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vo o r wo o r d

Het jaar 2020 gaat wel als een heel uitzonderlijk jaar de geschiedenis in. Door de snelle 

opmars van het nare Coronavirus leek het wel of de hele maatschappij plotseling tot 

stilstand kwam. Voor de Stichting Oud Sneek hield dit onder andere in dat fysieke 

bijeenkomsten werden omgezet in digitale besprekingen en dat bijvoorbeeld de 

uitreiking van “De Kleine Bouwprijs van Sneek” moest worden uitgesteld. Afgelopen 

jaar is de meeste aandacht daarom uitgegaan naar het in optimale staat houden van 

de bestaande panden en opstellen van een meerjarenplan voor onderhoud.

In de loop van het jaar is de woningmarkt oververhit geraakt en is sprake van schaarste 

en overbiedingen van vraagprijzen. De Stichting Oud Sneek volgt de markt op de 

voet en blijft proberen hulpbehoevende panden te verwerven en eigenaren van 

monumentale panden te ondersteunen met raad en daad of met een bijdrage in de 

kosten van detailverfraaiingen. Ook in 2020 heeft de Stichting een royaal legaat mogen 

ontvangen waarmee we Sneek nog weer mooier kunnen maken. 

Afgelopen jaar was, hoewel iets minder frequent dan ‘normale’ jaren, het overleg met 

de Gemeente Súdwest-Fryslân en verwante stichtingen weer prima. Een belangrijk 

aandachtspunt blijft het verder stimuleren van wonen in- en boven winkels.

Geert Jan Douma, voorzitter
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st I c h t I n g ou d sn e e k

DOELSTELLING

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 geschie-

denis en kunst in de zin van de Monumentenwet en voorts al wat met één en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord.

Kortweg gezegd zet de Stichting Oud Sneek zich in voor het behoud van het 

gebouwd cultureel erfgoed.

SAMENSTELLING BESTUUR 

Het bestuur bestaat eind 2018 uit de volgende personen:

Voorzitter  de heer G.J. Douma

Vicevoorzitter de heer B.J. van den Broek

Secretaris  mevrouw T. Hendriksma-van Dijk

Penningmeester de heer P.A. Damstra

Leden  de heer A.M. Muller 

  de heer M.J. Seffinga 

  de heer M. Harkema 

  de heer E. Diekstra
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ov e r l e g

BESTUUR STICHTING OUD SNEEK

Door de uitbraak van Covid19 aan het begin van het jaar heeft het bestuur in 2020 

slechts drie keer fysiek kunnen vergaderen. En wel op 9 juni, 7 september en 8 

december. Op 9 juni heeft de Stichting haar jaarvergadering gehouden.

De vergaderingen van het bestuur worden doorgaans in het Fries Scheepvaart-

museum gehouden doch door de bijzondere omstandigheden vanwege Covid19 c.q. 

Corona is tweemaal uitgeweken naar de vergaderzaal van Koninklijke Douma Staal. In 

de vergadering van 7 september in het Fries Scheepvaartmuseum is kennisgemaakt 

met de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, mevrouw drs. J. de Vries.

De taken van het bestuur zijn verdeeld in een viertal commissies. De heren Muller, 

Harkema en Diekstra bemensen de commissie Onderhoud. De heren Muller en 

Damstra de commissie Aankoop, verkoop en verzekeringen. De heren Douma en 

Van den Broek de commissie Wonen boven winkels en het ambtelijk overleg. De heer 

Seffinga verzorgt de Publiciteit van de Stichting. 

Daarnaast is er regelmatig overleg van bestuursleden in verschillende samenstellingen 

om te komen tot een snelle onderlinge communicatie en voorbereiding. 

Het bestuur wordt op bouwkundig gebied ondersteund door de heer Julle Troost.

BESTUURLIJK OVERLEG

Eenmaal per jaar is er een gezamenlijk overleg met de wethouder van de gemeente 

Súdwest-Fryslân, leden van de gemeenteraad en de delegaties van de diverse stich-

tingen in Súdwest-Fryslân. Doel is elkaar wederzijds te informeren en standpunten uit 

te wisselen over lopende zaken.

Mede door de omstandigheden en wijziging van de portefeuillehouders is ook dit jaar 

geen overleg geweest. 

AMBTELIJK OVERLEG

Normaliter staat er twee keer per jaar het zgn. ambtelijk overleg gepland. Dit is het 

overleg tussen de medewerker monumentenzorg van de gemeente Súdwest-Fryslân, 

de heer A. Blikman, en een delegatie van de besturen van de diverse stichtingen die 

actief zijn op het gebied van cultureel bebouwd erfgoed. Doel is het bespreken van de 

ontwikkelingen in Súdwest-Fryslân en het elkaar wederzijds informeren. Het overleg 

heeft in 2020 slechts eenmaal plaatsgevonden en wel op 1 december in het Fries 

Scheepvaartmuseum. I.v.m. het 50-jarig bestaan van de Stichting Stadsherstel Hinde-

loopen werd er getrakteerd op gebak.

OVERLEG OVER WONEN BOVEN- EN IN WINKELS

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 van Sneeker Zakenlieden gestart met gesprekken over 

“wonen boven- en in winkels.” Ondanks het wegvallen van de gemeentelijke subsidie is 

ervoor gekozen om dit overleg voort te zetten en uit te breiden naar alle kernen in de 

gemeente Súdwest-Fryslân.

De gesprekspartners in dit overleg zijn:

 • mevrouw A. Koster, namens de commissie Doarp, Stêd en Omkriten

 • de heer A. Blikman, medewerker Monumentenzorg gemeente Súdwest-Fryslân

 • de heer J.G. Krol, Vereniging Ondernemend Sneek

 • mevrouw A. de Jong, Annet de Jong Makelaardij

 • vertegenwoordigers van de diverse Stichtingen in SWF

Tijdens een halfjaarlijks overleg met alle gesprekspartners onder voorzitterschap van 

de heer G.J. Douma wordt het onderwerp Wonen boven- en in winkels besproken. In 

2020 heeft ook dit overleg slechts eenmaal plaatsgevonden en wel op 1 december.

VERENIGING HISTORISCH SNEEK

De SOS sponsort de VHS door een bijdrage te leveren t.b.v. de rubriek ‘WAT is dit, Waar 

is dit’ in het verenigingsblad De Waag van de VHS.
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we r k p l a n 2020
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van het Convenant over samenwerking tussen de 

gemeente Súdwest-Fryslân (voorheen gemeente Sneek) en de Stichting Oud Sneek is 

het werkplan 2020 opgesteld, waarin de volgende PROJECTEN zijn opgenomen. 

BROEKSTUKKEN EN MANNETJES

Samen met de heer Blikman van de gemeente en met ondersteuning van de heer Julle 

Troost – architect – en de heer Schild van de Stichting Oud Sneek is in 2020 de inventa-

risatie van de broekstukken en mannetjes verder uitgewerkt. Geconstateerd werd dat er 

weinig broekstukken en mannetjes in Sneek zijn.

GROOTZAND 79

In 2020 heeft de eigenaar het balkon laten restaureren. Het legaat van architect Van der 

Molen is gebruikt voor het schilderwerk van o.a. de voordeur. (foto links)

HOEK LEEUWARDERWEG / TWEEDE OOSTERKADE

Eind 2020 is de nieuwbouw gereedgekomen en zijn de eerste appartementen verkocht. 

Aan de onderzijde van het pand zullen winkels worden gerealiseerd. (foto op pagina 11)

MESSING HERDENKINGSPLAATJES

Ook dit jaar zijn er weer enkele plaatjes aangebracht.

STADHUISTUIN 

De ontwikkelingen in verband met de uitbreiding van het Stadhuis worden nauwlettend 

door de Stichting Oud Sneek gevolgd. De panden aan de Marktstraat worden aan de 

eisen van de huidige tijd aangepakt en worden de historische panden gecombineerd 

met nieuwbouw.
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WOONSCHEPEN

Er wordt onderzoek gedaan om historische schepen in de stadgrachten van Sneek te 

behouden. Het verkrijgen van een ligplaats in de stadsgrachten is echter een lastige 

zaak. De Stichting Oud Sneek is hiervoor in gesprek met de gemeente. (foto boven)
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eI g e n wo n I n g b e z I t

EIGENDOM

De Stichting Oud Sneek heeft aan het eind van het verslagjaar de volgende panden in 

eigendom:

 • Meeuwenlaan 33

 • Hoogend 13 

En de volgende rijksmonumenten:

 • Grootzand 78

 • Hoogend 15

 • Hoogend 17

 • Hoogend 17A

 • Hoogend 19

 • Hoogend 21

 • Singel 90 / Kleine Palen 2A

 • Suupmarkt 10

INSPECTIE EN ONDERHOUD

De monumentenpanden zijn in 2020 opnieuw geïnspecteerd. De bevindingen 

zijn vastgelegd in rapportages, die duidelijk aangeven wat er op welke termijn aan 

onderhoud moet gebeuren. Hiervoor is een onderhoudsplan opgesteld.

Voor het grote onderhoud zullen plaatselijke bedrijven worden ingeschakeld. Het 

overige onderhoud werd tot 1 juli 2020 in overleg door Accolade verricht. Hierna zijn 

deze taken overgenomen door Hoekstra Beheer.

BEHEER

Het beheren van woningen in de 21e eeuw vergt een professionele aanpak. Tot 1 juli 

2020 werd het klachtenonderhoud verricht door Accolade. Ook deze taak is overge-

nomen door Hoekstra Beheer.

Het groot onderhoud van de woningen blijft in handen van het bestuur. De mutaties 

komen weer in handen van de Stichting, dit om toezicht te kunnen houden op goede 

huurders.

ONDERHOUDSPLAN

In 2020 zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. schilderwerk aan de panden 

Hoogend 17, 17a, 19 en 21 en Singel 90. Voor specifiek advies m.b.t. de kwaliteit van 

het schilderwerk is de firma Van der Feer gevraagd om per pand een adviesrapportage 

te maken welke als basis uitgangspunten dienen voor het uitvoeren van de schilder-

werkzaamheden. Op basis hiervan is  aan Sluyter schilderwerken uit Sneek opdracht 

verstrekt voor de uitvoering van het schilderwerk conform de geoffreerde werkzaam-

heden en zoals benoemd in de adviesrapportages van Van der Feer.

Er wordt vanuit de Stichting nauwkeurig aandacht besteed aan, en fysieke controle 

uitgeoefend op, de uitvoering van de werkzaamheden aangezien het veelal om onder-

houdswerkzaamheden gaat aan rijksmonumenten. Verder is er besloten om jaarlijks, 

in de voorjaarsperiode, het schilderwerk van de panden te laten reinigen. Dit is echter 

vanwege Corona nog niet uitgevoerd, waarbij het schilderwerk door Stichting Oud 

Sneek, wel geïnspecteerd is op vervuiling en van hieruit is gebleken dat dit nog een 

jaar kan wachten.

Tevens worden er eens in de twee jaar inspecties gedaan aan alle panden in eigendom 

van Stichting Oud Sneek door de Monumentenwacht, waarna er in de rapportages 

uitvoerig en gedetailleerd omschreven c.q. geadviseerd wordt aan welke onderdelen 



11JAARVERSLAG 2020

onderhoud te plegen. Naar aanleiding van Corona en andere redenen is de planning 

van de Monumentenwacht m.b.t. de inspecties echter doorgeschoven naar 2021.

Vanuit deze gedetailleerde inspectie rapporten wordt door Stichting Oud Sneek het 

onderhoudsplan voor de komende twee jaar opgesteld en uitgevoerd.

M.b.t. inspecties aan dak- en zinkwerk heeft Dam Dakadvies uit Sneek gerappor-

teerd en is naar aanleiding daarvan door het bestuur besloten deze werkzaamheden 

vooreerst door te schuiven naar 2020. Hier geldt ook dat er vanwege Corona geen 

vervolg aan gegeven kon worden en om deze reden wordt doorgeschoven naar 2021. 

Een aantal kleinere onderhoudswerkzaamheden, in combinatie met de onderhouds-

schilderwerkzaamheden, is gelijktijdig vanaf dezelfde steiger uitgevoerd.

Voor het snoeien / bijhouden van groen tegen gevels is Altena tuinonderhoud uit 

Sneek gevraagd om dit jaarlijks uit te gaan voeren c.q. bij te houden. Ook dit is gepland 

om in het voorjaar van 2021 uit te laten voeren, waarna dit jaarlijks bijgehouden wordt.

AANKOOP/VERKOOP

De huidige omstandigheden maken dat het aankopen van interessante panden voor 

de Stichting Oud Sneek financieel gezien niet aantrekkelijk is. 
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ov e r I g e a a n g e l e g e n h e d e n

PRESENTATIE STICHTING OUD SNEEK 

De website van de Stichting Oud Sneek is up to date. Verder wordt aandacht besteed 

aan social media. De Stichting heeft een eigen pagina op Facebook. 

LIJST VAN AANDACHTSPUNTEN 

De onderstaande panden/ projecten zijn, naast de eerdergenoemde, in de loop van 

het jaar onderwerp van bespreking geweest in het bestuur, in willekeurige, doch 

alfabetische volgorde:

 • Etalages Sting, Suupmarkt (foto onder)

 • Grootzand 79

 • Project Grootzand, Oude Koemarkt en Zuidend





Postbus 114 

8600 AC Sneek 

info@oudsneek.nl 

www.oudsneek.nl

Vormgeving en fotografie: jeroen Deen / Deen Design 


