
Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

 

Verslag Ledenvergadering op donderdag 24 november 2011 

 

1 Opening  
 

Welkom en afmeldingen: Jacques Pouwels en Janette Klaare. Theo Noy neemt het St. 

Gregoriusgilde waar.  

Aanwezigen: ???  

 

2 Huishoudelijke zaken 
 

Afspraken vergadering van 7 april 2011 

 

a – Startdocument/beginselverklaring 

 

Voorgenomen besluit is de officiële oprichting van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

naar voorbeeld van  dat van Tweestromenland met een startdocument met beginselverklaring. 

Een voorbeeldtekst als bijlage is met de uitnodiging meegezonden. Onder punt 3 wordt deze 

tekst behandeld.  

Het is de bedoeling naast dit Startdocument/Beginselverklaring géén officiële registratie of 

Stichting na te streven. Dit is ook aan de Gemeente Heumen doorgegeven en het lijkt geen 

probleem dat het Erfgoedplatform geen officiële status heeft als aanspreekbuis en als 

gesprekspartner over toekomstige cultuurnota en erfgoedzaken in de gemeente. Onder punt 4 

wordt daar op teruggekomen. 

 

b – Vertegenwoordigers van de sectoren Historie, Musea, Gilden, Natuur en de Wijk-

/Dorpsraden melden zich als leden van het coördinatieteam (allen) 

 

Geen Stichting, dus ook geen officieel Bestuur, maar een coördinatieteam waarin voorlopig 

zitting hebben: 

3 dagelijkse leden: 

- de initiatiefnemers Harrie Joosten en Ben Boersema 

- de webmaster Loes Weber 

2 adviserende leden: 

- Theo Noy (Werkgroep Heumen in Beeld - sector Historie) 

- Leo Ewals (Ateliermuseum Jac Maris - sector Musea) 

 

Aangezien we één vertegenwoordiger van de vijf thematische sectoren 

(Historie/musea/gilden/natuur/wijk- en dorpsraden) zoeken komen we nog 

vertegenwoordigers te kort van de sectoren: 

- Gilden 

- Natuur 

- Wijk- en dorpsraden. 

Bovendien heeft de vergadering een voorkeur voor een spreiding van de vertegenwoordigers 

over de vier dorpen. 

Als vertegenwoordiger v oor de sector Natuur meldt Gerrit Kesseler zich aan. (Harry: hij zit 

toch ook bij Heumen in Beeld?, en dat is de sector: Historie.) 

Petra Thijssen zal Malden vertegenwoordigen. 

Theo Noy zal de Gilden en Wijk- en dorpsraden naar een vertegenwoordiger vragen.  



(Anneke Meijsen gaf ook aan haar achterban te vragen: is dat Natuur of Dorpsplatforms?) 

 

Het eerder ingediende Organogram van een Raad van bestuur door George Derks komt 

eventueel later nog van pas als de organisatie ingewikkelder wordt. 

 

c – Voorwaarden bij subsidiëring door gemeente 

 

Tijdens het gesprek met gemeente bleek dat er geen vaste bijdrage meer werd verstrekt. Wel 

wil de gemeente eventueel projecten financieren. 

We blijven daarover met de gemeente in gesprek. 

 

d - Aanmelden van bestaande plannen voor publicaties en initiatieven die (min of meer) 

klaar zijn voor uitvoering 

 

We hebben nog niets ontvangen en wachten nog op binnenkomende plannen, alvorens een 

overzicht te kunnen maken. We gaan er van uit dat het platform door de coördinatie van deze 

plannen iets kan betekenen. 

Theo Noy noemt het kasteel van Heumen dat zich onder de grond bevindt en misschien met 

geld uit Brussel weer opgebouwd zou kunnen worden. Namens de gemeente Heumen heeft 

René Oosten beloofd dat er een bordje met informatie bij de plek langs de autobaan geplaatst 

wordt. Dit zal nog gebeuren. Verder wordt over verwering en bemesting gepraat en worden er 

goedkope middelen genoemd om de plek zo veel mogelijk te sparen, zoals het stimuleren van 

de daar aanwezige schapenboer om de plek bij te houden. 

 

e - Website controleren. Erfgoedagenda, teksten en illustraties naar 

harrie.f.p.joosten@freeler.nl sturen (allen) 

 

Loes Weber heeft haar werk in opzet voortreffelijk gedaan. Voor de vervolmaking is ze 

afhankelijk van alle deelnemers, zowel wat het actuele nieuws betreft als voor aanvullingen in 

tekst en foto’s. 

Verder zoeken we nog illustraties voor de startpagina in plaats van de huidige korenschoven. 

Deze moeten illustratief zijn voor en historisch verwijzen naar de vier dorpen in de gemeente. 

Naast verschillende suggesties wordt onder meer verwezen naar Bart Nijs met zijn collectie 

foto’s van skylines en naar een bedrijf in Overasselt dat historisch geïnspireerde tekeningen 

maakt. 

Er wordt nogmaals de nadruk op gelegd dat er meer actueel nieuws op de website gezet kan 

worden. Dit heeft voordelen bij het samenstellen van eigen agenda’s. 

Harrie Joosten heeft een inventarisatie gemaakt van de organisaties die nog onvoldoende 

informatie en illustratie hebben ingediend voor onze eigen website. Hij roept ze op het 

ontbrekende materiaal via hem aan te leveren; hij zal het doorsturen naar de webmaster. 

Loes Weber heeft alle websites van de aangesloten organisaties gescreend en ontdekt dat een 

aantal niet actueel zijn bijgewerkt. Websites werken alleen als ze up to date zijn.  

 

3 Oprichting Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

 
Met betrekking tot ons convenant met de gemeente Heumen (punt 4) hebben we een 

officiëlere status nodig, die ook weer niet te knellend is. Daarom willen we ook de 

toevoeging: ‘in oprichting’ kwijt. 

Het Startdocument is met opzet algemeen en kort gehouden. In een huishoudelijk reglement 

kunnen we al onze echte organisatorische afspraken kwijt.  



Voor de definitieve tekst wordt als wijziging voorgesteld om de drie doelen van het 

erfgoedplatform vooral naast en niet zozeer onder elkaar te rangschikken. Ze zijn alle drie 

even belangrijk. 

De aanwezige organisaties verklaren zich akkoord met dit Startdocument, de andere zullen 

nog gevraagd worden dit ook te doen. Een mondelinge toezegging volstaat. 

George Derks belooft het Huishoudelijk Reglement van de Agrarisch Museum De Garstkamp 

op te sturen als mogelijk voorbeeld van een eigen reglement van het Erfgoedplatform. Een 

concept-reglement zal in de volgende Platformvergadering besproken worden. 

 

De definitieve tekst van het Startdocument is elders in deze nieuwsbrief  na te lezen en zal 

ook nog afzonderlijk op de website geplaatst worden op de Home-pagina in plaats van de 

huidige tekst. (ben je het hier mee eens Harrie?) 

 
Naar aanleiding van het Startdocument ontstond er in de vergadering een discussie over de 

bouw op het terrein van het rentmeesterhuis en de muur daar omheen. Omdat de verontrusting 

over het vermoedelijk verlies van dit erfgoed groot was, beloofden Ben Boersema en Harrie 

Joosten bij de gemeente Heumen om informatie te gaan. 

vragen. 

Het verslag hiervan is inmiddels aan de aanwezigen in de vergadering toegezonden. Alle 

andere kunnen dit verslag op de website nalezen onder de rubriek: Nieuws. (is dit de juiste 

plek Harrie?)  

 

4. Gemeente Heumen 

 
a     Harrie Joosten doet verslag van de bespreking op 7 november 2011 met wethouder Henk 

van den Berg en met Walter Elemans namens de gemeente Heumen. Het contact was plezierig 

en de gemeente wil het platform graag betrekken bij de ontwikkeling van haar erfgoedbeleid. 

 

b     Met de gemeente is afgesproken dat er in de loop van 2012 een Convenant (naar 

voorbeeld van de gemeente Beuningen) zal komen waarop beide partijen aangeven op welke 

punten ze zich verplichten te zullen  samenwerken. 

 

c     Er wordt medegedeeld dat er een presentatie over mogelijkheden van erfgoedbeleid door 

het Gelders Genootschap in Commissie Grondgebied op 26 januari 2012 zal plaats vinden, 

waarbij het Erfgoedplatform zal inspreken. De datum voor deze bijeenkomst is na de 

vergadering veranderd in 5 december 2011, maar nu toch weer geplaatst op 26-1-2012. 

 

5. Erfgoedstudiehuis Land van Heerlijkheden 
 

Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden 

      a     Project Cisterciënzers 

      b     Subsidiering door gemeente Heumen 

 

ad a. Harrie Joosten en Ben Boersema hebben inmiddels de tweede bijeenkomst van het 

Erfgoedstudiehuis in Leur meegemaakt. Belangrijkste gezamenlijke project is een 

tentoonstelling over de Cisterciënzers. Harrie is daar vanuit de Werkgroep Historie Workum 

bij betrokken.  

ad b. In Leur wordt steeds gezegd dat we van harte welkom zijn en dat het ook ons huis is, 

omdat de gemeente Heumen heeft meebetaald. 



In het laatste gesprek met de gemeente Heumen hebben we daar naar gevraagd. Dhr. Walter 

Elemans heeft daarop geantwoord in zijn verslag:  Wij hebben 1-malig (voor inrichting en 

startperiode tot 1.4.2012) een bijdrage gegeven van ca € 17.000. De exploitatielasten vanaf 

1.4.12 liggen bij het Gelders landschap. 

 

Dus moeten we ook gebruik maken van dit Erfgoedstudiehuis: Land van Heerlijkheden. 

Bovendien is er een fietsroute in de maak die door 

De Heemkundekring Malden wordt gevraagd ook aan de bijeenkomsten deel te nemen, op 

grond van hun blad: De Heerlijkheid Malden. Petra Thijssen zegt dit toe en Ben Boersema zal 

het doorgeven aan de voorzitter van het Erfgoedstudiehuis, Wim Kattenberg. 

Hun volgende vergadering is op dinsdag 10 april 2012. 

 

6. Instellen Werkgroep Groen / Landschappelijk Erfgoed 

 
Harrie Joosten heeft al een lijstje met namen, onder andere van Anneke Meijsen en Kees 

Elsten. Hij verwacht nog een vertegenwoordiger van Bos en Kuil. Harrie zal de werkgroep 

bijeenroepen. Ze komen eerst onderling bij elkaar en gaan daarna overleggen met de 

gemeente Heumen. Contactpersonen daar zijn Marieke Bos en Hans de Wildt. 

Daarna kan de werkgroep aan de slag in eigen tempo. 

 

7. Organisatie jaarlijkse Open Monumentendag  

 
Ben: 

Tijdens het gesprek met de gemeente werd het volgende geconstateerd: 

a. Initiatief en coördinatie dient vanuit lokale partijen te komen. 

b. Gemeente ondersteunt dit graag mede vanuit intentie om haar eigen 

monumenten aan breder publiek te laten zien. 

c. Het Erfgoedplatform gaat in nader overleg hoe dit op te pakken 

Wij vinden dit een onderwerp dat bij uitstek iets is voor ons allemaal en dus voor het 

Platform. 

De Open Monumentendag vindt jaarlijks op een vaste dag plaats met een wisselend thema. 

Komend jaar is het op zaterdag 8 en zondag 9 september 2012. Dat jaar heeft als thema: Jaar 

van de historische buitenplaats. Welk thema de Open Monumentendag blijft kennelijk nog 

een verrassing. 
Zodra we het thema zeker weten, zullen we dit via de website doorgeven. 

De Garstkamp nam steeds het initiatief om samen met het Marishuis en De Muze een 

programma samen te stellen. George Derks informeert de vergadering over de jaarlijkse 

organisatie en de financiële afwikkeling. Hij zegt toe, zodra hij meer informatie heeft over 

2012, via de website van het Erfgoedplatform Heumen iedereen te informeren. Organisaties 

die interesse hebben om mee te werken, dienen contact op te nemen met De Garstkamp die 

alles omtrent de Monumentendag blijft coördineren.  

Loes Weber heeft op de landelijke site voor 2011 geen activiteiten aangetroffen die in onze 

regio georganiseerd werden rond het Monumentenweekend. George Derks zal nagaan waar 

het eventueel mis gegaan is. 

 

8. Rondvraag en Sluiting. 

 
Harrie Joosten zal zorgen dat in een volgende uitgave van de gemeentegids Heumen het 

Erfgoedplatform zal worden opgenomen. 



Ben Boersema stelt voor de volgende vergadering in het voorjaar van 2012 te houden, behalve 

als er iets urgents komt. Tussentijds houden we elkaar op de hoogte via Nieuwsbrieven. 

 

Ben Boersema     Malden, 5 december 2011. 

 


