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Verslag vergadering Commissie Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant
Datum:

1 december 2017

Locatie:

Monumentenhuis Brabant, Geertruidenberg

Aanwezig:

Monique van de Looi, Martijn de Jong, Harrie Maas (voorzitter &
notulen)

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur.
2.

Hooidonk 8-10 te Den Dungen

Het plan omvat het plaatsen van drie dakvensters in het dakvlak aan de voorzijde,
en twee dakvensters in het dakvlak aan de achterzijde. De aanvrager stelt twee
typen dakvensters voor: Velux GGL SK06 tuimelvenster, afm. 1178mm x 1140mm en
Velux uitzettuimelraam GPL PK08, afm. 1398mm x 942mm.
Beoordeling en advies
Aan de monumentencommissie zijn de volgende zaken overlegd:
- Redengevende omschrijving Hooidonk 8-10;
- Productinformatie VELUX tuimelvenster GGL;
- Productinformatie VELUX uitzettuimelraam GPL;
- Bestektekening, d.d. 8-11-2017;
- Tekening gevelaanzichten bestaand en nieuw, d.d. 8-11-2017;
- Tekening plattegrond 1ste verdieping bestaand en nieuw, d.d. 8-11-2017.
De commissie constateert dat beide dakvlakken reeds een groot aantal dakvensters
bevatten. Om tot een zorgvuldig advies te komen, vraagt de commissie de
aanvrager de bestaande situatie daarom eerst beter in beeld te brengen door
middel van een fotoreportage van de bestaande gevelaanzichten en dakvlakken
en door in de tekeningen de maten van de bestaande dakvensters aan te geven.
Daarnaast wil de commissie graag weten of de reeds aanwezige dakvensters met
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vergunning zijn geplaatst en wat de motivering/reden is voor het toevoegen van de
nu voorgestelde dakvensters. Volgens de plattegronden is er namelijk geen sprake
van een gebruikswijziging van de betreffende ruimte. De commissie adviseert het
plan AAN TE HOUDEN.
4.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
5.
Sluiting
De vergadering wordt om 10.15 uur gesloten.
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