
ROOD ERFGOED (Petra Thijssen)  Werkplan 2023 

 

1.        Erfgoedprijs 
gehele 
gemeente 
Heumen 

De Erfgoedprijs wordt ingesteld in 2023. 
 
Het plan voor een andere aanpak ligt 
gereed en wordt voorbereid door onze 
werkgroep. 
Uitvoering tijdens het Open 
monumentenweekend in 2023 

De gehele Werkgroep 
Rood 

2.       Monumenten-
advies aan 
gemeente  

  

Wij adviseren de gemeente Heumen met 
betrekking tot hun erfgoedbeleid op het 
gebied van monumenten, karakteristieke 
en beeldbepalende panden en 
ensembles.  
Voorstel bij genoemde panden schildjes 
of plaatjes aan de gevel te bevestigen. 

 De gehele  
 Werkgroep Rood 

3.       Monumenten-
advies aan 
particulieren  

Wij willen hulp gaan bieden bij het 
behoud van monumenten, 
karakteristieke en beeldbepalende 
panden en ensembles met name aan 
particulieren, en hen algemene 
richtlijnen geven voor het beheer en 
behoud van hun cultuurhistorisch bezit. 
Bovendien willen wij ook specifiek 
mensen de helpende hand bieden, 
eventueel ook bij het opsporen van geld. 
Hierbij maken wij gebruik  van onze eigen 
netwerken, zoals het Gelders 
Genootschap en Gelders Erfgoed.  

De gehele   
Werkgroep Rood 

4.        Begraafplaatsen Inventarisatie begraafplaatsen gemeente 
Heumen gaat de laatste fase in. 
De lijsten zijn opgemaakt nu wordt er 
contact gelegd met de burgemeester en 
de parochiebesturen. 
 
                 

 De gehele   
 Werkgroep Rood 

              5. Lijsten panden          De bestaande lijsten van de Rijks- en     
                                    Gemeentelijke monumenten bespreken .                         
                                    Tevens de lijst van de beeld- 
                                    bepalende panden kritisch doorlopen 
                                    met de gemeente.                          
                                    Afspraak wordt ingepland.              
                                     
                                    Inmiddels de Rijksmonumentenlijst met 
                                    de gemeente doorgenomen en afspraken 
                                    voor bewerking/beheer gemaakt. 
                                    
                                    Tevens de plannen kritisch volgen van: 
                                    Het Steenhuys 
                                    De Vuurvogelschool I 
                                    De Muse 
                                    RK kerk Malden 
                                    Centrumplan Malden 

 De   
gehele 

Werkgroep 
Rood 



                                    Gemeentehuis (oud) wijziging bewoning 
                                    Rentmeestershuis en bebouwing 
                                                                            Heumen  
 
Wij houden ons ook bezig met de gang van zaken rond de      
verbouwing van de RK kerk te Heumen en geven hiervoor 
advies op het gebied van behoud religieus cultureel erfgoed. 
 
Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen rondom de te 
plaatsen kapel nabij de kerk. 
 
Tevens adviseren wij de betreffende instanties over het 
Kroonwerk Coehoorn.   

   

 


