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Bouwaanvraag Wipkorenmolen ingediend
bij Gemeente Vianen
De eerste écht concrete stap voor de realisatie van de historische
wipkorenmolen in de Buitenstad van Vianen is een feit! Vandaag,
maandag 2 juli, is namelijk de bouwvergunning voor de bouw van
de wipkorenmolen officieel aangevraagd bij de gemeente Vianen.
Hiertoe zijn alle benodigde documenten en
informatie zoals bouwtekeningen en
constructieberekeningen, op basis waarvan de
bouwaanvraag - officieel genaamd
”omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen” - kan worden toegekend, nu in bezit
van de gemeente.
We verwachten omstreeks oktober met de
bouw te kunnen beginnen, nadat de
bouwvergunning is verleend en een mogelijke bezwaarprocedure is doorlopen.
Zodra de bouw kan starten, wordt begonnen met inrichten van het bouwterrein, het
bouwrijp maken van de plaats waar de molen komt te staan en het aanbrengen van de
fundering. We hopen eind 2019/begin 2020 gereed te zijn met de bouw van de molen.
De voor de bouwaanvraag te betalen legeskosten bedragen zo’n kleine 30.000 euro.
We gaan ervan uit dat deze kosten door de gemeente Vianen in mindering worden
gebracht op de al in 2015 toegekende en gereserveerde investeringsbijdrage van
150.000 euro voor de bouw van de wipkorenmolen.
<< persbericht gaat verder op achterzijde >>

De wipkorenmolen wordt exact herbouwd als de uit 1691 daterende wipkorenmolen,
die Vianen toen rijk was. Hiertoe is het originele bouwbestek gebruikt, dat is
teruggevonden in de archieven van Vianen. De herbouwde molen komt te staan in de
“Buitenstad” van Vianen. Waar de molen een zeer in het oog springend landmark
wordt.
Op onze website www.wipkorenmolenvianen.nl vindt u alle informatie over de
historie van de molen en over de voortgang van het project.
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Meer informatie nodig?
Neem dan contact op via wipkorenmolen@hotmail.com of telefonisch met Ruud Boogaard (06 46 99 65 02).
Foto’s
De in dit persbericht opgenomen foto’s zijn ook als jpg-bestanden bijgevoegd en vrij te gebruiken.

