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Onderwenp: plaquette Het Scteldek¡yartier
Geachte heer Van der lGlilen,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen oyer de grijze hardstenen, plaquette b¡J het voormalig kantoor
van Watersdrap Het Sctreldekwartier in Heerle" Tot uw vetbazing en verontwaardiging was de plaquette en
het blauw betegelde muurtje waarop deze bevestigd was geweest verdwenen. ñlavraag bij de ovetturen
leverde op dat het muurtje en de plaquette bij een recente herinrichting van de tuin verwijderd waren. Wij
hebben uvy brief besproken in onze vergadering van 16 oktober 2018 en besloten u als volgt te antwoorden.
Vraag
Wat is de reden dât de plaquette en het muurtje veruijderd zijn?

Antwoord
Zowet de plaquette als het muurtje uvanen beschadigd door intredend vorst en vocht. De plaquette was
gescheurd en gebroken. De steenmassa van het muurtje was zacht geworden en daardoor onherstelbaar. Dit
is de reden dat het hele muurtje verwijderd moest worden.
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