leden

de heer J.A.M. Deckers
de heer H.R. Heikema van der Kloet
de heer A.M. Muller
de heer D.D. Schild
de heer M.J. Seffinga

De heer H.R. Heikema van der Kloet is op 12 februari 2009 tot het bestuur van
de Stichting Oud Sneek toegetreden.
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STICHTING OUD SNEEK

WERKPLAN 2009
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van het Convenant inzake samenwerking
tussen de gemeente Sneek en de Stichting Oud Sneek is het werkplan 2009
opgesteld, waarin de volgende activiteiten zijn opgenomen.

De volgende projecten en objecten zijn in 2009 nauwlettend gevolgd:
4
Abonnementen en kosten inspectierapporten Monumentenwacht,
vergoeding door de gemeente Sneek
4
Gedempte Pol 40

De volgende projecten zijn in 2009 beoordeeld op een mogelijke aanpak:

4
Gevelstenen

4
Suupmarkt 10

4
Grootzand 79

4
Hoogend 28

4
Hoogend 2

4
Peperstraat, muurreclame op zijgevel ‘Onder de Linden’

4
Hoek Leeuwarderweg / Tweede Oosterkade

4
Het beleggen van een informatieavond voor eigenaren van
monumenten

4
Lemmerweg 1 t/m 7
4
Lemmerweg 8
4
Marktstraat 12, restauratie hertenkop
4
Oude Koemarkt / Wijde Noorderhorne, muurreclame
“Heel Nederland RookT”
4
Oude Koemarkt 32
4
Project “Stegen”
4
Singel 82a en 84
4
Stationsstraat 2
4
Suupmarkt 4
4
Suupmarkt 6
4
Westersingel 27 en de overige panden betrokken bij de
planontwikkeling van het Cultureel Kwartier
4
Wonen boven winkels
4
De Woudstraten

Onder de Linden, Peperstraat
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OVERLEG
B ESTUUR S TICHTING O UD S NEEK

O VERLEG

Het bestuur is in het jaar 2009 bijeengekomen voor de jaarvergadering
op 28 mei en voor drie bestuursvergaderingen op 12 februari, 10
september en 3 december. Daarnaast is er overleg van bestuursleden in
verschillende samenstellingen om te komen tot een snelle onderlinge
communicatie en voorbereiding.

Naar aanleiding van het minisymposium “Oude panden nieuwe kansen” op 4
februari 1999 is op initiatief van de Stichting Oud Sneek in samenwerking met
de gemeente Sneek en de Vereniging Sneeker Zakenlieden gestart met
gesprekken over “wonen boven winkels”. Gesprekspartners zijn:

B ESTUURLIJK

OVERLEG

Dit is het halfjaarlijkse overleg tussen de heer H. van den Broek, wethouder van
de gemeente Sneek en een bestuursdelegatie van de Stichting Oud Sneek.
Doel is elkaar wederzijds te informeren en standpunten uit te wisselen over
lopende zaken. Tevens wordt de stand van zaken met betrekking tot het
jaarwerkplan van de Stichting Oud Sneek besproken. Dit overleg heeft in 2009
plaatsgevonden op 13 mei en 11 november.

O VERLEG

MET DE COMMISSIE

S.O.M

Het streven is dat er jaarlijks overleg plaats vindt tussen een afvaardiging van
het bestuur van de Stichting Oud Sneek en de leden van de commissie
Stadsontwikkeling en Milieu van de gemeente Sneek. Doel is elkaar te
informeren. In 2009 heeft het overleg plaats gehad op 2 september.

A MBTELIJK

OVERLEG

Het streven is dat er jaarlijks overleg plaats vindt tussen een afvaardiging van
het bestuur van de Stichting Oud Sneek en de leden van de commissie
Stadsontwikkeling en Milieu van de gemeente Sneek. Doel is elkaar te
informeren. In 2009 heeft het overleg plaats gehad op 2 september.
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OVER WONEN BOVEN WINKELS

de heer B.J. van den Broek
de heer S. Wijbenga,
de heer H. Weggemans
de heer A. Blikman

wethouder
voorz. commissie Stadsontwikkeling
voorz. commissie Ruimtelijke Kwaliteit
directeur Stadswerken

de heer J.J. Dijkstra

Vereniging Sneeker Zakenlieden

de heer W. de Jong

directeur makelaardij De Jong

de heer J.A.M. Deckers

stichting Accolade

de heer P. Holthuis

woningstichting De Wieren

de heren G.J. Douma , J. Baarda,
S. Koopmans en D.D. Schild

Stichting Oud Sneek

WERKGROEP WONEN

BOVEN

WINKELS

Uit de gesprekspartners is een Werkgroep samengesteld. Deze Werkgroep
bestaat in 2009 uit de heren P. Holthuis en A. Blikman, onder voorzitterschap
van de heer J.A.M. Deckers.
DOEL EN ACTIVITEITEN WONEN BOVEN WINKELS
Uit inventarisatie is gebleken dat 30 tot 40 panden in aanmerking komen om
geschikt te worden gemaakt voor wonen boven de winkel. De werkgroep zet
zich actief in om dit te realiseren. De Werkgroep doet verslag van haar

STICHTING OUD SNEEK

O VERLEG
activiteiten tijdens een halfjaarlijks overleg van alle gesprekspartners onder
voorzitterschap van de heer G.J. Douma. In 2009 vindt dit overleg plaats op 13
mei en 11 november.

MET DE

V ERENIGING H ISTORISCH S NEEK

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen een bestuursdelegatie van de Stichting
Oud Sneek en een afvaardiging van het bestuur van de Vereniging Historisch
Sneek. Doel is elkaar wederzijds te informeren over doel en activiteiten. Het
overleg vindt plaats op donderdagmiddag 26 maart 2009 in het Fries
Scheepvaart Museum.

De samenwerking tussen de gemeente Sneek, de Stichting Accolade, de
Woningstichting De Wieren, de Vereniging Sneeker Zakenlieden en de
Stichting Oud Sneek heeft in het verslagjaar geleid tot een convenant inzake
het stimuleren en realiseren/verbeteren van Woningen boven Winkels in de
binnenstad van Sneek. Het convenant is op 22 juni 2009 getekend.

De Vereniging Historisch Sneek is bezig met het opzetten van een
woningdocumentatiecentrum. Het bestuur van de Stichting Oud Sneek is
enthousiast over dit initiatief en heeft derhalve een financiële bijdrage geleverd
in de vernieuwing/uitbreiding van het computersysteem om dit project
mogelijk te maken.

In het convenant is het volgende overeengekomen:
Sneek stelt - op basis van de Subsidieverordening
Stedelijke Vernieuwing - jaarlijks een bedrag beschikbaar ter subsidiëring
voor het realiseren/verbeteren van woningen boven winkels en/of
bedrijfspanden;

4
De gemeente

4
De Wieren

en Accolade spreken beide de intentie uit zich actief op de
woningmarkt in de binnenstad te oriënteren en woningen binnen de
sociale huursector te realiseren. Bovendien zijn beide bereid met
stapeling van subsidie en onrendabele investeringen projecten
(financieel) haalbaar te maken;

4
De Vereniging

Sneeker Zakenlieden spreekt de intentie uit om haar
ondernemers te stimuleren tot een woongebruik van de verdieping(en)
van hun bedrijfspanden in de binnenstad;

4
De Stichting

Oud Sneek spreekt de intentie uit dat men meewerkt aan
het onder de aandacht brengen van de huidige subsidiemogelijkheden
voor wonen boven winkels en/of bedrijfspanden.
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SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
ABONNEMENTEN EN KOSTEN INSPECTIERAPPORTEN MONUMENTENWACHT,
VERGOEDING DOOR DE GEMEENTE
Deze wens van de Stichting Oud Sneek, die ook steun heeft gevonden bij het
College van Burgemeester en Wethouders en de commissie SOM, is (nog) niet
door de Gemeenteraad gehonoreerd. Het bestuur van Oud Sneek zal dit
onderwerp onder de aandacht blijven brengen.
GEVELSTENEN
De Vereniging Historisch Sneek fotografeert en inventariseert de gevelstenen in
Sneek. Het bestuur van de Stichting Oud Sneek is van plan daar waar nodig de
gevelstenen te restaureren.
HOOGEND 2
Dit pand, ontworpen door de bekende architect A. Breunissen Troost heeft in het
verleden een hoektoren gehad. Dit is duidelijk te zien op oude foto’s. Het
bestuur van de Stichting Oud Sneek is met de eigenaar van het pand in overleg
om de mogelijkheden te onderzoeken om het pand in oude staat terug te
brengen.
HOOGEND 28/28A
De verbouw- en restauratiewerkzaamheden van het beeldbepalende pand
Hoogend 28/28a zijn in 2009 voltooid. Op de begane grond is een winkelruimte
gerealiseerd en op de verdieping een appartement met een aparte trapopgang.
De winkelruimte is verhuurd. Het gehele pand staat te koop.
JONGE MONUMENTEN
In de loop van het verslagjaar is uit het bestuur een werkgroepje gevormd,
bestaande de heren Baarda, Muller en Schild, die in de komende tijd hun blik
gaan richten op de Jonge Monumenten.
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LEMMERWEG 1 T/M 7, IJLSTERKADE 2
Aan het einde van het verslagjaar is het , na lange onderhandelingen met de
eigenaren, gelukt deze panden te verwerven. Het geheel bestaat uit een
bedrijfspand met bovenwoning, Lemmerweg 5-7, IJlsterkade 2 en het
monumentale kantoorpand Lemmerweg 1-3.
Het bestuur van de Stichting Oud Sneek wil het monumentale pand
Lemmerweg 1-3 verkopen en het bedrijfspand met bovenwoning Lemmerweg
5-7, IJlsterkade 2, waarin in het begin van de 20ste eeuw een smederij en later
een garage gevestigd is geweest, in zijn geheel restaureren/renoveren. Na
gereedkomen van de restauratie/renovatie wordt ook dit pand afgestoten.
De gemeente Sneek heeft de Stichting Oud Sneek twee jaar rugdekking
verschaft voor de rentelasten van de lening bij een bankinstelling en daarbij
bedongen dat Oud Sneek in overleg treedt met de Gemeente als zich een
geïnteresseerde koper meldt voor de panden Lemmerweg 1 en 3.
LEMMERWEG 8 (HOTEL OZINGA)
In de loop van het verslagjaar is Woningstichting De Wieren er in geslaagd de
restauratie- en renovatiewerkzaamheden van Hotel Ozinga met de
bijbehorende voormalige stadsboerderij te voltooien. De Woningstichting
zoekt een passende bestemming voor het pand.
MUURRECLAME “HEEL NEDERLAND ROOKT”
(Kruizebroederstraat / Wijde Noorderhorne) Een inwoonster van Sneek, die
deze muurreclame al vanaf haar jeugd kent, heeft het bestuur van de Stichting
Oud Sneek opmerkzaam gemaakt op het onjuiste kleurgebruik bij het
overschilderen van deze reclame. In overleg met de eigenaar van het pand
wordt, zodra het weer het toelaat, deze reclame onder toezicht van de Stichting
Oud Sneek in de oorspronkelijke kleurstelling teruggebracht.

STICHTING OUD SNEEK

De inwoonster van Sneek, die absoluut niet genoemd wil worden, staat er op dat
het schilderwerk voor haar rekening komt. Het bestuur van de Stichting Oud
Sneek spreekt op deze plaats hiervoor haar grote waardering uit.
PEPERSTRAAT, RESTAURANT “ONDER DE LINDEN”
Op de zijgevel van het restaurant, aan de Peperstraat, is een oude gevelreclame
van “Dortmunder Ritter Bier” aanwezig. De letters zijn inmiddels hersteld. De
schilder wacht op geschikt weer om de letters in de gewenste kleur te schilderen.
PROJECT “STEGEN”
De heer Harm Rozenberg heeft 22 september 2009 op een thema-avond van de
Vereniging Historisch Sneek in “De Schutterheuvel” een uitstekende lezing
gehouden over de stegen in Sneek. De Stichting Oud Sneek staat voor het
behoud van het historische karakter van deze stegen. Ook de bouwkundige
kwaliteit van de gebouwen in de stegen heeft de aandacht van het bestuur van de
Stichting.
SUUPMARKT 10
De restauratie- en renovatiewerkzaamheden van dit rijksmonument, waarin
“Tum Tummetje” is gevestigd, zijn in 2009 niet van start gegaan. De
economische crisis heeft de eigenaar terughoudend gemaakt. Hij heeft wel
kenbaar gemaakt dat de werkzaamheden op een later tijdstip zeker van start
zullen gaan.
BESTEMMINGSPLAN “THEATER WESTERSINGEL”
Het gemeentebestuur van Sneek heeft de extra vaste oeververbinding met
podium tussen Kerkgracht en Westersingel uit het bestemmingsplan “Theater
Westersingel” verwijderd. Hiermee is aan het bezwaar van de Stichting Oud
Sneek en van vele anderen tegemoet gekomen.
JAARVERSLAG 2009

Suupmarkt 10
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WONEN BOVEN WINKELS
Het door de gemeente Sneek beschikbare gestelde budget voor Wonen boven
Winkels is in het verslagjaar nagenoeg uitgeput. De verwachting is dat door het grote
aantal op stapel staande projecten het budget voor 2010 niet toereikend zal zijn.
DE WOUDSTRATEN
De gemeente Sneek, Accolade Wonen en de Stichting Oud Sneek zijn in overleg om
een plan voor dit stadsgedeelte voor te bereiden.
HET BELEGGEN VAN EEN INFORMATIEAVOND VOOR EIGENAREN VAN MONUMENTEN
De medewerker Monumentenzorg van de gemeente Sneek heeft samen met het
bestuur van de Stichting Oud Sneek een informatieavond gehouden op 22 januari
2009 in het Fries Scheepvaart Museum voor eigenaren van monumenten. De
gemeente Sneek, de Monumentenwacht Friesland en de Stichting Oud Sneek
hebben de invulling van de avond verzorgd.
De enthousiaste reacties van de bezoekers van deze avond, die met name zeer
tevreden zijn over de verstrekte informatie, hebben de gemeente Sneek en het bestuur
van de Stichting Oud Sneek doen besluiten in 2011 een volgende avond te beleggen.
FINANCIËLE BIJDRAGE AAN KLEINE PROJECTEN
De Stichting Oud Sneek levert een financiële bijdrage aan kleine projecten bij panden
die daar volgens het bestuur van de Stichting voor in aanmerking komen. In het
verslagjaar is dat het geval voor een viertal projecten.
4
Hoogend

5

4
Lemmerweg,

stoep stadsboerderij naast Hotel Ozinga

4
Oude Koemarkt
4
Prinsengracht

10

41/Zuidend

15

STICHTING OUD SNEEK

EIGEN WONINGBEZIT

OVERIGE AANGELEGENHEDEN

De Stichting Oud Sneek heeft aan het eind van het verslagjaar de volgende
panden in eigendom. Behalve Hoogend 28/28a en Lemmerweg 5-7 tevens
IJlsterkade 2 betreft het rijksmonumenten.

D EELNAME

4
Grootzand

78

4
Hoogend

17

4
Hoogend

17A

4
Hoogend

19

4
Hoogend

21

4
Hoogend

28 (winkel)

4
Hoogend

28a (bovenwoning)

De heer J. Baarda heeft namens de stichting zitting in de Maatschappelijke
Raad van Woningstichting De Wieren.

PUBLICATIES
De volgende in 2009 verschenen publicaties zijn van belang voor en van
invloed op de werkzaamheden van de Stichting Oud Sneek:

4
Lemmerweg

1-3

4
Lemmerweg

5-7 tevens IJlsterkade 2

4
Singel 90
4
Kleine Palen

IN ANDERE ORGANISATIES

2A

4
Infoblad Monumenten
4
Nieuwsbrief

en Archeologie gemeente Sneek;

Monumenten en Archeologie gemeente Sneek.

Ook de inventarisatie van panden die de gemeente Sneek laat verrichten om
op basis van een puntensysteem een nieuwe indeling te maken in (potentieel)
gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, karakteristieke
panden, structuurbepalende panden en overige is van belang voor het werk
van de Stichting Oud Sneek. De rijksmonumenten worden overigens slechts
zijdelings bekeken.

INSPECTIE EN ONDERHOUD
De panden worden om de twee jaar door de Monumentenwacht Friesland
geïnspecteerd. De bevindingen zijn vastgelegd in rapportages, die duidelijk
aangeven wat er op welke termijn aan onderhoud moet gebeuren. In overleg
de Stichting Accolade, vestiging Sneek, wordt hieraan uitvoering gegeven.

BEHEER
Het beheren van woningen in de 21e eeuw vergt een professionele aanpak.
Het bestuur heeft derhalve het beheer, het mutatie- en het klachtenonderhoud
overgedragen aan de Stichting Accolade, vestiging Sneek. Het onderhoud van
de woningen blijft in handen van het bestuur.
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LIJST VAN AANDACHTSPUNTEN
De onderstaande panden zijn, naast de eerder genoemde, in de loop van het
jaar onderwerp van bespreking geweest in het bestuur, in willekeurige, doch
alfabetische volgorde:

4
Bothniakade
4
Grootzand
4
Hoogend

15

51

24

4
De Ichthuskerk
4
Meeuwenlaan,

kleine woninkjes

4
Nauwe Noorderhorne

3

4
Nauwe Noorderhorne

6

4
Oosterdijk

10

4
Oude Koemarkt
4
Suupmarkt

2, hoek Galigapromenade, bovenverdieping

8

4
Tweede Oosterkade
4
Waterpoortsgracht

12

43

33

STICHTING OUD SNEEK

Postbus 114
8600 AC Sneek
info@oudsneek.nl
www.oudsneek.nl
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