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Geachte geïnteresseerden, 

Het ontwerp van het monument, de begroting en de door ons gewenste locatie waren al voor 

de zomer 2018 bij de Haarlemse ambtelijke organisatie bekend, vandaar dat wij in diverse 

overleggen aangedrongen hebben op een bestuurlijk standpunt.   

Afgelopen dinsdag 30 april heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de gemeente 

Zandvoort, wethouder J. Berendsen met ambtelijke ondersteuning en de Stichting Joods 

Monument Zandvoort, Paul Olieslagers en ik, over het bestuurlijk standpunt van de 

gemeente Zandvoort. 

De wethouder deelde ons mee dat het gemeentebestuur positief staat tegenover ons 

initiatief, om in Zandvoort, op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de J. van 

Heemskerckstraat een nieuw Joods Monument te realiseren. Dit is heel goed nieuws. Wij 

kunnen nu verder met de vervolg werkzaamheden, zoals het inzamelen van geld en het 

vervolg overleg met de omwonenden.  

In het overleg met Berendsen liet hij weten dat er voor de gemeente 3 opties bestaan, waar 

het monument gebouwd kan worden.   

Optie 1. Wij, het bestuur van de stichting, zijn door hem gevraagd om met de Vereniging van 

Eigenaren van de flat in overleg te treden. De gemeente zou graag willen dat het monument 

in de tuin van de vereniging wordt aangelegd, 2 meter van het trottoir. Dan kan het 

monument in zijn originele vorm gebouwd worden. De extra ruimte kan worden ingericht 

waardoor de locatie minder gevoelig wordt voor vandalisme, aldus de gemeente.  

Optie 2. In deze optie wordt het monument gebouwd op de plek waar nu het muurtje staat, 

de erfafscheiding tussen de grond van de eigenaren van de flat en de gemeente. Het 

ontwerp zou dan aangepast moeten worden, omdat volgens de gemeente de stoep niet 

breed genoeg zou zijn wanneer het monument gebouwd is. Over deze optie gaan wij ook in 

overleg van de eigenaren van de flat. 

Optie 3. De erfafscheiding, het muurtje, zou blijven staan en voor het muurtje wordt het 

monument gebouwd. Om voldoende ruimte te krijgen zouden de 4 parkeervakken op een 

andere manier aangelegd moeten worden, waardoor er voldoende ruimte ontstaat om het 

originele ontwerp van het monument te kunnen bouwen. 

Ook hebben wij als taak meegekregen om de bewoners te informeren die woonachtig zijn 

tegenover het toekomstige monument. Als laatste punt hebben beide partijen afgesproken 

dat de samenwerking en de communicatie vanaf nu beter moet.  

Wij hopen dat de herdenking, morgen bij het Joods Monument, de laatste zal zijn bij het 

huidige monument en dat iedereen volgend jaar het nieuwe monument kan bewonderen. 
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