
Punt en betr. beeprekhg samenwerking Honuxaentea~rg / Molencie. 
op 27 november 1974 te 14.00 uur 

Enkele kleine es'icm per molen: 

27. te Woltereum 

Dete molen ataat hoog op de R.C.O.W.-lijst. Voor ons ia het wel 

eenfi jammer niet  aders dan ria de noleaoiakerij e m  op de hoagte 

t e  ziJn in welke mate de firma speelruiiate heeft' voor R.C.O.W.-ob- 

36. Op de &g van het overnenen vrn de nmlen van de gemeente (op 

31 mei 1974) hesft de molenatichting Garnwerder Holen De Meeuw 

aan Hon. Zorg een subeidie in het Plsnog goed draaibaar 

maken van de molen. Begroting h e r  f 22.500.-. 
\ \ 

D e  heer Korpershoek w i l  &t bespreken. ,ly7 d l a  &pr{Udr ,* l  

In september 1974 m e g  het polderbeetuur een stoweubsidie aan. 

Begroting âlaerda f 56.000.-. 

In een vorige beepr- (met ook de heer Van Dongen erb i j )  werd p 

g Ui memoreed ook ,t pIdarbeeiuur op een .er-- manier atin ,, &kt,' 
een nol& D. heer Van Do- stelde hierbij: Ve ioeken toch 

ook geten architect voor ean reshuratfepand als een restwratie nog 

niet aan de ozda ie? Hij vro rpershoek dit na te  gaan. 
YT* m?--+, 

61. Windlust te Zandeweer 

Staat op de definitieve R.C.O.W.-lij8t. 

Het is opgevallen dat op de concept-lijst de molens aan het eind 

staan. De griffie meent dat  de gerallen, die in de lijst vooraan 

staan, in het algemeen de meet urgente aia. Is het dan niet jammer 

dat molenreatauraties &o 1 4  geklasseerd staan? 

66. Zuurdijk 

De heer De Koning l i e t  op de laatste vergadering blijken àat hij 

hoopt dat ook 

71. Niebort 

k hele restauratie bleek onder de atormschaderegeling te kunnen ral- 

len. D e  burgmoester gaf ons door d a t  de heer HeiJdra zeer vinnig 

!J 8 0 5  0 2  
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