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Aan  de Gemeenteraad van Zutphen 
Postbus 41 
7200 AA  ZUTPHEN 
 
 
 
 

Zutphen, 28 april 2020 
 
 
 
 
Betreft:  
Cultuurhistorische waardebepaling Vakschool voor Meisjes 
 

 
Geachte leden van de raad, 
 
Bijgaand zenden wij u het onderzoeksrapport Cultuurhistorische waardebepaling Vakschool voor 
Meisjes (Anno 2020) met een afschrift van het begeleidend schrijven aan het College van B&W. 
 
Het onderzoek werd in onze opdracht uitgevoerd door Stenvert Bouwhistorie te Utrecht. 
 
Indien u naar aanleiding van het onderzoeksrapport nog vragen heeft, dan vernemen wij dat graag. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stichting De Oude HBS 
 
 
 
 
Bijlage: 
Cultuurhistorische waardebepaling Vakschool voor Meisjes 
Afschrift begeleidende brief aan het College van B&W 
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Aan het College van Burgemeester 
en Wethouders, 
's-Gravenhof 2 
Postbus 41 
7200 AA ZUTPHEN 
 
 

Zutphen, 28 april 2020 
 
 

 
Betreft: Vakschool voor Meisjes, Vispoortplein16 
Cultuurhistorische waardebepaling (Anno 2020) 
 

 
Geacht College, 
 
In onze brief van 11 december 2019 hebben wij u bericht een onderzoek te zullen laten  
doen naar de cultuurhistorische waarde van de voormalige Vakschool voor Meisjes aan  
het Vispoortplein nr. 16. 
 
De aanleiding hiertoe was dat u voornemens bent, mits en tenzij, in te stemmen met de  
sloop van het schoolgebouw uit 1921.  
 
Het onderzoek heeft in februari j.l. plaatsgevonden en is in onze opdracht verricht door              
Stenvert Bouwhistorie te Utrecht. Het onderzoeksrapport is eind van die maand gereed 
gekomen. 
 
Helaas was het onderzoeksrapport voor de bespreking van de Motie Behoud voormalige 
meisjesvakschool in het Forum van 17 februari j.l. nog niet gereed. Om die reden hebben   
wij op 12 februari j.l. aan de Forumleden en fractievoorzitters laten weten tijdens de  
genoemde Forumvergadering niet te zullen inspreken. 
 
Het was onze bedoeling om de rapportage Cultuurhistorische waardebepaling Vakschool  
voor Meisjes (Anno 2020) ruim voor de geplande vervolgvergadering van het Forum op           
23 maart j.l. openbaar te maken. 
 
Vanwege de Coronacrisis en berichten dat de Forumvergadering van 23 maart j.l. vanwege 
deze crisis geen doorgang zou vinden, hebben wij besloten het rapport niet te publiceren.  
Onze gedachte was dat u zich toen wel met dringender zaken moest bezighouden.  
Vanwege het voorgaande wilden wij wachten met de publicatie van het onderzoeksrapport  
tot het moment dat de behandeling van de gewijzigde motie Behoud voormalige 
meisjesvakschool in het Forum zou worden voortgezet. 
 
Die behandeling van de motie werd, zonder dat wij daar in gekend zijn, voortgezet tijdens  
een videoconference op donderdag 23 april j.l.. Wij nemen het uw College en met name 
Wethouder A. de Jonge kwalijk dat niet is toegezien op een democratisch verloop van de 
behandeling van de gewijzigde motie Behoud voormalige Meisjesvakschool die in de 
vervolgsessie van het Forum aan de orde kwam. Mede vanwege de bijzondere situatie  
waarin het land, inclusief de politiek, door de Coronacrisis verkeert en aangezien u ervan  
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op de hoogte was dat wij voornemens waren in te spreken over de wenselijkheid van behoud  
en uitkomst van het onderzoeksrapport tijdens de vervolgvergadering van het Forum, had u  
ons inziens ervoor moeten zorgen dat het democratisch proces transparant zou blijven  
verlopen en had u ons tijdig moeten informeren en uitnodigen voor de Forumvergadering van 
donderdag 23 april j.l.. 
 
Gelet op de uitkomst van het rapport Cultuurhistorische waardebepaling Vakschool voor 
Meisjes, zullen wij, zoals reeds aangekondigd in onze brief van 11 december 2019, nog in     
een separaat schrijven u gaan verzoeken om de voormalige Vakschool voor Meisjes alsnog    
op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Voor de goede orde laten wij weten nog  
geen dergelijk verzoek te hebben gedaan zoals wel door u werd gesuggereerd In uw besluit  
van 4 februari 2020.   
 
We hopen dat u het nog in te dienen verzoek volgens de regels van het spel zult behandelen.         
In ieder geval op een andere manier dan u destijds heeft gedaan met de brief van 9 november 
2017 van de Erfgoedvereniging Heemschut waarin werd gevraagd om een gemeentelijke 
monumentenstatus voor Vispoortplein 16 op grond van de Erfgoedverordening Gemeente 
Zutphen 2013, artikel 3.1.. Het verzoek van de provinciale commissie Gelderland van de 
Erfgoedvereniging Heemschut heeft u niet volgens de toen geldende regels afgehandeld.         
U bent in gebreke gebleven door niet een besluit te nemen dat voor beroep vatbaar zou  
zijn geweest. Uw brief van 17 mei 2018 aan de Erfgoedvereniging Heemschut, kan op basis 
van de ons bekende stukken, niet gelezen worden als een antwoord op hun brief van 9 
november 2017! 
 
De uitkomst van de Cultuurhistorisch waardebepaling (Anno 2020) geeft ons ook aanleiding     
te overwegen een verzoek om plaatsing van de voormalige school te doen op de 
rijksmonumentenlijst. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is wat betreft verzoeken tot 
plaatsing op de rijksmonumentenlijst terughoudend; er is ons echter gebleken dat wel degelijk 
én niet al te stringent gekeken wordt naar verzoeken tot plaatsing. Als voorbeeld verwijzen wij 
naar de nog maar kortgeleden (maart 2020) tot rijksmonument verklaarde Villa van Buisman 
(1938) in Zwartsluis.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
H. de Bruin 
 
namens, 
 
Stichting De Oude H BS 
 
 
 
 
Bijlage:  
Cultuurhistorische waardebepaling Vakschool voor meisjes  
 
Voor afschrift/ ter kennisname aan: 
Gemeenteraad van Zutphen 
Erfgoedvereniging Heemschut 
Cuypersgenootschap  
De Stentor  
Omroep Gelderland  
Weekblad Contact 
 
 


