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Geacht College,
Al jaren lang vraagt de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) aandacht voor de slechte staat
van onderhoud van de z.g. Leski panden aan de Hoogstraat en pleiten wij voor een snelle en
daadkrachtige aanpak daarvan om meer ellende te voorkomen. Mede door de inzet van de
Stichting Stadsherstel Vlaardingen (SSV), de gemeente Vlaardingen en betrokken partijen is er
een nieuwbouwplan ontwikkeld en zijn er diverse overeenkomsten opgesteld om te komen tot een
herontwikkeling van de panden. In dit plan is het behoud van de historische gevel ook
opgenomen.
Echter, de HVV maakt zich ernstige zorgen over de staat van de gebouwen en vooral ook de
historische gevel. De situatie aan de achterzijde van de gebouwen is beschamend te noemen en dat
binnen een Beschermd Stadsgezicht. Onlangs is er al een deel van het achterdak ingezakt en met
de winterperiode voor de deur wordt het alleen maar gevaarlijker voor omwonenden en
voorbijgangers!
Hangende het steeds maar onderhandelen van verschillende partijen moet er nu opgetreden
worden. De HVV duldt geen uitstel meer en verzoekt actie te ondernemen om de oude gevel en
wellicht ook de andere gevels in te laten pakken, zodat zij bij stormen tegen omvallen beschermd
zijn. Daar kan vandaag al mee begonnen worden want het behoud van het historisch geveltje is
onderdeel van de herontwikkeling. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat het geveltje door deze
erbarmelijke situatie alsnog verloren gaat.
Hoogachtend,
namens het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen.
W.C. den Breems
Voorzitter
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