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In onze tweede Nieuwbrief bent u geïnformeerd over de stand van zaken tot november 2018. 

De lopende zaken. 
U bent toen o.a. geïnformeerd dat:  
-  de Stichting Joods Monument was opgericht en was ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Vervolgens is een bankrekeningnummer geopend. Dit nummer is NL73 RABO 
0334861365 t.n.v. Stichting Joods Monument Zandvoort 
-  de Stichting Joods Monument Zandvoort bij de Belastingdienst een verzoek zou indienen  

om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ANBI. Dit is 
gebeurd. De Belastingdienst heeft ons vorige week laten weten dat een besluit medio april 
wordt verwacht. 
-  Om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling is het noodzakelijk dat er 
door het bestuur van de stichting een actueel beleidsplan is vastgesteld. Dit beleidsplan is 
door ons bestuur opgesteld en vastgesteld. Ons beleidsplan staat op onze website. 
-  Een andere voorwaarde om voor deze status in aanmerking te komen is het beschikbaar 
hebben van een internet adres/website.  
Ons internetadres is www.joodsmonumentzandvoort.com 
 
Overleg met de gemeente.  
Met de gemeente is in 2018 regelmatig overleg gevoerd over het ontwerp voor het 
monument.   
Eind november deelde de gemeente ons mee dat men het ontwerp voor het monument 
nogal groot vond en vooral de verwijzing naar de heilige ark nam volgens de gemeente 
teveel plaats in. Ook zouden eventuele toekomstige ontwikkelingen op die plek kunnen 
worden belemmerd door de grootte van het monument.  
De stoep zou maar 1.50 meter breed worden en dat vond de gemeente te weinig.  
Wij stelden voor om 1 parkeerplaats te verwijderen en de overige parkeerplaatsen op een 
andere manier aan te leggen waardoor de stoep breder kon worden gemaakt. Hier voelde de 
gemeente niet voor. 
 
De gemeente en de architect zijn ter plaatse gaan kijken en het ontwerp voor het monument 
is aangepast. De ark zelf is verkleind maar in het materiaal gebruik voor de bestrating bij de 
ark komt de oorspronkelijke maat terug. Het trottoir wordt op deze manier 2 meter breed.  
Dit aangepaste ontwerp  zal in april aan het college van Burgemeester en Wethouders 
(B&W) worden voorgelegd. 
 

 

http://www.joodsmonumentzandvoort.com/


 

 

Welstand. 
Het aangepaste ontwerp is op 26 februari j.l. besproken in de ‘Welstand’, de vroegere 
schoonheidscommissie. Deze commissie adviseert B&W. De commissie heeft een aantal 
adviezen gegeven over het materiaalgebruik, zoals de kleur van de bakstenen, het materiaal 
voor de gedenkplaat met de namen en het gebruik van verlichting. 
De commissie vond dat het monument beter tot zijn rechts moet komen en dat de 
oorspronkelijke maten aangehouden moeten worden. Volgens de commissie is het wenselijk 
dat de 4 parkeerplaatsen voor het monument verwijderd worden. 
 
Lange duur. 
In het overleg met de gemeente hebben wij diverse keren gevraagd naar het standpunt van 
B&W. Diverse keren werd ons toegezegd dat B&W en besluit zouden nemen over ons 
voorstel om in Zandvoort een monument op te richten met daarop vermeld alle namen van in 
de 2e wereldoorlog omgekomen Joodse inwoners, die geen graf hebben. 
Omdat het nogal lang duurde hebben wij zelf contact gezocht met de burgemeester. Recent 
is met hem gesproken en er is afgesproken dat er eind april een besluit zal worden 
genomen.  
 
 
Namens de Stichting Joods Monument Zandvoort  
Folkert Bloeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Nieuwbrief ‘Namenmonument Zandvoort’ wordt digitaal verstuurd naar donateurs, potentiele donateurs, 
belangstellenden, de betrokken gemeentemedewerkers, het gemeentebestuur, de lokale politiek en de pers.  
Voor wie dit wil wordt de Nieuwbrief per post verstuurd.   

 

 



 


