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U vraagt, na aanleiding van het college d.d. 23 december 2021,om een toelichting op de stand van zaken met
betrekking tot de renovatie van de Mok werf alsook de vraag welke concrete invulling er gegeven gaat worden
zodra de renovatie is afgerond.
Onderstaand hebben we dit voor u per gestelde vraag uitgewerkt.

1.

Wat is de stand van zaken rondom de renovatie van de Mok werf?

Op 20 april 2021 is er door ons formeel een opdracht verstrekt aan de aannemer om aan de slag te gaan met de
renovatie van de Mokwerf. De aannemer is vervolgens gestart met het renoveren maar heeft na de zomervakantie
het werk stilgelegd. De reden hiervoor is omdat volgens hem de kwaliteit van de dakconstructie minder goed zou
zijn dan vooraf voorzien.
Wij hebben contact opgenomen met monumentenwacht en een constructeur om de situatie te beoordelen.
Beiden hebben vervolgens aangegeven dat vervanging van het dak niet nodig is omdat de dakconstructie past
binnen de tijdsgeest van destijds en er geen sprake is van enig risico.
De uitkomst hiervan is in november met de aannemer besproken en die heeft vervolgens de werkzaamheden
weer hervat. Afgelopen maanden zijn er kleine en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In Januari 2022
wordt het renovatieproject weer volledig hervat en de planning is dat de werkzaamheden in de eerste helft van
2022 zijn afgerond.

2.

Welke concrete invulling krijgt deze unieke plek?

De eerste prioriteit van de renovatie is om verder verval te voorkomen zodat deze unieke plek voor toekomstige
generaties bewaard blijft. Er zijn wel meerdere voorstellen die nader worden bekeken maar er is op dit moment
nog geen concrete invulling die past bij het unieke karakter.
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