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Onderwerp: Abdijplein brief Stichting Vrienden van Middelburg op 13-10-2021 om
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Aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland
c.c. leden van Provinciale Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Geacht college,
De Stichting Vrienden van Middelburg maakt zich ernstig zorgen over de staat van
onderhoud en dientengevolge het aanzien van het Abdijplein, en wendt zich daarom
tot u aangezien de Provincie het plein beheert.
Onze stichting, met als doelstelling ‘Het bevorderen van het behoud van
Middelburg als monumentenstad’,werd in 1988 opgericht, met als specifieke
aanleiding nota bene de verbouwingsplannen voor delen van het Abdijcomplex.
De grote betekenis van het Abdijplein voor de stad Middelburg en de provincie
Zeeland zal door weinigen worden betwist. De gevallenen uit de Tweede
Wereldoorlog worden er herdacht, bezoekers van soms heinde en ver komen er
genieten en bewonderen, uiteenlopende vormen van cultuur worden er beleefd, de
Provincie ontvangt er met regelmaat haar gasten, en het Zeeuws Museum rolt er de
loper uit voor zijn bezoekers.
Tegen deze achtergrond vinden wij het ontoelaatbaar dat het plein regelmatig
wordt ontsierd en een slecht onderhouden aanblik oplevert. Grootste boosdoeners
lijken ons de duiven, waardoor vooral in de zomermaanden het plein ernstig wordt
besmeurd en er geuroverlast optreedt. Bij uitbreiding geldt dit ook voor sommige
van de gebouwen rondom het plein, in het bijzonder de Balanspoort en de
Gistpoort, met als bijkomend effect ontoelaatbare schade aan deze monumentale
gebouwen. Naast de duivenoverlast is er sprake van zwerfvuil en soms overlopende
vuilnisbakken. Overigens draagt ook het - weliswaar bij APV verboden maar
kennelijk getolereerde - skeeleren en skateboarden onzes inziens bepaald niet
bij aan de welstand van het Abdijplein.
De stichting Vrienden van Middelburg doet een dringend beroep op u om
structurele maatregelen te treffen die een einde maken aan deze voor Provincie
en Gemeenteronduit beschamende situatie.
Specifiek ter zake van de duivenoverlast attenderen wij u wellicht ten
overvloede op een notitie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over
duivenoverlast en monumenten:
https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Duiven_-_overlast<https://
scanmail.trustwave.com/?
c=21408&d=0fbm4ayksezh12nffd8Z_aXqGxAUaZfgn6zEDd7jdA&u=https%3a%2f%2fkennis
%2ecultureelerfgoed%2enl%2findex%2ephp%2fDuiven%5f-%5foverlast>
Met vriendelijke groet en hoogachting,
namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Middelburg,
, voorzitter a.i.

, secretaris
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