Welke toekomst
ziet u voor de Ruïne
van Teylingen?
Een icoon van onze geschiedenis?
Een toeristische trekpleister?
Een in stijl herbouwd kasteel?
Als u het voor het zeggen heeft, wat gebeurt
er dan met de Ruïne van Teylingen,
het belangrijkste icoon van de gemeente?

Dag van
de Ruïne van
Teylingen
Woensdag
10 december

Geef uw visie op de toekomst
van de Ruïne van Teylingen!
Dag van de Ruïne van Teylingen
Kom naar de Dag van de Ruïne van Teylingen op woensdag 10 december
en vertel ons uw ideeën. U kunt ook met ons in gesprek gaan over de eerste
denkrichtingen die we zelf hebben bedacht.

Een toekomst voor de Ruïne van Teylingen

Nieuwe fase in de geschiedenis
De Ruïne van Teylingen heeft een bewogen geschiedenis: gebouwd,
beschadigd, uitgebrand, herbouwd, gesloopt, vervallen en weer opgeknapt
tot wat de ruïne nu is. Het bijbehorende woongebouw is er niet meer
en de ruïne, een rijksmonument, ligt verscholen in het landschap.
Rijk, provincie en gemeente stellen zich de vraag wat een goede toekomst
voor de ruïne is. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Op zijn minst
beter zichtbaar, beleefbaar, aantrekkelijker maken voor bewoners van de
gemeente maar ook voor toeristen. Zodat meer mensen naar de ruïne
komen wat inkomsten oplevert voor het onderhoud. Maar wellicht nog
veel meer. Bijvoorbeeld een museum, horeca, een park. Of misschien wel
het kasteel herbouwen zoals met Huys Dever in Lisse is gedaan.

Drie scenario’s
Er zijn drie denkrichtingen uitgewerkt. Daarover willen wij met u in gesprek
op 10 december. Samen met door u ingebrachte ideeën werken we de
denkrichtingen uit tot scenario’s: drie mogelijkheden voor de toekomst van
de Ruïne van Teylingen. Deze drie scenario’s bespreken we graag begin
2015 met u. Vervolgens bundelen we de drie scenario’s tot het advies van
bewoners en ondernemers van Teylingen voor de toekomst van de ruïne.
Dit advies biedt de gemeente, na bespreking in de gemeenteraad,
aan aan de Provincie Zuid-Holland, de Rijksgebouwendienst en de Nationale
Monumentenorganisatie.

Dag van de Ruïne van Teylingen
Woensdag 10 december
Inloop tussen 16.00 tot 21.00 uur
Bestuurscentrum gemeente Teylingen
Raadshuisplein 1 in Voorhout

