AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN

Plaats: Harrie Joosten,
Worsumseweg 3, Overasselt

Dinsdag
1 november
2016

Agendapunt Thema
1.

Opening en mededelingen

Aanwezig: Leo Ewals (LE), Harrie Joosten (HJ), Petra Thijssen (PT) en
Frans Wildenborg (FW) (not.). Afwezig met bericht: Jan Paul Bevoort (JB)

Onderwerp

Afspraak/actie

Afsprakenlijst 19 september 2016

LE opent de vergadering.
Afsprakenlijst 19 september 2016 wordt
ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend.

2.

Gemeente

Bestuursvergadering 1 november 2016

Cultuurhistorisch beleid
- Evaluatie beleidsplan: gesprek met gemeente Evaluatie beleidsplan: gesprek met
gemeente d.d. 10 oktober 2016
d.d. 10 oktober 2016.
Volgende vergadering: maandag 13 maart
2017 om 9.30 uur ten gemeentehuize.
-

Karakteristieke panden: vervolg.

Karakteristieke panden
- De commissie (Gelders Genootschap +
betrokken burgers) is 2x bij elkaar geweest.
- PT en JB hebben op verzoek van de
commissie toelichting gegeven op de eerder
door het Erfgoedplatform samengestelde lijst.

-

Erfgoedwet: nieuwe erfgoedverordening

Erfgoedverordening
Op verzoek van Ria Koeneman (Gemeente
Heumen) hebben HJ en FW commentaar
gegeven op de concept-erfgoedverordening.

-

Prioriteitenlijst projecten (zie Stavaza
Projecten Erfgoed oktober 2016).

Prioriteitenlijst
- Enkele projecten op de prioriteitenlijst zijn
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afgerond.
- HJ heeft een nieuw voorstel gedaan aan
René Joosten (Gemeente Heumen) die de
lijst gaat finaliseren.
Toerisme en Recreatie
- Kroonwerk Coehoorn: stand van zaken
-

3.

Bestuur

‘Romeinse Goudkust’: fietsroute WijchenHeumen

Kroonwerk Coehoorn
Geen nieuwe ontwikkelingen.
‘Romeinse Goudkust’
Geen nieuwe ontwikkelingen.

Aanvraag gemeentesubsidie
- subsidie 2017

Subsidie 2017
Subsidie is aangevraagd. In december 2016
komt beslissing gemeente af.

?

Website
PT heeft binnenkort gesprek met Loes
Weber over voortgang.
Uitbreiding bestuur
‘Passief’ zoeken.

4.

ALV najaar 2016
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-

Voorbereiding (agenda) najaarsvergadering
Voorbereiding (agenda) najaarsvergadering
2016 d.d. 17 november 2016 om 20.00 uur in 2016
- HJ presenteert opzet agenda.
het Marishuis.
- Bestuurswisseling:
 Anneke Meijsen neemt afscheid.
 FW wordt secretaris.
 HJ blijft bestuurslid.
- PT levert aan HJ stand van financiën d.d.
november 2016 en de begroting 2017.

-

Werkplannen/begrotingen bestuur +
werkgroepen 2017

Werkplannen/begrotingen bestuur +
werkgroepen 2017
- Algemeen: opzet wordt veranderd:
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oud: € 500 per werkgroep
beschikbaar;
nieuw: van de gemeentesubsidie van
€ 3.500 is € 1.250 beschikbaar voor
OMD; en € 2.250 voor overige
werkgroepen;
werkgroepen dienen telkens
projecten met projectbegroting ter
beoordeling aan bestuur in;
LE licht dit toe op de ALV.

- Werkplan Bestuur: LE levert z.s.m. tekst
aan bij HJ.
- Werkplannen van de werkgroepen Rood,
Groen en Woord & Beeld zijn ingeleverd bij
HJ.
- Werkplannen van de werkgroepen
Archeologie en Molens dienen nog te worden
ingeleverd of worden op de ALV toegelicht.

5.

Werkplan bestuur 2016

-

Bijzondere activiteit: Nijmeegse exlibris (LE)

Rondleiding door LE wordt geregeld.

-

Rondleiding door vennengebied voor leden
Erfgoedplatform (november 2016)

Vennengebied
Rondleiding op zaterdag 12 november 2016
om 14 uur.

-
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In planning:
Excursie Druten/Beneden-Leeuwen (2017)

Druten/Beneden-Leeuwen
LE bereidt excursie in 2017 voor.

-

Tegenbezoek aan Erfgoed SchouwenDuiveland (2017).

Schouwen-Duiveland
Wachten uitnodiging af.

-

Ontvangst vrijwilligers Graafs Museum

Graafs Museum
Wachten reactie af.
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6.

Communicatie- en
publiciteitsplan

Inzet Marion v.d. Steen
(adviseur educatie onderwijs)
- Hoeveel uren?
- Voor welke projecten?
Erfgoedreeks
- Website: www.erfgoedreeksheumen.nl (met
bestelmogelijkheid).

Marion v/d Steen
- Gemeente is akkoord met (beperkte) inzet.
- LE nodigt Marion v/d Steen uit voor een
gesprek met LE/HJ.
- Bespreken van een educatieve portfolio
voor scholen.
www.erfgoedreeksheumen.nl
Website is gereed, met bestelmogelijkheid.

-

Website: www.canonvanheumen.nl.

www.canonvanheumen.nl
Website is gereed; er is nog geen content op
geplaatst.

-

Verkopen delen 1 en 2.

Verkopen
Delen 1 en 2 zijn verschenen; verkopen
lopen goed; van beide delen zijn inmiddels
tweede oplagen gemaakt.
Gemeente Heumen heeft ook boeken
gekocht: deel 1 – 15 ex. en deel 2 – 10 ex.

-

In planning: Canon van Heumen en Molens
in Heumen.

Canon van Heumen
Zie onder 7.
Molens in Heumen
Auteur: Peter Pouwels, met ondersteuning
van Rob Snel (molenaar Maasmolen).
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Facebook
- Voorzitters werkgroepen = redacteuren

Redacteuren Facebook
HJ heeft alle voorzitters van werkgroepen op
de hoogte gesteld; nog weinig reacties.

Sponsoring

Sponsoring
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7.

Werkgroepen

Bestuursvergadering 1 november 2016

Werkgroep ARCHEOLOGIE
- ?

Geen bijzonderheden.
Werkgroep ARCHEOLOGIE
Geen bijzonderheden.

Werkgroep CANON
- Stand van zaken / planning

Werkgroep CANON
Er zijn nu ca. 40 vensters geschreven. Wat
de overige 10 vensters betreft stelt LE een
deadline aan de auteurs: inleverdatum 1
december 2016; als uiterlijk 15 december
2016 niet is geleverd, schrijft de redactie
deze vensters zelf.

Werkgroep GROEN
- Landschapsbrigade: financiering

Werkgroep GROEN
- Afgesloten projecten:
 Dassengebied Sluisweg
 Terrein kasteel Heumen (selectief
maaibeleid)
- Nieuwe projecten:
 Kievitshofdam
(begroeiing/wandelgebied)
 Landschapsbrigade (45 ‘deelnemers’)

Werkgroep MOLENS
- Onderhoudsplan molens

Werkgroep MOLENS
Inzake onderhoud molens heeft op 31
oktober 2016 een constructief gesprek
plaatsgevonden tussen gemeente en
werkgroep. Noodzakelijk onderhoud wordt
snel opgepakt.

Werkgroep OMD
- Evaluatie OMD 2016
- Organisatie OMD 2017 (voorzitter?)
- Thema OMD 2017: ‘Boeren, burgers en
buitenlui’.

Werkgroep OMD
- Evaluatie heeft plaatsgevonden (zie verslag
HJ).
- De werkgroep is de komende maanden op
zoek naar een nieuwe voorzitter, want HJ is
gestopt.
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- Januari 2017 beginnen de voorbereidingen
voor OMD 2017.
Werkgroep ROOD
- Voortgang gemeentetraject karakteristieke
panden (Betrokkenheid ROOD? Voortgang?)
- Bespreken beleid grafmonumenten met Piet
van Casteren.

Werkgroep ROOD
- Karakteristieke panden: zie onder 2.
- Grafmonumenten: wordt aan gewerkt i.o.m.
Piet van Casteren.
- Erfgoedprijs: voorbereidingen gaan door.
Het bestuur is er voorstander van om er een
‘algemene’ erfgoedprijs Erfgoedplatform van
te maken (dus niet alleen een prijs van
ROOD). PT communiceert dit met ROOD.

Werkgroep WOORD EN BEELD
- ?
8.

9.

W.v.t.t.k.

Volgende vergadering
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Werkgroep WOORD EN BEELD
Geen bijzonderheden.

-

Plan ‘Heumen aan het water’ (JB)

‘Heumen aan het water’
Gemeente Heumen vindt het een uitdagend
plan. JB gaat draagvlak creëren bij het dorp
Heumen, Rijkswaterstaat, etc.

-

Samenwerkingsvoorstel GL8

Samenwerkingsvoorstel GL8
Het voorstel van GL8 betrof specifiek OMD
2016. In de toekomst bekijkt het bestuur of
zich wellicht een gelegenheid voordoet om
van een soortgelijk voorstel van GL8 gebruik
te maken.

Maandag 9 januari 2017 om 14 uur t.h.v. Petra
Thijssen, Grote Loef 75 te Malden
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Goedkeuring verslag
Voorzitter

Notulist

L. Ewals

F. Wildenborg

Bestuursvergadering 1 november 2016
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