
STICHTING STADSHERSTEL MEDEMBLIK.

Veel is er in het bestuur van de Oudheidkundige vereniging 
gesproken over het behoud van beeldbepalende, dikwijls kleine 
monumentjes, die samen met monumentale panden juist de sfeer 
van onze oude binnenstad bepalen.
Wij hebben betrekkelijk weinig van deze oude karakteristieke 
panden en vóór men het weet is er weer een verdwenen.
En dan roepen wij wel van "wat jammer" maar het is dan alweer 
gebeurd.
In de loop der jaren is er toch veel verdwenen.
Langdurig overleg, gesteund door de gemeente, heeft uiteindelijk 
geresulteerd tot de vorming van een stichting waarvan de officiële 
oprichtingsacte op 23 januari 1990 bij notaris v.d. Stolpe is gereali
seerd.
Hoe werkt zo'n stichting ?
Stel iemand heeft zo'n oud karakteristiek pandje in de binnenstad. 
Dikwijls, door gebrek aan onderhoud, vervallen.
De stichting koopt, nadat eerst een uitvoerig onderzoek op haal
baarheid is gedaan, het pandje.
Dit onderzoek omvat het onderzoek toestand pand, architect, bestek, 
aannemerssom, subsidiemogelijkheden e.d.
Veelal komt men dan op een lagere prijs uit dan wanneer de eigenaar 
dit zelf heeft laten doen. In vele gevallen heeft men in Enkhuizen 
het gerestaureerde pand weer aan de eigenaar terug verkocht.
Veel steun en informatie hebben wij tot nu toe van de Heer 
Chatellon, voorzitter van de Stichting Stadsherstel Enkhuizen 
gehad. Deze stichting heeft reeds vele panden in Enkhuizen ge
restaureerd en beschikt over veel ervaring.
Momenteel zijn wij druk doende met een studie om tot restauratie 
in Medemblik te komen.
Deze studie vergt vrij veel tijd want wij kunnen ons niet ver
oorloven hierin een foutieve berekening te maken.
Indien U meer inlichtingen zoudt willen hebben of ons willen 
steunen, neemt U dan contact op met één van onze bestuursleden. 
Ons streven blijft om te behouden wat we nog hebben.
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Bij de oprichting werd de Heer R. van Woudenbergh benoemd 
tot voorzitter. Echter heeft hij onlangs Medemblik moeten verlaten 
omdat hij aangesteld werd als directeur van de Rabo bank in 
Naarden-Bussum. Deze finctie wordt thans waargenomen door de 
Heer J.C. van Leverink.


