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Schipluiden, 16 januari 2019
Aan mevr. W. Renzen, wethouder Cultuur/Monumenten en de heren R. Blanc, H.
Verlinde en G. de Bruijn,
Op uw verzoek zetten wij op een rij waarom we graag Museum Het Tramstation
willen uitbreiden met een deels door glas afgesloten luifel. Het is een plan dat we in
oktober 2009 voor het eerst hebben ingediend, zie voor het historisch verloop bijlage
6. In november 2018 heeft de ledenvergadering van de Historische Vereniging OudSchipluiden het bestuur gemachtigd om dit plan opnieuw op te pakken. Het is een
jaar geparkeerd, omdat er op initiatief van wethouder Van Oord eerst gekeken zou
worden of de realisatie van een paviljoen aan de andere zijde van het tramstation
haalbaar zou zijn. Dit blijkt op dit moment niet mogelijk, omdat andere, gelijksoortige
instellingen niet in een nieuwe stichting willen participeren, die de ontwikkeling en de
exploitatie moet begeleiden. Ook ondervond het plan weerstand, omdat het zicht op
het tramstation, een rijksmonument, door de nieuwbouw voor een deel onttrokken
zou worden. Wij hebben ons als vereniging juist altijd sterk gemaakt voor het open
houden van de historische zichtlijn Dorpskerk - Gaag/Singel - Keenenburgterrein Museum Het Tramstation.
Omdat het Omgevingsfonds op 31 december 2018 zou beëindigen, hebben we op 13
december bij deze instelling het luifelplan voor financiering ingediend.
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In de aanvraag citeren we onze doelstellingen m.b.t. de beoogde uitbreiding
van het tramstation, zie hiervoor de eerste twee pagina’s van het
aanvraagformulier Omgevingsfonds Midden-Delfland.
Twee rapporten van Restaura Architecten met de getekende plannen.
De begroting van Restaura, waarin de onderdelen exterieur, interieur en
inrichting van de naaste omgeving zijn uitgesplitst.
De indiening van de hiervoor vermelde bijlagen leidde tot de
subsidietoezegging van het Omgevingsfonds.
De wens om het tramstation uit te breiden leeft al tien jaar. Hierbij is een
historisch overzicht toegevoegd, waarin wij de stappen vermelden die sinds
2009 door ons zijn gezet t/m de subsidietoekenning van het Omgevingsfonds
Het eerste rapport uit 2009.
De begroting uit 2011.
Omschrijving van de doelen voor de uitbreiding van de luifel uit 2013.
Het haalbaarheidsrapport m.b.t. de uitbreiding van het museum met een
paviljoen. Dit onderzoek is in 2018 uitgevoerd.
Historisch Jaarboek Schipluiden 2017. Jaarlijks geven wij geheel op eigen
kosten (ca. C 8.000,-) een zeer gewaardeerd Historische Jaarboek uit. In het
bijgevoegde jaarboek hebben we in het Voorwoord nogmaals onze visie

verwoord met betrekking tot de Centrumontwikkeling, waar het tramstation
een onderdeel van is. Het jaarboek geeft onder andere inzicht in ons
vrijwilligerswerk (zie met name de verslagen van Museum en Vereniging).
Wij hebben ons als Historische Vereniging geconformeerd aan de gemeentelijke
plannen om het cultuuronderwijs te bevorderen. Museum Het Tramstation kan nu
geen grote groepen (hele klassen) tegelijk ontvangen. Door de komst van de luifel
krijgen we extra ruimte om onze doelstellingen nog beter te realiseren. Daarnaast
maken we door de komst van de luifel en de herinrichting van de naaste omgeving
(terugkeer) van het perron, mogelijk met rails) de beleving van het tramvervoer een
stuk sterker.
Ten slotte is het tramstation de uitgangsbasis voor bezoekjes aan het
Keenenburgterrein, dat wij door de reconstructie van het kasteel aantrekkelijker
willen maken. Dit plan ondervindt steun bij de provincie, die ons een bedrag
beschikbaar heeft gesteld voor draagvlakverbreding en onderzoek. Beleving
Archeologie staat hierbij centraal.
Wij vragen u beleefd kennis te nemen van onze wens om het tramstation waarvan de gemeente de eigenaar is - uit te breiden.

De toezegging van het Omgevingsfonds vraagt om een vervolg. Enkele fondsen
zullen door ons aangeschreven worden om de realisatie van de luifel mogelijk te
maken. Zij stellen voor dit soort doelen gewoonlijk kleine, geoormerkte bedragen
beschikbaar. Het museum zelf steekt er alle arbeid in en heeft een financiële reserve
om met behulp van moderne middelen museumverhalen voor grotere groepen
geschikt te maken. Over blijft nog een groot gat in de begroting van ruim één ton.
De realisatie van een toiletgroep in de bestaande berging is vanwege het comfort en
de bereikbaarheid noodzakelijk. Dit plan is nog niet meegenomen (even geparkeerd),
omdat de komst ervan samenvalt met de extra ruimte door de luifel. Een nieuwe
toiletvoorziening is voor grotere groepen en invaliden zeer wenselijk, vergelijk
Museum De Schilpen. Onze huidige toiletruimte is daarvoor niet geschikt. Als u het
wenselijk vindt om deze toiletvoorziening tegelijkertijd mogelijk te maken en daarvoor
middelen ter beschikking te stellen, laten we ook daarvoor een tekening en begroting
maken.
Om ons heen - in Vlaardingen, Westland, Rijswijk - zijn in het afgelopen decennium
door de betreffende gemeenten miljoenen investeringen gedaan om het museale
werk voor grote groepen geïnteresseerden toegankelijker te maken.
Wij willen hetzelfde op een bescheidener vlak, waarvan we hopen dat door de
vernieuwing vooral ook de eigen bewoners (van jong tot oud) zullen profiteren.
Educatie en beleving van cultuurhistorie en identiteitsverhalen zijn voor elke
gemeente belangrijk. Wij boffen in Midden-Delfland vanwege de status van cittaslowgemeente.
Versterking van het streekeigene wordt in dit kader breed gepromoot, waardoor we
ons als gemeente onderscheiden. Binnen dit streven past ons werk en de aanvraag.
We zien uit naar uw reactie en beslissing.
Met vriendelijke groet,
Jacques Moerman, namens het bestuur van de Historische Vereniging OudSchipluiden.

