
 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 19-138 agendapunt 11.1 

 

 
Onderwerp: Paul Briëtwoningen 
 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 10 oktober 2019 

 

 

De raad, 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat 

- Middelburg een stad is die trots is op haar monumenten en gebouwen,  

- Middelburg zuinig is op de woningvoorraad en de vele authentieke stads- en straatgezichten in de 

stad, 

- de Paul Briët woningen onderdeel uitmaken van deze authentieke woningvoorraad; 

- wooncomfort voor de inwoners op orde dient te zijn, 

- Woongoed een organisatie is die vaak nauw met de gemeente samenwerkt om taakstellingen op 

het gebied van wonen op een goede manier in te vullen, 

- de gemeente hier zorgvuldig moet omgaan met zowel de belangen van haar inwoners als met die 

van Woongoed, 

- erkend wordt dat de belangen van en voor Woongoed hier groot zijn en dat hun beslissingen en 

afwegingen in deze zin zondermeer redelijk zijn te noemen, gezien vanuit het gezichtspunt van een 

woningbouwvereniging, 

- inmiddels gebleken is dat de Paul Briëtwoningen een hoge cultuur-historische waarde 

vertegenwoordigen ( Zie Heemschut jaargang 96, nr 3), 

- de gemeente hier daarom een bredere afweging dient te maken dan Woongoed, 

 

van mening dat  

- alles afwegende, het belangrijk is om enkele beeldbepalende Paul Briëtwoningen als ensemble te 

behouden voor de toekomst, 

- het wooncomfort voor de huurders wel op orde dient te zijn of tegen redelijke investeringen op orde 

dient te komen, 

- het ensemble Baarsjesstraat ( ca 30 woningen tussen Poelendaeleweg en Langevieleweg)  zich 

het beste leent voor behoud voor de toekomst, 

- een goede en duurzame renovatie van dit ensemble wel tot de mogelijkheden behoort,  

 

 



 

verzoekt het college om 

 

- in overleg met Woongoed  een uiterste inspanning te doen om te komen tot  behoud van het 

ensemble van Paul Briët woningen aan de Baarsjesstraat ( ca 30 woningen tussen 

Poelendaeleweg en Langevieleweg),   

- bij dit overleg voor behoud van dit ensemble van woningen het instrument van gewenste 

monumentenstatus in te zetten, 

- in overleg met Woongoed een uiterste inspanning te doen om, voor behoud van dit ensemble, 

subsidies te verwerven ( bv een rijkssubsidie van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed), zodat de 

meerkosten van het renoveren boven de kosten van nieuwbouw geheel of gedeeltelijk middels 

subsidie betaald kunnen worden, 

- de raad over de resultaten van dit overleg te informeren 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fractie van de LPM, 

 

 

 

Ed de Graaf 

 

 


