JAARVERSLAG 2016
VERENIGING OUD ENKHUIZEN

Huis van Hilde (Castricum) vond plaats op
zaterdag 8 oktober 2016.

Bestuur
Het bestuur was in 2016 als volgt
samengesteld:
K.E. Koeman
voorzitter
Mevrouw J. Albers
secretaris
J. Koekkoek
penningmeester *)
C. Groot
lid
J. Keppel
lid
G. Vermeer
lid
Mevrouw S. de Wit
lid
Mevrouw M. de Zwart lid

Vrijwilligers
De Vereniging Oud Enkhuizen heeft om en
nabij zeventig vrijwilligers. Dankzij deze
vrijwilligers kan de vereniging in het
zomerseizoen
de
stadswandelingen
organiseren en de Stadsgevangenis open
stellen voor bezoekers.

*) tevens vice-voorzitter
Leden
Op 1 januari 2016 telde de vereniging
1510 leden. Op 31 december waren dit er
1483. Netto nam het aantal leden af met
27 personen.
Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2016 elf keer bij
elkaar.
De Algemene Ledenvergadering van 14
april 2016 vond plaats in de Zuiderkerk.
Tijdens deze bijeenkomst werd door oudvoorzitter Piet de Vries de naar hem
vernoemde prijs overhandigd aan Wanda
Zijlstra en Steven Rijnders voor de
verbouwing van hun pand aan de
Breedstraat 144. De lezing had als thema
‘wederopbouwarchitectuur’ en werd
verzorgd door Gerrit Vermeer en Klaas
Koeman.
De najaarsvergadering vond plaats op 6
oktober 2016. De lezing werd verzorgd
door mevrouw Carla Soonius, archeoloog.
De excursie naar Fort Spijkerboor en het

Stadswandelingen 2016
8-6-2016 Rondom de Drommedaris
22-6-2016 Koepoort-Zuid
6-7-2016 VOC Enkhuizen
20-7-2016 Gommerskarspel
3-8-2016 Erfgoed Sn. Van Loosen
17-8-2016 In het spoor van Springer

Extra stadswandelingen 2016
2016 "Door her oog van Springer"
27-4-2016 Koningsdag
21-5-2016 Opstand en bevrijding 21 mei
5-8-2016 "Waterweek"
9-9-2016 "Vele handen"
okt-16 "Halve Maen"
26-10-2016 Pop-up museum scholen
15-10-2016 VIP "Halve Maen"
okt-16 "Rondje Cultuur RSG"
okt-16 "Witte Schuur" (5 scholen)
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Gedurende het hele jaar zorgen de
vrijwilligers ook voor de maandelijkse
openstelling van de bibliotheek, het
archiveren van stukken en het scannen
van foto’s.
Ook onze uitgave Steevast wordt geheel
gevuld door vrijwilligers. Daarnaast
fungeert de redactie van Steevast als
vraagbaak voor de meest uiteenlopende
vragen over de historie van de stad en

2934

haar bewoners. Alle vrijwilligers van de
vereniging verdienen het natuurlijk om in
het zonnetje gezet te worden.
Stadsgevangenis
In 2016 bezochten 4896 personen de
Stadsgevangenis, in 2015 waren het er
4865. Met name in de zomervakantie
steeg het aantal bezoekers van 3637 in
2015 naar 3727 in 2016. Tijdens Open
Monumentendag 2016 lag het aantal
personen dat een bezoek bracht aan de
Stadsgevangenis lager dan in 2015. In
2015 werden er 1228 bezoekers
ontvangen, in 2016 waren het er 1057. In
2015 zijn de bezoekers in het voor- en
naseizoen niet meegeteld waardoor
gesteld kan worden dat het totaal aantal
bezoekers in 2016 iets lager lag dan in
2015.
Open Monumentendag 2016
Open Monumentendag stond dit jaar in
het teken van iconen en symbolen.
In Enkhuizen waren ruim 20 monumenten
te bezichtigen. Op de meeste locaties
werd ingehaakt op het thema met
activiteiten variërend van muziek en
exposities tot rondvaarten en rondleidingen.
Mede dankzij een nauwe samenwerking
van VVV Enkhuizen e.o., Vereniging Oud
Enkhuizen, Stichting Open Monumentendag Enkhuizen en alle bewoners of
eigenaren van monumenten is het weer
een succesvol en druk bezocht weekend
geworden. En dankzij alle vrijwilligers
(waaronder veel leden van Oud
Enkhuizen) liep alles op rolletjes en is
iedereen van de juiste informatie
voorzien.

Steevast
Begin september verscheen Steevast
2016, de 38e jaaruitgave van de Vereniging
Oud Enkhuizen. Het “Register op de
jaargangen” telt inmiddels 430 artikelen.
Bouwhistorisch onderzoek
De vereniging Oud Enkhuizen verzorgt al
sinds een aantal jaren de bouwhistorische
rapporten die bij een aanvraag voor een
verandering aan een monument gevoegd
worden.
Opstellers van die bouwhistorische
rapporten zijn Gerrit Vermeer en Klaas
Koeman. Zowel de Erfgoedcommissie, die
de gemeente adviseert, als de RCE
(Rijksdienst Cultureel Erfgoed) hebben
hun waardering voor de rapporten
uitgesproken. De RCE maakte wel de
opmerking dat ze vindt dat de gemeente
wel erg op het werk van vrijwilligers
steunt en maakte duidelijk dat ze een
betere borging van de advisering in het
gemeentebeleid wenst. Hiervoor moet de
gemeente geld beschikbaar stellen.
Het voordeel voor de vereniging van deze
activiteit is een vergroting van de kennis
over de bouwgeschiedenis van de stad. De
eerste weerslag daarvan is te vinden op
onze website. Dit jaar zijn de eerste
zestien verslagen van de bouwhistorische
onderzoeken op de website geplaatst.
Daarnaast verzorgde de Vereniging Oud
Enkhuizen in 2016 ook een aantal
aanvragen van de monumentenstatus.
Zo werd Westeinde 118, een houten huis
uit het derde kwart van de negentiende
eeuw, bedreigd. Er was zelfs al een
sloopvergunning aangevraagd. In samenwerking met het Cuypersgenootschap
startte Oud Enkhuizen een procedure om

het pand aangewezen te krijgen als
gemeentelijk monument. Ook voor die
procedure was een bouwhistorisch
rapport en een waardenstelling noodzakelijk. Gelukkig heeft de Erfgoedcommissie, op basis van die waardestelling, positief geadviseerd en heeft de
gemeente besloten het pand op de
monumentenlijst te zetten. Het woonhuis
is inmiddels verkocht en de nieuwe
eigenaar is trots dat zijn nieuwe bezit een
monumenten status heeft.
De vereniging heeft ook de gemeente
gevraagd om woningblokken op de Baan,
de Oranjestraat en de Spoorstraat als gave
en karakteristieke woningbouwprojecten
uit de periode van de Wederopbouw op
de lijst te zetten. De Enkhuizer Courant
wijdde daar een groot artikel aan. Volgens
Oud Enkhuizen horen ook deze
eenvoudige woonhuizen bij het verhaal
van de stad. Voor de Erfgoedcommissie is
deze aanvraag reden om een hele
studiedag aan de Wederopbouwperiode
te wijden. Ook al omdat de overheid zeer
recentelijk te kennen heeft gegeven dat er
meer aandacht moet komen voor de
`gewone` huizen uit die periode. Het
initiatief van Oud Enkhuizen sluit hier
naadloos op aan.
Huisvesting
De vereniging moet verhuizen. De
stichting die het legaat van de heer Corts
uitvoert, heeft besloten om haar
activiteiten te concentreren op andere
onderdelen van het legaat en wil op
termijn Westerstraat 158 afstoten. We
hebben nog twee jaar om een nieuw
onderkomen te zoeken.

Wat we zoeken? Natuurlijk een ruimte om
te vergaderen, maar ons archief kampt al
jaren met ruimtegebrek en het zou mooi
zijn als we de vele bouwtekeningen,
boeken, films en al die andere zaken die
we beheren onder één dak kunnen
brengen en, misschien wel het
belangrijkste, beter toegankelijk kunnen
maken. We hebben veel vrijwilligers,
gelukkig maar, maar als we een keer met
alle vrijwilligers bij elkaar willen komen
dan moeten we uitwijken naar een
horecagelegenheid. Daar is op zich niets
mis mee, maar het zou prettiger, gastvrijer
en voordeliger zijn als we dat in eigen huis
kunnen regelen. We hebben voor het
eerst een aantal cursussen gegeven over
de geschiedenis van de stad. Het succes
was zo groot dat we moesten uitwijken
naar de Zuiderkerk. Een prachtige locatie,
maar we hebben ook plannen voor
kleinschalige lezingen over specialistische
onderwerpen, zoals de gevolgen van de
nieuwe Erfgoedwet voor een monumentenbezitter. Dat soort activiteiten
moeten eigenlijk in eigen huis plaats
kunnen vinden.
Natuurlijk hebben we contact gelegd met
Stadsherstel, Welwonen en de gemeente
om te kijken of er mogelijkheden zijn om
in samenwerking met deze organisaties
een nieuw huis voor de vereniging te
vinden. En uiteraard hebben we onze
financiële positie door laten lichten om te
kijken hoe groot onze armslag is.
We zijn er nog niet uit en dus zal de
huisvesting een belangrijk agendapunt zijn
voor de eerstvolgende ledenvergadering.
Suggesties zijn dan uiteraard meer dan
welkom.

