
 

 

 
 

Algemene 
ledenvergadering 

 
 

Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

 

Algemene ledenvergadering 13 april 2016 –  

Café Kanaalzicht Heumen 
 

 

1. Opening en Mededelingen 

 

Leo Ewals, voorzitter, heet de aanwezigen1 welkom en bedankt Café Kanaalzicht dat 

gastheer is voor deze bijeenkomst. Ook heet hij de gastspreker van vanavond, Jan 

Nillisen over de Maasheggen, van harte welkom. 

 

Er zijn de volgende verhinderingen: Ben Boersema,  Annie van Leuken, Jo van Lieshout, 

Anneke Meijssen, Peter Soethoud, Ron van Stiphout, Loes Weber en Piet van Casteren.  

 

 

 

 
 

                                                           
1 18 personen. Vertegenwoordigers van: Werkgroep Historie Worsum, Marishuis, Stichting Heemkunde 

Malden, Wijkplatform Hoogenhof, Muse, Georgiusgilde, Heumen in Beeld, Werkgroep ROOD, Werkgroep 

GROEN, Werkgroep OMD, Werkgroep WOORD en BEELD, Werkgroep ARCHEOLOGIE, Werkgroep 

MOLENS en Werkgroep CANON. 



 
 
 

2. Verslag ALV van 4 november 2015 
 

De laatste regel onder punt 7 moet zijn: ‘De begroting 2016 wordt bij acclamatie door 

de ALV aangenomen’.  

 

Bij de Rondvraag tijdens de vorige ALV heeft Henk Kuik bepleit om een excursie bij 

voorkeur op maandag of zaterdag te organiseren, want hij kan vanwege zijn werk vaak 

niet op de andere dagen. Maar dat betekent geenszins dat hij per se wil dat een 

excursie op zaterdag of maandag wordt gepland. 

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Financieel jaarverslag 2015 
 

Petra Thijssen, penningmeester, geeft een toelichting op de cijfers. 

 

a. Staat van inkomsten en uitgaven 2015  

 

Inkomsten  

€   9.000,50  subsidie gemeente Heumen2 

€   3.446,36  saldo rekening-courant per 31-12-2014 

-------------- 

€ 12.451,86  

 

Uitgaven 

€   1.012,93  secretariaatskosten (o.a. notaris, KvK) 

€       25,00  vergaderkosten 

€   1.121, 45  drukkosten, incl. foto’s (m.n. OMD) 

€       79,00  vergunningen (detector Archeologie) 

€       52,45  aanschaf boeken (Canon) 

€       62,00  excursie/lezingen (o.a. excursie Grave) 

€     172,62  aanschaf/huur materialen (OMD etc.) 

€        9,25 diversen (bankkosten) 

€     271,00  ontwerpen enz. (folders Erfgoedplatform en Kasteel Heumen, OMD) 

€  9.646,16  saldo rekening-courant per 31-12-2015 

------------- 

€ 12.451,86 

 

                                                           
2
 Betreft jaarlijkse gemeentelijke subsidie Erfgoedplatform en subsidie Dassengebied. 



 
 
 

 

b. Balans per 31-12-2015 

 

Activa (debet) 

€  9.646,16  saldo bank/pg 

€     126,00  spandoeken/vlaggen/badges (OMD: aanschaf 2013 € 315,00; afschrijving  

5 jaar) 

€     175,17  opname/geluidsapparatuur (Woord en Beeld: aanschaf 2014 € 291,95;  

afschrijving 5 jaar) 

------------- 

€  9.947,33 

 

Passiva (credit) 

€  9.947,33   eigen vermogen  

------------- 

€  9.947,33 

  

4. Verslag kascommissie 
 

De kascommissie 2015, bestaande uit Jos Gerrits en Katja Zee, heeft de jaarrekening 

2015 van het Erfgoedplatform geheel akkoord bevonden. De ALV verleent décharge aan 

het bestuur van het Erfgoedplatform. 

De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden. 

 

5. Instellen nieuwe kascommissie 
 

Katja Zee is twee achtereenvolgende jaren lid geweest van de kascommissie en kan om 

die reden statutair niet herbenoemd worden.  

Jos Gerrits is bereid nog een termijn in de kascommissie 2016 zitting te nemen. 

Als nieuw lid van de kascommissie 2016 heeft zich Ben Arts aangemeld. 

 

6. Financiële stand van zaken 
 

Penningmeester Petra Thijssen geeft een toelichting op de financiële stand van zaken 

per april 2016. 

 Werkgroep Molens heeft een folder laten ontwerpen en drukken. 

 Kosten website. 

 Insectenhotel. 

Totaal uitgaven: € 378,67. 

 



 
 
 

 
 

7. Voortgang werkplannen  

 
ARCHEOLOGIE – Mathieu Houben 

 
1. Belangrijkste project: Kasteel Heumen: 

 expositie vitrines in gemeentehuis Malden; 

 uitgave in serie Cahiers in voorbereiding (Marijne Magnee, Harrie Joosten en Tini 

Martens), verschijnt september 2016; 

 publieksavond in Heumen in voorbereiding (september 2016). 

2. Snelfietsroute Nijmegen-Cuijk: bij aanleg aandacht voor archeologisch onderzoek 

(Katja Zee).  

3. Fietsroute ‘Luxe achter de Limes’: ondersteuning project Nijmegen, Heumen en 

Wijchen. 

4. Canon van Heumen: schrijven van diverse vensters. 

5. Kroonwerk Coehoorn: meewerken aan plannen om het Kroonwerk Coehoorn beter 

zichtbaar te maken in samenspraak met Staatsbosbeheer, gemeente Grave, 

gemeente Heumen (vinger aan de pols). 

 



 
 
 

BESTUUR – Leo Ewals 

 

1. Beleidsontwikkeling: gesprekspartner van Gemeente Heumen; regulier overleg 

(laatstelijk: januari 2016; volgende vergadering: 10 oktober 2016). 

2. Publieksavond 21 maart j.l. in Overasselt: grote opkomst en breed pakket 

presentaties. 

3. Contacten met regio (m.n. Erfgoed Maas en Waal) en provincie (o.a. Erfgoed 

Gelderland). 

 

CANON – Leo Ewals 

 

1. De algemene redactie wordt gevormd door Leo Ewals, Geert Dibbets en Jan 

Willemsen.  

2. Er is gediscussieerd over de invalshoek van de Canon: algemeen (breed publiek) of 

educatief (onderwijs). Besloten is tot de algemene invalshoek, waarna een educatieve 

variant ontwikkeld kan worden.  

Vanwege dit besluit heeft Ben Boersema laten weten zijn medewerking aan dit 

project te stoppen. Leo Ewals bedankt Ben Boersema, initiatiefnemer van het Canon-

project, voor zijn actieve inbreng. 

3. Voorlopig zijn 50 vensters (thema’s) vastgesteld, maar daar kan in de komende 

periode nog verandering in komen. 

4. Van diverse auteurs zijn al bijdragen ontvangen. 

5. De opzet is om eind 2016 de website te lanceren. Deze website wordt kosteloos 

gemaakt door Paul Verheijen (Marishuis) en ‘gehangen’ in de website van het 

Erfgoedplatform. 

6. Daarna zal de Canon ook in de serie Cahiers verschijnen.  

 

ALV  

Mathieu Houben 

Scholen hebben in de regel hun eigen lesmethoden die nogal per school kunnen 

verschillen; daarom is een generiek aanbod vaak niet mogelijk. 

 

Leo Ewals 

Er zijn voor De Komeet al drie lesbrieven gemaakt en ook lessen gegeven: over De 

Romeinen (Katja Zee), de Middeleeuwen (Leo Ewals) en de 80-jarige oorlog (Ben 

Boersema).  

 

GROEN – Harrie Joosten 

 

1. Hoogstam (fruit)boomgaarden: gestart wordt met boomgaard Elshof. 

2. Bloemrijke linten en boerenlandpaden: in uitvoering. 

3. Dassengebied Sluisweg: in uitvoering. 

4. Oprichting landschapsbrigade in 2016: groep vrijwilligers voor 

onderhoudswerkzaamheden (i.s.m. Heemtuin, Kadans en Bos & Kuil). 

5. Kievitshofdijkje Overasselt. 



 
 
 

  

MOLENS – Frans Wildenborg 

 

Begin 2016 is het Werkplan 2016 vastgesteld. 

1. Regulier overleg met Gemeente Heumen over o.a. eventuele verkoop molen(s). 

2. Maken van een drieluik-flyer (ter vergadering uitgedeeld). 

3. Plaatsing informatieborden bij de drie molens (toegezegd door gemeente). 

4. Betere bewegwijzering molen Zeldenrust/Overasselt (toegezegd door gemeente). 

5. Deelname aan evenementen: Heumens Genieten, Nationale Molendag en Open 

Monumentendag. 

6. Graanverbouw op perceel grond rond de Zeldenrust (toestemming gemeente). 

7. Externe samenwerking: Zeldenrust/Overasselt werkt intensief samen met De Lage 

Hof (o.a. bakkerijproject); Maasmolen/Nederasselt is in overleg met 

natuurvereniging Kadans en heeft samenwerkingsproject met Maisdoolhof (mais-

kippenvoer).  

8. Interne samenwerking: regulier overleg van de vrijwillige molenaars. 

 

ALV 

Harrie Joosten 

Aandachtspunt: bij eventuele verkoop molen(s) dient de openbare publieksfunctie en het 

behoud als (rijks)monument gegarandeerd te worden. 

 

Dhr. Kesseler 

Er dienen voldoende veiligheidsmaatregelen bij en in de molens te worden genomen. 

 

Robert Snel 

Op de Maasmolen wordt al gewerkt met skinetten, luikbeveiliging en trapleuningen. 

 

OPEN MONUMENTEN DAG – Harrie Joosten 

 

1. De OMD is op zondag 11 september 2016. 

2. Het thema is: Iconen en Symbolen. Suggesties voor invulling van dit thema worden op 

prijs gesteld. 

3. De voorbereiding is in volle gang: dit jaar wordt meer de nadruk gelegd op 

kwalitatief goede projecten en minder op het aanbieden van zoveel mogelijk 

projecten.  

 

ALV 

Mathieu Houben 

Werkgroep Archeologie heeft het plan om een rondleiding te verzorgen in het 

Vennengebied (grafheuvels). 

 

Leo Ewals 

In het Marishuis wordt op 10 september 2016 een expositie geopend over ‘Nijmeegse 

exlibris: iconen van de Nijmeegse topografie’.  



 
 
 

 

ROOD – Petra Thijssen 

 

1. Karakteristieke panden: op de Erfgoedavond op 21 maart jl. in Overasselt heeft 

wethouder Van den Berg aangegeven dat de gemeente afziet van het eerder 

ingezette beleid en nu eerst een bewonerspanel wil installeren dat – i.s.m. het 

Gelders Genootschap – een voorstel/aanbeveling aan de gemeente doet. Met een 

dergelijk panel wil de gemeente vooral het draagvlak onder de bevolking vergroten. 

2. Betrokkenheid van ROOD bij de toekomst van de RK-kerk in Heumen.  

 

ALV 

Wat karakteristieke panden betreft leeft bij enkele aanwezigen het gevoel dat de 

gemeente het Erfgoedplatform buitenspel zet.  

Vanuit het bestuur van het Erfgoedplatform wordt geantwoord dat de gemeente met 

een dergelijk panel vooral het draagvlak onder de bevolking wil vergroten. Bovendien 

blijft de inventarisatielijst die werkgroep ROOD heeft opgesteld, zijn eigen waarde 

voor de toekomst houden, en deze lijst kan in principe los worden gezien van het te 

ontwikkelen gemeentelijk beleid inzake karakteristieke panden. 

 

WOORD en BEELD – Liesbeth Arts 

 

1. Interviews: de afgelopen periode zijn m.n. interviews gehouden met inwoners die 

(nog) verhalen kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog, en over de (historie 

van de) gezinszorg.   

2. Verhalen over de watersnoodramp van 1926 (90 jaar geleden) zijn gepubliceerd in de 

Gelderlander en op de website van het Erfgoedplatform.  

3. Er zijn bijeenkomsten gehouden in de Openbare Bibliotheek Malden. 

4. De werkgroep heeft een nieuw lid dat vooral de archivering verzorgt. 

5. Aanschaf van een filmcamera is op een laag pitje gezet, omdat voor het filmen 

specifieke kwaliteiten vereist zijn.  

 

ALV 

Henk Kuik 

Voor filmopnames kan wellicht aangeklopt worden bij de regionale omroep GL8. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 

Liesbeth Arts 

Het is mogelijk om een rondleiding te krijgen in het Regionaal Archief Nijmegen. Indien 

belangstelling, opgeven bij Liesbeth. 

 



 
 
 

Frans Wildenborg 

Het Erfgoedplatform ontwikkelt een serie Cahiers. In deze Cahiers komen erfgoed-

onderwerpen aan de orde die voor de regio belangwekkend zijn. Het gaat om boeken van 

75-125 pagina’s, toegankelijk geschreven en voorzien van veel beeldmateriaal. 

 

Op dit moment zijn twee cahiers in voorbereiding: 

- Het veer van Grave naar Nederasselt 1381 – 1929, door René van Hoften. De kopij is 

gereed. Er is subsidie aangevraagd bij een persfonds in Nijmegen en bij Gemeente 

Grave. 

- Kasteel Heumen, door Marijne Magnee, Harrie Joosten en Tini Martens, verschijnt 

september 2016. 

 

Op termijn zal ook de Canon van Heumen in boekvorm verschijnen. 

 

Leo Ewals 

Tijdens Heumens Genieten op 17 april a.s. zijn 5 gratis marktkramen beschikbaar, voor 

o.m.: 

 Erfgoedplatform  

 Werkgroep MOLENS (2 kramen) 

 Stichting Heemkunde Malden 

 Heumen in Beeld. 

 

Volgende vergadering 

Nader vast te stellen. 

 

Notulist 

 

 

 

 

F.A. Wildenborg, bestuurslid 

 

Voorzitter 

 

 

 

 

L. J. I. Ewals 

 


