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Vergadering Erfgoedplatform Gemeente Heumen op 18 juni 2012 
 

 
1. Opening 
Ben Boersema heet iedereen welkom, in het bijzonder Willeke Geulen van de Maas en Waal 
Cultuur Express. Zij zal later (bij punt 10) nog aan het woord komen. 
 
Afzeggingen: Jan Willemsen van de Stichting Menno van Coehoorn,  Jan Paul Bevoort van 
Bos en Kuil en Jacques Pouwels van de Stichting Heemkunde Malden. 
 
Vanavond vindt ook het arenadebat over de structuurvisie van de gemeente Heumen plaats. 
Jan Paul Bevoort van Bos en Kuil vertegenwoordigt ons platform daar. 
 
Voor uitgebreide informatie over de agenda van deze vergadering wordt tevens verwezen 
naar Nieuwsbrief 8. 
 
2. Afspraken algemene vergadering 24 november 2011 
- Theo Noy zoekt nog een vertegenwoordiger van de Gilden en de Wijk- en dorpsraden 

voor het coördinatieteam. Wij wachten dat verder af. 
- Informatie en illustraties voor de website: hernieuwd beroep op allen. 
- Concept-reglement opstellen; komt terug onder punt 5. Steeds meer aanvragen, ook van 

particulieren. Wij moeten nu vaststellen hoe ons platform wil werken. 
 
3. Uitbreiding Coördinatieteam 
Zie voor samenstelling Nieuwsbrief nr. 8. 
Voorstel Anneke Meijsen en Petra Thijssen op te nemen als vaste leden. Zij zijn zeer actief 
in de werkgroepen en weten dus goed wat er dagelijks speelt. 
Nadat nog eens benadrukt wordt dat het Erfgoedplatform een open bestuursstructuur 
nastreeft, gaat de vergadering akkoord met de uitbreiding van het coördinatieteam.  
 
4. Werkgroepen 
Om de inventarisatie van het erfgoed goed te organiseren zijn werkgroepen ingesteld. De 
Werkgroep Rood Erfgoed bestaat uit Petra Thijsen, Ben Boersema, Geert Oldenmenger, 
Ben Arts, Piet van Casteren en George Derks. De Werkgroep Groen Erfgoed bestaat uit 
Anneke Meijsen, Harrie Joosten, Cees Elsten en Jan Paul Bevoort. Petra Thijsen (Rood) en 
Anneke Meijsen (Groen) geven informatie over werkwijze en stand van zaken.  
De inventarisatie van rood en groen erfgoed in de kern Nederasselt is klaar. Momenteel 
wordt gewerkt aan de kernen Overasselt en Heumen1. In een latere fase komen Malden en 
het buitengebied aan de beurt. De inventarisaties maken deel uit van de actualisatie van de 
betreffende bestemmingsplannen waarin voor het eerst aandacht wordt gegeven aan 
erfgoed. De inventarisaties worden vervolgens gebruikt voor het erfgoedbeleidsplan. 
 
5. Concept-reglement 
Er moet verder worden nagedacht over de behoefte aan statuten en een huishoudelijk 
reglement (HR). Aan de hand van voorbeelden van HRs van erfgoedinstellingen in de regio 
wordt een HR voor het Platform opgesteld. We streven er naar om dit in de 
najaarsbijeenkomst vast te stellen. Vanuit de vergadering melden zich geen vrijwilligers voor 
deze opdracht. 
 
6. Gemeentelijk erfgoedbeleid 

                                                 
1
 Aangeboden aan de gemeente Heumen op 6 augustus j.l.  



Dit najaar bespreekt de Gemeenteraad een erfgoednotitie en neemt besluiten over de 
richting van het toekomstige erfgoedbeleid dat wordt vastgelegd in een erfgoednota die in 
2013 klaar zal zijn. 
Over de bekostiging van het erfgoedbeleid hebben B&W een voorstel gedaan aan de 
Gemeenteraad dat op 27 juni wordt behandeld. B&W stellen voor een Landschapsfonds in te 
stellen waaruit projecten die verband houden met landschap, waaronder erfgoed, bekostigd 
kunnen worden. Het fonds zal worden gevuld met de opbrengst van de verkoop van 
gemeentelijke pachtgronden. 
Ben Boersema zal namens het Platform inspreken in de Raadsvergadering en een pleidooi 
houden voor een actief erfgoedbeleid met de nodige geldmiddelen. 
De aanwezige verenigingen wordt gevraagd om alle politieke kanalen te gebruiken om dit 
doel te realiseren. 
 
7. Gemeentelijk subsidie- en activiteitenplan (Ben): 
Alleen eenmalige startsubsidie mogelijk tot een maximum van € 5000,00 door het indienen 
van een activiteitenplan. Voorstel op papier wordt rondgedeeld en toegelicht. Alle middelen 
zijn ook beschikbaar voor alle aangesloten leden. 
De vergadering merkt op dat er een duidelijker onderscheid moet komen tussen de eigen 
activiteiten van het Erfgoedplatform en de deelname van het Platform aan de activiteiten van 
eigen leden en andere organisaties. Verder worden er aanvullingen voorgesteld zoals een 
reservering voor een toekomstig publiciteitsfonds. 
Er is ook enige discussie over de interesse van de huidige leden van het Erfgoedplatform om 
lid te blijven. 
 
8. Open Monumentendagen 2012 
Zie Nieuwsbrief nr. 8 – 2012, pag. 2 (links onderaan) 
George Derks licht samenstelling en werkwijze van de OMD-commissie toe en nodigt 
iedereen uit om ideeën aan te dragen. Het programma voor 8-9 september 2012 staat al vast 
en er wordt vooral naar gestreefd om de jeugd te interesseren. 
Volgend jaar zal het conceptprogramma bijtijds aan de leden van het Erfgoedplatform 
bekend gemaakt worden. 
 
9. Betrokkenheid aangesloten erfgoedinstellingen 
In de beleving van het Coordinatieteam schiet de betrokkenheid van de aangesloten 
instellingen tekort. Als voorbeelden worden genoemd: 

- Matige medewerking aan de inventarisatie van erfgoed 
- Matig gebruik van de erfgoedkalender op de website www.erfgoedheumen.nl  
- Beperkte vertegenwoordiging in de algemene vergadering 

Uit de discussie wordt geconcludeerd dat meer tijd nodig is om elkaar te leren kennen en 
samenwerking tot stand te brengen. De betrokkenheid zal verder groeien. 
 
10.  Erfgoedoverleg Maas en Waal: Land van Heerlijkheden 
In het kader van de Maas en Waal Cultuur Express kunnen er extra activiteiten door 
erfgoedinstellingen in het land van Maas en Waal worden ontwikkeld. Als de provinciale 
subsidie wordt toegekend kunnen in 2012 en 2013 op talrijke plaatsen in het Land van Maas 
en Waal activiteiten plaatsvinden die worden georganiseerd door plaatselijke 
erfgoedinstellingen. De projectleider Willeke Geulen geeft een toelichting bij het project en 
roept de Heumense instellingen op voorstellen in te dienen. Een commissie van 2 personen 
zal de ingediende projecten beoordelen. Alles is na te lezen op www.cultuurexpres.nl. Zij 
constateert dat de erfgoedinstellingen in de regio meestal te bescheiden zijn als het gaat om 
het aanvragen van subsidies. 
Loes Weber wijst er op dat erfgoedinstellingen behoefte hebben aan ondersteuning bij het 
opzetten van websites. 
 
11. Rondvraag en sluiting 

http://www.erfgoedheumen.nl/
http://www.cultuurexpres.nl/


De datum voor de najaarsvergadering van 2012 zal nog later worden vastgesteld, maar in 
ieder geval na 5 november. 
 
 

 

 

 


