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Verslag 
Vergadering Erfgoedplatform Gemeente Heumen op 4 februari 2013 
 

 
1. Opening en mededelingen 
Ben Boersema heet iedereen welkom, in het bijzonder de vertegenwoordigers van het St. 
Georgiusgilde Heumen, Emiel Kerkhoff en Jan Geurts. 
De 16 aanwezigen vertegenwoordigen 10 erfgoedinstellingen te weten: St. Heemkunde 
Malden, Wijkplatform Hoogenhof, Dorpsplatform Overasselt, Heumen in Beeld, St. 
Georgiusgilde Heumen, Natuurvereniging Kadans, Werkgroep Open Monumententen Dagen 
(OMD), Agrarisch Museum de Garstkamp, Werkgroep Historie Worsum en Ateliermuseum 
Jac Maris. 
 
Afzeggingen: Jan Paul Bevoort van Bos en Kuil en Jacques Pouwels van de Stichting 
Heemkunde Malden. 
 
Voor uitgebreide informatie over de agenda van deze vergadering wordt tevens verwezen 
naar Nieuwsbrief 9. 
 
2. Afspraken algemene vergadering 18 juni 2012 
Ben Boersema schetst de organisatie van het Erfgoedplatform:  

- geen officieel bestuur, maar een Coordinatieteam bestaande uit de twee 
initiatiefnemers Ben Boersema en Harrie Joosten, vertegenwoordigers van de 
werkgroep Rood (Petra Thijssen) en Groen (Anneke Meijsen). 

- Webmaster Loes Weber 
- Adviesraad met vertegenwoordigers van de sectoren: Theo Noy voor de sector 

Historie en Leo Ewals voor de Sector Musea 
 

Afspraak: Theo Noy zoekt nog een vertegenwoordiger van de Gilden en de Wijk- en 
dorpsraden voor de adviesraad (actie 1).  Wij wachten de berichten af. 
 
Afspraak: Concept-reglement opstellen; komt terug onder punt 3.  
 
3. Concept reglement 
We streven voorlopig géén officiële registratie of Stichting na. Dit is ook aan de Gemeente 
Heumen gemeld en het lijkt geen probleem dat wij geen officiële status hebben als 
aanspreekbuis en als gesprekspartner over de toekomstige erfgoednota en erfgoedzaken in 
de gemeente. Alleen banken maken problemen als wij een eigen rekeningnummer willen. 
Om strategische redenen hebben we het geen huishoudelijk reglement genoemd omdat we 
(nog) geen statuten hebben, maar heet het: Overeenkomst van Samenwerking voor het 
Erfgoedplatform gemeente Heumen. 
 
Het concept is aan alle leden toegezonden. Ter vergadering wordt het uitgedeeld. 
Ben Boersema licht de tekst artikelgewijze toe. 
Opmerkingen vanuit de vergadering: 

- Hfdst 3, laatste regel: ‘een’ weghalen 
- Hfdst 4, paragrafen hernummeren (4.3 ontbreekt) 
- Hfdst 4, De Werkgroepen: discussie over 4.7. Is het nodig te bepalen dat leden van 

de werkgroepen inwoner van de gemeente moeten zijn om vervolgens te vermelden 
dat hierop uitzonderingen mogelijk zijn? Er wordt tevens gewezen op een mogelijke 
verwarring rond het woord ‘leden’. Meestal zijn hier de deelnemende verenigingen als 
geheel mee bedoeld. In artikel 4.7 verwijst het naar afzonderlijke leden van een 
vereniging, die niet per se in de gemeente woonachtig hoeven te zijn. Daarom kan de 
omschrijving ‘leden van de werkgroepen’ hier ververvangen worden door ‘deelnemers 
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aan de werkgroepen’. In de volgende zin wordt ‘leden’ eveneens door ‘deelnemers’ 
vervangen. 

Er zal aan de Overeenkomst een lijst van deelnemende verenigingen worden toegevoegd. 
 
De ledenvergadering stemt in met de Overeenkomst van Samenwerking. Het 
Coordinatieteam maakt een eindversie voor de website (actie 2 en 3). 
Ben Boersema en Harrie Joosten gaan afspraken maken met de aangesloten instellingen 
(“huisbezoek”) om te spreken over mogelijkheden voor samenwerking en verwachtingen 
(actie 4). De instellingen zal worden gevraagd de Overeenkomst van Samenwerking te 
ondertekenen. 
 
4. Gemeentelijke startsubsidie 
Aan de gemeente is een startsubsidie gevraagd van E 3.380 op basis van een 
activiteitenplan en een begroting en dekkingsplan. De gemeente heeft E 1.500 toegekend. 
De subsidie is eenmalig. In de toekomst is het wel mogelijk voor projecten 
subsidieverzoeken in te dienen. 
 
Petra Thijssen informeert de vergadering over complicaties bij het openen van een 
bankrekening voor het Erfgoedplatform. Dat is uiteindelijk gelukt. Na aftrek van kosten die 
zijn gemaakt voor de tentoonstelling over de Cistercienzers blijft nog een bedrag van ca E 
1.300 over. 
 
Ben Boersema geeft een toelichting bij een voorstel voor aanschaffingen. De nadruk zal 
liggen op materialen die nodig zijn om het Erfgoedplatform goed te presenteren: folder, 
banners, posterborden, marktkraam e.d. 
Natuurvereniging Kadans beschikt over een marktkraam die in overleg door het 
Erfgoedplatform gebruikt kan worden. Hetzelfde gaat op voor posterborden van het 
Ateliermuseum Jac Maris. Deze hulpmiddelen hoeven dus niet te worden aangeschaft. 
Uit de vergadering komen verder suggesties m.b.t. het ontwerpen en drukken van promotie 
materialen. 
 
Het Coordinatieteam onderzoekt andere mogelijkheden voor sponsoring. Op 11 februari 
vindt een adviesgesprek plaats met een subsidie-deskundige van de gemeente. Met de 
adviezen op zal wordt besloten welke fondsen zullen worden benaderd. 
 
5. Werkgroepen GROEN en ROOD 
Anneke Meijsen doet verslag namens de Werkgroep GROEN: 
De Werkgroep Groen Erfgoed bestaat uit Anneke Meijsen, Harrie Joosten, Cees Elsten en 
Jan Paul Bevoort. 
Sinds de vorige vergadering in juni is de inventarisatie van het waardevolle en monumentale 
groen voor de bestemmingsplannen van de kernen Heumen, Overasselt en Nederasselt 
uitgevoerd. Daarna in overleg met bureau Croonen en de gemeente in goed overleg 
afgerond. Bijna al onze voorstellen/objecten zijn overgenomen. Tegelijkertijd is i.o.m. de 
gemeente een list van beeldbepalende bomen voor de hele gemeente opgesteld. Ten 
behoeve van het nieuwe beleid voor kapvergunningen. Ook dit is naar tevredenheid 
verlopen. Zowel de bestemmingsplannen als het bomenbeleid en de lijst zijn in te zien via de 
gemeentesite. Onze inbreng komt t.z.t. ook terug in de Erfgoednota. 
De komende tijd gaan we werken aan een groene bijdrage Voor de cultuurhistorische 
waardenkaart en het bestemmingsplan kern Malden. 
 
Petra Thijssen doet verslag namens de Werkgroep ROOD 
De Werkgroep Rood Erfgoed bestaat uit Petra Thijsen, Ben Boersema, Geert Oldenmenger, 
Ben Arts, Piet van Casteren en George Derks. 
De inventarisatie van rood erfgoed van de kernen Overasselt, Nederasselt en Heumen is 
afgerond. Door de werkgroep ROOD zijn foto’s van betreffende panden gemaakt  en 
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vergezeld van uitgebreide teksten verzonden naar de gemeente.  Van daaruit zijn de 
gegevens naar bureau Croonen gezonden die het totaal overgenomen heeft. Dus de 
gebruikte methode slaat aan.  
 
Recentelijk heeft de gemeente het Erfgoedplatform gevraagd een inventarisatie te maken 
van het Rode en Groene erfgoed in de kern Malden en het buitengebied (actie 5). De 
gegevens zullen worden gebruikt voor een cultuurhistorische waardenkaart, de erfgoednota 
en de bestemmingsplannen van de betreffende gebieden. 
 
6. Nieuwe werkgroepen 
Harrie Joosten geeft toelichting. 
Met de werkgroepen ROOD en GROEN bestrijken we een groot deel van het erfgoed, maar 
niet volledig. Het archeologisch en immateriële erfgoed ontbreken nog. Daarom wordt 
voorgesteld voor deze thema’s een werkgroep in te stellen. De werkgroepen beslissen zelf 
over de activiteiten die ze willen ontwikkelen. Het algemene doel is documenteren en 
bekendheid geven aan ons erfgoed 
 
 
Werkgroep ARCHEOLOGIE 
Gezocht wordt naar personen met belangstelling voor de archeologie, amateurarcheologen 
en professionele1 archeologen. Suggesties zijn van harte welkom (actie 6). 
 
Werkgroep IMMATERIEEL ERFGOED 
Tot het immateriële erfgoed horen, legenden, volksverhalen, veldnamen e.d. Markante 
personen van het heden en verleden zijn ook bronnen van verhalen die verzameld en 
opnieuw verteld kunnen worden. Voor Overasselt zijn dit bijvoorbeeld mensen als Koos van 
Casteren, Hent de Klein en de veerman de Schoer. Malden, Heumen en Nederasselt kennen 
ongetwijfeld ook zulke persoonlijkheden. 
Piet van Casteren deelt mee dat Liesbeth Arts uit Overasselt mogelijk belangstelling heeft. 
Verdere suggesties zijn welkom (actie 7). Zie verder onder punt 10: Maas en Waal 
CultuurExpress. 
 
7. OMD 2012, OMD 2013 en erfgoeddag 2013 
Het verslag van de Open Monumenten Dagen 2012 is afgedrukt in Nieuwsbrief nr. 9. 
 
In het erfgoedoverleg met de gemeente van 4 februari is een globaal voorstel voor de 
OMD/Erfgoeddag 2013 besproken. Gemeente en Erfgoedplatform zijn het over het volgende 
eens: 

- OMD 2013 en Erfgoeddag worden in elkaar geschoven. Er komt één programma. 
- Programma passend binnen het landelijke thema “Macht en Pracht”.  
- Datum: zondag 15 september van 11 tot 17 uur 
- 3 partners: Werkgroep OMD, Erfgoedplatform en Gemeente 
- Initiatiefgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de drie partners en de gilden 
- Informatiemarkt waar alle erfgoedinstellingen zich presenteren (actie 9) 
- Openstelling en bezichtiging van een aantal rode en groene monumenten langs een 

route 
- Optreden van de gilden 
- Erfgoedplatform vraagt een subsidie aan de gemeente uit het initiatievenbudget 

(actie 8) 
 
De vergadering stemt in met dit voorstel. 
I.v.m. met de deadline van 1 maart voor de indiening van een subsidieaanvraag uit het 
initiatievenbudget, zal de initiatiefgroep kort na carnaval bijeenkomen2. (actie 10) 

                                                 
1 Binnen de gemeente Heumen wonen enkele beroepsarcheologen die mogelijkerwijs medewerking willen geven 
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Samenstelling Initiatiefgroep: 

a. Gemeente Heumen: naam ambtenaar nog onbekend 
b. Werkgroep OMD: George Derks, Gerrit Kesseler, Herman Wagenberg 
c. Gilden: Jan Geurts3 
d. Erfgoedplatform: Petra Thijssen, Harrie Joosten 

 
Gerrit Kesseler benadrukt het belang van deelname door de jeugd. 
 
8. Betrokkenheid aangesloten erfgoedinstellingen 
Het Coordinatieteam constateert een toename in de betrokkenheid van de aangesloten 
instellingen. De OMD/Erfgoeddag 2013 biedt verdere mogelijkheden voor de 
ledenorganisaties zich te manifesteren en samen te werken. Ben Boersema en Harrie 
Joosten zullen op “huisbezoek” gaan om de betrokkenheid verder te stimuleren. 
 
 
 
9.  Erfgoedoverleg Maas en Waal: Land van Heerlijkheden 
 Er is dankbaar gebruik gemaakt van de tentoonstelling over de Cistercienzers die door Land 
van de Heerlijkheden werd ontwikkeld. Het Erfgoedplatform, i.s.m. de St. Heemkunde 
Malden, heeft de tentoonstelling uitgebreid met historische objecten. De tentoonstelling in de 
bibliotheek van Malden trok ruime belangstelling. 
 
Een volgend project over historische boerderijen is in voorbereiding. Het agrarisch museum 
De Garstkamp levert input. Dit project zal weer een tentoonstelling opleveren die wederom in 
onze gemeente getoond kan worden. 
 
10. Maas en Waal CultuurExpress 
Het Erfgoedplatform en de aangesloten instellingen hebben geen projecten ingediend. We 
kunnen wel aanhaken aan een initiatief rond immaterieel erfgoed van de Maas en Waal 
CultuurExpress. Deze biedt een 2-daagse cursus aan voor het vergroten van de kennis en 
vaardigheden m.b.t. immaterieel erfgoed. Het Erfgoedplatform beschikt over één cursusplek. 
 
11.  Rondvraag en sluiting 
De volgende algemene vergadering wordt gehouden in het najaar. 
 
Leo Ewals nodigt de algemene vergadering uit in het Ateliermuseum Jac Maris. 
 
Heumen viert dit jaar zijn 825-jarig bestaan met een dijkfestival (Theo Noy) 
 
Het Coordinatieteam heeft plannen voor een excursie naar Graefenthal (actie 12) 
 
Er wordt afgesproken om in het najaar van 2013 de volgende algemene ledenvergadering te 
houden. We communiceren in de tussentijd met elkaar via de website,de werkgroepen en 
indien nodig de adviesgroep. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
2 Op 12 februari neemt de Werkgroep OMD deel aan een Gelderse informatiebijeenkomst in Arnhem 
3 Vraagt vertegenwoordiger van Salvator Mundi (actie 11) 
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Lijst van acties: 
 

1 Vertegenwoordiger voor de adviesgroep zoeken voor de sectoren Gilden en 
Wijk-/Dorpsraden 

Theo Noy 

2 Eindversie maken van Overeenkomst voor Samenwerking Coordinatieteam
3 Overeenkomst voor Samenwerking publiceren op website Loes Weber
4 Bezoek aan aangesloten instellingen en ondertekening van de Overeenkomst  

van Samenwerking 
Ben Boersema 
Harrie Joosten

5 Inventarisatie erfgoed kern Malden en buitengebied Werkgroepen 
ROOD en GROEN

6 Suggesties bemensing Werkgroep ARCHEOLOGIE Allen 
7 Suggesties bemensing Werkgroep IMMATERIEEL ERFGOED Allen 
8 Voor 1 maart subsidieverzoek indienen bij gemeente voor de OMD/erfgoeddag 

2013 
Initiatiefgroep 
OMD/Erfgoeddag

9 Presentatie instellingen op informatiemarkt op 15 september op de 
OMD/Erfgoeddag 

Allen 

10 Bijeenkomst beleggen Initiatiefgroep OMD/Erfgoeddag Harrie Joosten 
11 Gilde Salvator Mundi Nederasselt benaderen Jan Geurts 
12 Organiseren excursie naar Graefenthal Coordinatieteam 

 


