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Ministerie van Veikeer en Waterstaat

het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente's-Hertogenbosch
t .a.v.  de heer J.  Romei jn
Postbus '12345

5200 GZ 'S-HERTOCEN BOSCH

Contactpersoon

J.C. van Kol lenburg
Datum

15 maaft 2006
Ons kenmerk

NM 2006/289
onderwerp
Aanwi jz ing brug over de Maas als Ri jksmonument

Rijkswaterstaat

Waterdistrict Nijmegen Maas

Postadres: Postbus 67'17,6503 CE NijmeSen

Bezoekadres: Kerkenbos 10-19, Ni jmegen

Bereikbaar m€t openbaarvefroer lijn 4 of 10, halte Calthuubo!
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Doorkiesnummer

o24 - 3717706
Bilage(n)

Uw kenmerk

SO/BAM

Ceachte heer Romeijn,

Naar aanleiding van het verzoek van de Stichting Boogbrug Vianen tot aanwijzing als
Rijksmonument van onder andere de brug over de Maas, waarvan een deel zich in uw
gemeente en wel in de plaats's-Hertogenbosch bevindt, deel ik u het volgende mede.

De regels van de Monumentenwet geven aan dat er al leen een vergunning op basis van
deze wet nodig is bi j  verbouw, s loop en restaurat ie van het monument.  Over het
algemeen kan gewoon onderhoud aan deze brug, hetgeen tot  mi jn taak behoort ,
normaal plaatsvinden en zal ,  zolang er geen afbreuk aan een doelmat ig geoordeeld
gebruik van het monument wordt  gedaan, geen vergunning nodig z i in.  Celet  h ierop heb

ik dan ook geen bezwaar tegen het aanwi jzen als beschermd monument van deze brug

over de Maas.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens oeze,
DE HOOFDINGEN IEU R-DIRECTEUR,
namens oeze,
Het hoofd van het Waterdistrict Nijmegen Maas,

. Verdaasdonk

Ieleloon (o24) 371 77 oO

rax lo24) 371 77 49

E-mail  JOK@dlb. rw5. minvenw. nl


