








Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1967 XXVI MONUMENTEN EN GEBOUWEN Belangrijke steun bij het nastreven van onze doelstellingen is ge-legen in het tot standkomen van een aantal nieuwe wettelijke voor-zieningen, als b.v. de Monumentenwet en de inwerkingtreding vande wet op de Ruimtelijke ordening en de Woningwet. Speciaal in Utrecht kwamen een aantal wijzigingen als beschermddorpsgezicht tot stand. Koepel Valk en Heining. Helaas is de koepel van Valk en Heiningbij de aanvang van de restauratie ingestort. Met de rijksdienst voorde Monumentenzorg heeft overleg plaats gehad omtrent een algeheelherstel. Vertrouwd mag worden dat binnen afzienbare tijd deze voorde Vecht zo typische theekoepel weer in oude glorie zal mogen ge-tuigen van de schoonheid van de Vechtstreek. Hek en steiger kasteel Nederhorst den Berg. In verband met plannentot het dempen van de Reevaart, krijgt het restauratieplan een geheelander aspect. Het

gemeentebestuur heeft overleg voorgesteld teneindede situatie zo veel mogelijk aan te passen. PLANOLOGISCHE MAATREGELEN Sanering Muiden De sanering van de stad Muiden heeft de laatste jaren het gemeente-bestuur veel hoofdbrekens gekost. Nu men, na jaren van plannen ma-ken een voorstel tot sanering voorhandend had, stak Rijkswaterstaateen spaak in het wiel door middel van het ontwerp voor een gemaalnabij het sluizencomplex. Aangezien deze plaats in het saneringsplanvan vitaal belang was, zal een ingrijpende aanpassing noodzakelijkzijn. Het gemeentebestuur van Muiden overlegde met onze commissieover eventuele alternatieven. De uitvoering van het plan lijkt echter een voldongen feit, dewaterregulering van de Vecht schijnt dit noodzakelijk te maken.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1967 XXVII spiegel- en Blijkpolder te Nederhorst den Berg. Het voornemen om via een gedeeltelijke amovering van het Anke-veense pad de Spiegel- en Blijkpolder met elkander te verbinden, lijktbinnenkort verwerkelijkt te worden. Aan het gemeentebestuur werd verzocht om alvorens tot vergra-ving over te gaan, eerst de vervangende rondweg gereed te maken.Bevestiging werd ontvangen, dat met die wens rekening zal wordengehouden. Curtevenne te 's-Gravenland In de nieuw samengestelde gemeente 's-Gravenland werd een ver-eniging opgericht onder een oude naam en wel Curtevenne. De doel-stellingen zijn gelijk aan die van onze oude stichting, evenwel met derestrictie dat deze uitsluitend lokaal gericht zijn. Onder leiding vaneen voorlopig bestuur wordt actief gewerkt en de eerste resultatenzijn reeds bereikt. Met schoolkinderen werd b.v. opruimingswerk verricht in natuur-historisch belangrijke gebieden. Aan een dergelijk werk

mag een grotepedagogische waarde worden toegekend. Opheffing gemeente Weesperskarspel Na de opdeling van het grondgebied van de voormalige gemeenteWeesperkarspel, behoort een belangrijk gedeelte van de NoordelijkeVechtoever thans tot de gemeente Weesp. Wij hebben het vertrouwendat het gemeentebestuur van Weesp met ijver streeft naar een ver-betering van het aanzicht. Zo vormde de opneming van de oostelijkeoever in de gemeentelijke vuilnisophaaldienst een belangrijke stap indie richting. Moeilijk zal het zijn om de 191 geregistreerde woon-schepen tot een aanvaardbare plaats terug te dringen. Woonschepen, caravans en vuilstortplaatsen vormen een nog schieronoplosbaar probleem. Met de provinciale verordeningen in de handkon nog onvoldoende worden opgetreden. Schriftelijk heeft de com-missie zich gewend tot de beide provinciale besturen met het verzoektot de aanwijzing van woonschepenhavens over te gaan, omdat desanering door een dergelijke concentrering

naar onze mening de beste










