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Nieuwsbrief 2  

Beste familieleden en geïnteresseerden,   

Namens het bestuur hierbij een korte update van de stand van zaken 
binnen de Stichting en op de site:  

Monumentstatus?   

De eerste reacties op de  verzoeken tot verwerven van een monumentstatus 

van het voormalige kantoor van het Jongeriuscomplex die de Stichting 

verzonden heeft aan de gemeente Utrecht en de Rijksgebouwendienst, zijn 

zeer hoopgevend.  

De afdeling monumenten van de gemeente Utrecht spreekt in haar reactie over 

architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde, zeldzaamheid en 

gaafheid. In de verdere procedure moeten nog verschillende partijen gehoord 

worden zoals de huidge eigenaar (Defensie) en ook de Stichting Vrienden van 

het Jongeriuscomplex mag haar zegje doen. Daarna kunnen we een besluit 

verwachten.   

Voorbescherming.   

De Rijksgebouwendienst heeft de aanvraag  ontvankelijk verklaard en heeft 

gedurende de verdere procedure het object 'voorbescherming' verleend. 

Dat houdt in dat in de komende periode gezorgd moet worden dat behouden 

wordt wat er nu is. Zolang de procedure duurt wordt het gebouw dus in ieder 

geval met rust gelaten.  

Ter plaatse  

Enkele leden van het bestuur zijn samen met vertegenwoordigers van de 

gemeente Utrecht en architectuurcentrum Aorta door mensen van Defensie 

rondgeleid over het terrein. Alle partijen wisselden informatie uit zodat bij 

iedereen een completer beeld is ontstaan. Ook bij Defensie zijn mensen die 

zich erg betrokken voelen en die zich, als ze de mogelijkheid hebben, in willen 

zetten. In de toekomst is het nog steeds de bedoeling dat ook ander 

geïnteresseerden een kijkje kunnen gaan nemen. Let voor informatie daarover 

op de website van Aorta ( www.aorta.nu ) !  

Website  

Op de website vindt u naast verschillende andere  nieuwe foto's, ook plaatjes 

die tijdens deze rondleiding geschoten zijn. Ook vindt u er de tekst die bij het 

glas in loodraam hangt. Dat raam is om het veilig te stellen door Defensie 

verplaatst naar een andere gebouw en is, mede daardoor, nog in uitstekende 

staat.  

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van nieuws op de 

website van de Stichting. Wilt u deze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, meld 

u dan  hier a.u.b af.    

Zet uw verhalen en opmerkingen ook in het gastenboek!  

Vriendelijke groeten,   

Marga Mulder       

   

  

  

  

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich 
afmelden.  
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