AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN
Plaats: Marishuis
Deelnemers:

9 mei 2016
Leo Ewals vz.

Agenda Thema
punt
1. Opening en mededelingen

Petra Thijssen penn.

Tijd: 14 uur
Harrie Joosten secr.

Frans Wildenborg

Onderwerp

Afspraak/actie

Afsprakenlijst 9 maart 2016

Afsprakenlijst 9 maart 2016
Werkgroep CANON
- Het gaat om precies 50 vensters.
- ‘Enige tijd na publicatie op de website wordt
het Cahier gepubliceerd’, moet zijn: ‘Enige tijd
na publicatie op de website verschijnt de canon
in boekvorm’.
Mededelingen
- HJ: website Erfgoedplatform is gehackt: Loes
gaat bestanden overzetten naar verbeterd
hostingprogramma.
- PT: brieven/flyers e.d. van werkgroepen
namens Erfgoedplatform, vooraf ter
kennisgeving aan bestuur voorleggen.
- LE: deelname aan Heumens Genieten op 17
april 2016 was succesvol, ondanks de minder
goede weersomstandigheden.

2. Gemeente

Cultuurhistorisch beleid
- Beleidsplan: vervolg

Bestuursvergadering 9 mei 2016

Karakteristieke panden: evaluatie en vervolg

Cultuurhistorisch beleid / Beleidsplan
- Op 14 maart 2016 heeft bespreking met
gemeente over Beleidsplan plaatsgevonden.
- Volgende bespreking: 10 oktober 2016 om
9.30 uur. ALLEN
Cultuurhistorisch beleid / Karakteristieke
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panden
Gemeente maakt een nieuwe start met een
burger/bewonerspanel.
Toerisme en Recreatie
- Kroonwerk Coehoorn

Toerisme en Recreatie / Kroonwerk Coehoorn
- Het overleg met Staatsbosbeheer over
snoeien heggen d.d. 10 maart 2016 heeft
geresulteerd in een positief standpunt van
Staatsbosbeheer.

‘Romeinse Goudkust’

Toerisme en Recreatie / ‘Romeinse Goudkust’
- Wordt gestaag aan gewerkt.

-

3. Bestuur

Gemeentelijke monumenten
- Privatiseren/ander gebruik

Gemeentelijke monumenten
- Zie onder 2.

Aanvraag gemeentesubsidie
- wel/niet aanvraag subsidie 2017

Aanvraag gemeentesubsidie
- De deadline voor aanvraag 2017 is 1 juli 2016.
- Er is nu € 6.900 in kas. Tot op dit moment zijn
voor 2016 uitgaven t.h.v. € 2.900 voorzien,
maar dat bedrag zal wellicht nog oplopen.
- PT maakt voor de volgende
bestuursvergadering een overzicht van te
verwachten uitgaven over 2016 en een
verantwoorde reserve. Aan de hand daarvan
beslist het bestuur of, en zo ja, welke
gemeentesubsidie wordt aangevraagd.

-

Uitbreiding bestuur

Uitbreiding bestuur
- Blijft punt van aandacht.
Wisseling bestuursfuncties
- HJ treedt per ALV najaar 2016 af als
secretaris en blijft aan als bestuurslid.

Bestuursvergadering 9 mei 2016
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- FW neemt dan de functie van secretaris over
van HJ.
- De ALV wordt hiervan najaar 2016 op de
hoogte gesteld.
4. ALV voorjaar 2016

5. Werkplan bestuur 2016

6. Communicatie- en
publiciteitsplan

Bestuursvergadering 9 mei 2016

-

Vaststelling concept-verslag ALV 13 april
2016

Vaststelling concept-verslag ALV 13 april 2016
- Verslag wordt vastgesteld. HJ zorgt voor
verzending.

-

Evaluatie ALV 13 april 2016

Evaluatie ALV 13 april 2016
- Opkomst redelijk (18 personen; vorige ALV 16
personen).
- HJ: onbekend of de aangesloten
verenigingen/stichtingen de uitnodiging
doorsturen aan hun achterban.

-

Evaluatie Publieksavond 21 maart 2016

Evaluatie Publieksavond 21 maart 2016
- Verrassend grote opkomst (heeft ook te
maken met item Karakteristieke panden).
- Interessante lezing over Maasheggen door
Jan Nillisen.

-

Overige zaken Werkplan

Overige zaken Werkplan
- Excursie Druten/Beneden-Leeuwen:
augustus/sept. 2016. LE
- Ontvangst vrijwilligers Graafs Museum:
najaar 2016. Programma samenstellen. HJ
- Data op elkaar afstemmen. LE/HJ

-

Cahiers

Cahiers
- Naam ‘Cahiers’ is teveel 70-er jaren;
vervangen door: Erfgoedreeks.
- Subsidiebeslissing Het veer van Grave naar
Nederlasselt wordt binnen enkele weken
verwacht: daarna kan dit deel snel verschijnen..
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- Kasteel van Heumen verschijnt september
2016.
-

7. Werkgroepen

Bestuursvergadering 9 mei 2016

Ingebruikneming e-mailbox
info@erfgoedheumen.nl

Ingebruikneming e-mailbox
- De mailbox is in werking.
- HJ stuurt adressenbestanden aan FW die
deze bestanden inbrengt in
‘Contacten/distibutiegroepen’.

-

Facebook

Facebook
- HJ heeft de ‘zakelijke’ Facebookpagina
geactiveerd.
- Behalve HJ en FW worden ook de voorzitters
van de werkgroepen redacteur; zij kunnen dan
zelfstandig berichten op deze pagina plaatsen;
bestuur blijft eindverantwoordelijk.
- In het Huishoudelijk reglement wordt een
artikel opgenomen hoe te handelen bij een
eventueel ‘conflict’. FW doet een voorstel.

-

Sponsoring

Sponsoring
- Aanvraag subsidie Erfgoedreeks (Het veer
van Grave naar Nederasselt). HJ/FW
- Erfgoedprijs: wordt door werkgroep ROOD
najaar 2016 met gemeente besproken.

Werkgroep ARCHEOLOGIE
- ?

Werkgroep ARCHEOLOGIE
- Publieksavond Kasteel van Heumen:
september 2016. In overleg met OMD. HJ
- Met presentatie boek in Erfgoedreeks.

Werkgroep CANON
- Voortgang
- Ontwikkeling website, m.n. (jaarlijkse) kosten
webhosting

Werkgroep CANON
- Er zijn nu ongeveer 35 vensters ingeleverd.
- LE: Paul Verheijen kan starten met het maken
van de Canon-site. Toegangscodes bij Loes
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-
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Toegangscodes webhost

opvragen. FW

Werkgroep GROEN
- ?

Werkgroep GROEN
- Rijkswaterstaat is akkoord met groene
markering Kasteel van Heumen.
- Project(subsidie) Dassengebied Sluisweg
goedgekeurd. Uitvoering i.s.m. Heemtuin
(insectenhotel) en basisschool De Tovercirkel.
Officiële opening: juni 2016. HJ
- Landschapsbrigade: gemeente is akkoord; nu
wordt gezocht naar duurzame financiering. HJ

Werkgroep MOLENS
- Overleg gemeente inzake
herbestemming/verkoop
- Voorbereidend Raadsbesluit gemeente

Werkgroep MOLENS
- Voorbereidend raadsbesluit
herbestemming/verkoop molens:
commissievergadering 10 mei en
raadsvergadering 26 mei 2016.
- Van belang om onderscheid te maken tussen
eigendom(soverdracht) en beheer.
- Werkgroep MOLENS en het Erfgoedplatform
hebben niet de intentie om de molens in
eigendom te nemen.

Werkgroep OMD
- ?

Werkgroep OMD
- Voorbereidingen OMD 2016 in volle gang.
- Thema ‘Symbolen en Iconen’ is moeilijk te
concretiseren.

Werkgroep ROOD
- Voortgang behandeling/uitwerking
karakteristieke panden

Werkgroep ROOD
- Karakteristieke panden: zie onder 2.

Werkgroep WOORD EN BEELD
- ?

Werkgroep WOORD EN BEELD
- Video/geluids-opnameapparatuur (nog) niet
aangeschaft. Werkgroep neemt contact op GL8
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om mogelijk van die diensten gebruik te maken.
8. Wvttk

-

9. Rondvraag en sluiting

-

Wvttk
- HJ: Marion v.d. Steen is adviseur educatie
onderwijs. Wellicht is zij in te schakelen, bijv.
voor werkgroepen Canon en Molens.
Datum/plaats volgende vergadering

Maandag 27 juni 2016 om 14 uur t.h.v. Leo
Ewals, Windvleugel 40, 6536 BW Malden

Goedkeuring verslag 9 mei 2016
Voorzitter

Notulist

L. Ewals

F. Wildenborg
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