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NIEUWSBRIEF 
Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

 
 

Verslag ledenvergadering op donderdag 7 april 2011 
 
Opening  
Ben Boersema heet alle aanwezigen 
welkom.   
Afmeldingen zijn ontvangen van Henk 
Kuik (De Muse), Anneke Meijsen 
(Dorpsplatform Overasselt) en George 
Derks (De Garstkamp). 
De volgende organisaties zijn 
vertegenwoordigd: 
- Kadans 

Loes Weber 
- Stichting Menno van Coehoorn 

Jan Willemsen 
- Dorpsplatform Overasselt 

Irma van Riel 
- Agrarische Museum De Garstkamp 

Michel Geerts 
- Marishuis 

Leo Ewals 
- St. Heemkunde Malden 

Petra Thijssen, Jacques Pouwels 
- Gelders Erfgoed 

Ben Boersema 
- Werkgroep Historie Worsum 

Harrie Joosten 
- Monumentencommissie 

Gerrit Kesseler 
 
Huishoudelijke zaken 
 
Officiële oprichting Platform 
Het Erfgoedplatform Gemeente Heumen 
wordt vormgegeven naar het voorbeeld 
van Tweestromenland met een 
startdocument en een 
beginselverklaring. 

Het hoofddoel van een dergelijk 
platform is dat het twintigtal 
erfgoedinstellingen binnen de gemeente 
Heumen elkaar leert kennen en aan de 
gemeente en andere belangstellenden 
toont hoe breed het cultureel erfgoed in 
de gemeente Heumen al gedragen wordt. 
Dat willen we in de eerste plaats 
bereiken door het opzetten van een 
website. 
In een definitief vormgegeven 
erfgoedplatform zullen alle 
erfgoedinstellingen samenwerken met 
inachtneming van ieders identiteit en 
werkwijze. In een toekomstige 
intentieverklaring van het 
samenwerkingsverband Erfgoedplatform 
gemeente Heumen zullen onder meer de 
gebiedsomschrijving, de doelstellingen, 
de kernbegrippen van de samenwerking, 
de middelen en de contacten met 
onderwijs en bedrijfsleven beschreven 
worden.  
We streven naast dit startdocument of 
beginselverklaring géén officiële 
registratie of Stichting na. Het 
ontbreken van een juridische status kan 
een probleem worden als bijvoorbeeld de 
Gemeente eist dat haar gesprekspartner 
voor erfgoedzaken een officiële 
instantie dient te zijn.  
Afspraak: voorstel komt op de volgende 
vergadering; concepttekst wordt 
aangeboden via onze nieuwsbrief. 
 
Organisatie 
We streven naar een informele 
organisatie. Er komt daarom voorlopig 
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geen officieel bestuur, maar een 
coördinatieteam waarin zitting hebben: 
- de initiatiefnemers Harrie Joosten 

en Ben Boersema 
- de webmaster Loes Weber 
- één vertegenwoordiger van de vijf 

thematische sectoren: Historie, 
Musea, Gilden, Natuur en de Wijk- en 
dorpsraden. 

Een aan de initiatiefnemers toegezonden 
organogram door George Derks is in dit 
voorstel meegenomen. 
Het tijdsbeslag voor de 
sectorvertegenwoordigers betreft de 
voorbereiding en deelname aan twee 
vergaderingen per jaar.  
Afspraak: Bij deze worden 
sectorvertegenwoordigers opgeroepen 
zich te melden bij de initiatiefnemers. 
 
Financiën 
De jaarlijkse kosten van de website 
(€27) en vergaderingen zijn beperkt en 
worden gedragen door de 
initiatiefnemers. Mochten de kosten 
boven de € 100 stijgen dan kan achteraf 
een bijdrage aan de deelnemende 
organisaties worden gevraagd. 
Ook is er nog geen directe aanleiding om 
van de gemeente Heumen een 
(eenmalige) bijdrage te vragen.  
Afspraak: Ben Boersema gaat na welke 
voorwaarden de gemeente stelt bij het 
verstrekken van subsidies. 
Bij projectmatige activiteiten van het 
platform wordt per afzonderlijk project 
een begroting opgesteld en financiering 
gezocht. 
 
Werkprogramma 
Voor 2011: 
- Website verder vervolmaken, vooral 

ook de aanvulling van de 
erfgoedagenda1  

                                                 
1Bijvoorbeeld de wandeling van de St. Heemkunde 

Malden in Heumensoord op 29 april  

- Advisering aan de gemeente Heumen 
rond erfgoedbeleid 

- Inventarisatie groen erfgoed: evt. 
werkgroepje instellen met mogelijke 
deelname van Cees Elsten2, Paul 
Thissen en Anneke Meijsen. 

- Verdere publiciteit naast of door 
middel van de website.  Ideeën van 
de vergadering: artikel in Topic; 
interview met journalisten over de 
identiteit van de gemeente Heumen. 

- Losse acties en ad hoc-activiteiten, 
bijvoorbeeld bij acute bedreiging van 
Heumens erfgoed. Eventuele 
mogelijkheid voor de toekomst: 
Culturele biografie e.o. 
identiteitsfabriek3: Het schrijven van 
een integrale geschiedenis van 
Heumen, nu zijn er alleen losse (soms 
verouderde) studies over onderdelen. 

Jacques Pouwels vraagt om een 
inventarisatie van bestaande 
initiatieven, die nog niet uitgevoerd zijn 
omdat het geld ontbrak. Jan Willemsen 
vult aan dat hij al manuscripten in 
voorraad heeft en geeft een overzicht 
van zijn initiatieven, onder meer in het 
kader van Menno van Coehoorn. 
Afspraak: Deelnemende organisaties 
wordt gevraagd plannen voor publicaties 
en initiatieven die er al liggen en (min of 
meer) klaar zijn voor uitvoering te 
melden bij het Platform. Misschien 
kunnen we gezamenlijk een 
prioriteitenlijst opstellen en proberen 
ze uit te voeren. 
 
Gemeente Heumen 
 
Erfgoedverordening 

                                                 
2 Auteur van “Het Heumensoord: de scheidingswal 

van 1778. Heerlijkheid Malden jaargang 11 
(2010) nr. 3 

3zie artikel in tijdschrift Gelders Erfgoed 
Jaargang 2011 nummer 1 
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Een erfgoedverordening volgens het 
model van de VNG is in voorbereiding. 
Het Platform is in de gelegenheid 
gesteld commentaar te leveren4. De 
gemeenteraad zal de verordening 
waarschijnlijk deze zomer vaststellen. 
 
Beleid 
Tijdens de lopende coalitieperiode 2010-
2014 zal de gemeente erfgoedbeleid 
maken. Deze opdracht ligt vast in het 
collegewerkprogramma. Het is niet 
bekend wanneer we een beleidsnotitie 
kunnen verwachten. We volgende de 
ontwikkelingen oplettend. Het platform 
zal haar kennis van en ideeën voor 
Heumens erfgoed inbrengen. 
 
Erfgoedstudiehuis Land van 
Heerlijkheden 
Het Platform is uitgenodigd door het 
Erfgoedstudiehuis Land van 
Heerlijkheden voor een vergadering op 
28 april as. in de Vlaamse Schuur te 
Leur. Het is een initiatief van de 
Projectgroep Cultuurhistorie Oostelijk 
Rivierengebied, samen met Gelders 
Landschap en Gelderse Kastelen.  
Harrie Joosten en Ben Boersema gaan 
luisteren en sluiten alleen aan op hun 
activiteiten na raadpleging van de leden 
van het Erfgoedplatform gemeente 
Heumen. 
 
Website 
In de afgelopen maanden heeft een 
werkgroep de website 
www.erfgoedheumen.nl opgezet. Dat is 
gelukt, vooral door de inzet van onze 
webmaster Loes Weber. Andere leden 
van de werkgroep waren Theo Noy, Leo 
Ewals, Harrie Joosten en Ben Boersema. 
De onderdelen van de website worden 
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doorgenomen en van commentaar 
voorzien. 
 
Introductietekst homepage 
De voorlopige tekst geeft de 
doelstelling van het platform weer. 
Afspraak: Opmerkingen aan het 
coördinatieteam melden. 
 
Illustraties homepage 
De huidige illustratie van een landschap 
met strorollen is voorlopig. Deze wordt 
vervangen door karakteristieke foto’s 
van erfgoed uit de vier kernen Malden, 
Heumen, Overasselt en Nederasselt. 
Afspraak: Foto’s indienen bij het 
coördinatieteam. 
 
Erfgoed agenda 
Bezoekers van de website krijgen een 
jaaragenda te zien van bijeenkomsten, 
exposities, feesten etc. rond erfgoed in 
de gemeente Heumen. 
Afspraak: Alle organisaties geven hun 
agenda door aan het coördinatieteam. 
 
Aangesloten groeperingen: tekst en 
illustraties 
De deelnemende groeperingen zijn langs 
twee lijnen ingedeeld: de vier 
dorpskernen en vijf thema’s te weten 
gilden, historie, natuur, musea en wijk- 
en dorsraden.  
Afspraak: Alle organisaties controleren 
de tekst bij hun onderdeel en sturen een 
illustratie (logo bijvoorbeeld) naar het 
coördinatieteam. 
 
Links 
De lijst van nuttige weblinks kan verder 
worden uitgebreid.  
Afspraak: Voorstellen voor aanvullingen 
indienen bij het coördinatieteam. 
Contact 
De naam- en adresgegevens van Ben 
Boersema worden toegevoegd. 
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Rondvraag en sluiting  
volgende vergadering na de 
zomervakantie, eind september 2011, 
behalve als er iets urgents komt. 
Tussentijds houden we elkaar op de 
hoogte via Nieuwsbrieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst 
1. Startdocument/beginselverklaring 

(Ben Boersema). 
2. Vertegenwoordigers van de sectoren 

Historie, Musea, Gilden, Natuur en de 
Wijk- en dorpsraden melden zich als 
leden van het coördinatieteam (Allen). 

3. Voorwaarden bij subsidiering door de 
gemeente (Ben Boersema). 

4. Aanmelden van bestaande plannen 
voor publicaties en initiatieven en 
(min of meer) klaar zijn voor 
uitvoering (Allen).  

5. Website controleren. Erfgoedagenda, 
teksten en illustraties naar 
harrie.f.p.joosten@freeler.nl sturen 
(Allen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 
Erfgoedplatform Gemeente Heumen i.o.  
 
Correspondentie: 
Harrie Joosten 
Worsumseweg 3 
6611KT Overasselt 
T 024-6221644 
E harrie.f.p.joosten@freeler.nl 
 
Ben Boersema 
Kloosterstraat 1B 
6581 XW  Malden 
T 024-3580672 
E b.r.c.a.boersema@hetnet.nl  

 


