AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN

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

Datum: 8 juni 2017

Agendapunt Thema
1.

2.

Opening, mededelingen en
binnengekomen post

Gemeente

Tijd: 14 uur

Onderwerp

Afspraak/actie

Afsprakenlijst 28 maart 2017

De afsprakenlijst wordt ongewijzigd
goedgekeurd.

Binnengekomen mail:
- E-mail d.d. 24 april jl. van Picturae betr. beheren,
verrijken en toegankelijk maken van
erfgoedcollecties

LE heeft contact gehad met Picturae: is voor
EGH te duur.

Cultuurhistorisch beleid
- Karakteristieke panden: vervolg.
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Karakteristieke panden
Het door de gemeente ingestelde
burgercomité heeft samen met het Gelders
Genootschap advies uitgebracht aan de
gemeente.
De gemeente houdt een nieuwe bijeenkomst
met burgers op woensdag 21 juni a.s. om
19.30 uur in het Verenigingsgebouw in
Overasselt.
PT informeert bij de gemeente waarom
Werkgroep ROOD hierover niet
geïnformeerd is.

Andere bespreekpunten overleg met gemeente
d.d. 13 maart 2017
Nieuwe bespreekpunten overleg met gemeente
d.d. 30 oktober 2017

Bespreekpunten overleg gemeente – EGH
De bespreekpunten voor de vergadering d.d.
30 oktober a.s. worden tijdens de komende
bestuursvergadering vastgesteld.

-

Website (o.a. functioneel ontwerp; webmaster)

Website
JPB neemt contact op met Loes om het
functioneel ontwerp te bespreken. Ook
kunnen korte verwijsteksten/links geplaatst
worden naar www.erfgoedreeks.nl en
www.canonvanheumen.nl.

-

Nieuwsbrief: nieuwe opzet (FW)

Nieuwsbrief
FW bepleit loskoppeling van agenda/verslag
ALV en (elektronische) nieuwsbrief. Wordt op
de volgende bestuursvergadering nader
bekeken.

-

Uitbreiding bestuur

Uitbreiding bestuur
Allen blijven alert op mogelijk nieuwe
bestuursleden.

-

Subsidieaanvraag gemeente 2018 met
toelichting (PT)

Subsidieaanvraag gemeente
Het netto-rekeningsaldo bedraagt ca.
€ 6.000. PT vraagt voor het jaar 2018
opnieuw subsidie aan t.b.v. € 3.500 (excl.
indexering).

-

Financiële vragen m.b.t. werkgroep
ARCHEOLOGIE (PT)

Financiële vragen m.b.t. werkgroep
ARCHEOLOGIE
De geraamde kosten van herinrichting van
de vitrines in het gemeentehuis met
vondstmateriaal vennengebied zijn akkoord.

-

3.

4.

Bestuur

Financiën
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5.

ALV najaar 2017

-

6.

Werkplan bestuur 2017

- Werkplan bestuur 2017
1. Representatie Erfgoedplatform naar provincie
2. Contacten zusterinstellingen elders in den lande.
3. Overleg Erfgoedplatform en gemeente Heumen.
4. Coördineren en stimuleren activiteiten
aangesloten verenigingen en werkgroepen
5. Excursies:
- Tegenbezoek aan Erfgoed SchouwenDuiveland (17 mei 2017): evaluatie
- Voor leden: Erfgoedplatform naar
Druten/Beneden-Leeuwen
- Ontvangst vrijwilligers Graafs Museum
(reactie Grave afwachten)
6. Organiseren algemene ledenvergaderingen.

Werkplan bestuur 2017
1. FW is helaas niet in staat geweest om de
ALV van Erfgoed Gelderland bij te wonen.
2. Betwijfeld wordt of contact met
Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland
duurzaam dient te worden. Het ligt meer voor
de hand om regionale contacten te zoeken.
Met Maas en Waal Cultuurexpres bestaat al
jaren contact. LE gaat na of in de gemeente
Berg en Dal een overkoepelend
erfgoedplatform bestaat waarme contact kan
worden gezocht.
3. Zie boven onder punt 2.
4. Loopt.
5. Tegenbezoek aan Erfgoedplatform
Schouwen-Duiveland was groot succes.
LE plant excursie naar Druten en BenedenLeeuwen in oktober 2017.
6. Zie boven onder punt 5.

7.

Communicatie- en
publiciteitsplan

Inzet Marion v.d. Steen
(adviseur educatie onderwijs)
- Welke educatieve projecten?
- Voorbereiding start (mei 2017)?

Inzet Marion v.d. Steen
LE heeft enkele educatieve projecten voor de
basisscholen ingediend bij Marion v.d. Steen.

Erfgoedreeks
- Verkopen delen 1 en 2: stand aantallen
-

Erfgoedreeks
Verkopen: Deel 1 Het veer: oplage 225 ex.;
voorraad 43 ex.; Deel 2 Kasteel Heumen:

Vaststelling datum/plaats ALV najaar 2017
Extra activiteit (lezing o.i.d.)
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ALV
LE informeert bij de Heemtuin of daar de
ALV kan worden gehouden, in november
2017.
Extra activiteit moet nog worden bepaald.

oplage 275 ex.; voorraad 70 ex.
-

Verkopen delen 1 en 2: stand inkomsten en
uitgaven

Inkomsten en uitgaven:
PT maakt overzicht.

-

In planning: Canon van Heumen; Molens in
Heumen; Grootgrondbezit Overasselt
Vanaf 2020: Vennen (werkgroep
ARCHEOLOGIE); Militaire activiteiten in Heumen

Planning
Canon: teksten liggen nu bij de diverse
auteurs; daarna worden ze (voorlopig) op de
website geplaatst. Eind dit jaar worden
teksten definitief gemaakt en in boekvorm
uitgegeven. Na publicatie in boekvorm wordt
de website stilgelegd gedurende een half jaar
om de boekverkoop niet te belemmeren.
Molens: publicatie waarschijnlijk in 2018.
Grootgrondbezit Overasselt: auteurs Harrie
Joosten en Gerard Jacobs: publicatie
waarschijnlijk in 2018.
Vennen: auteurs Mathieu Hoeben, Tess
Doorewaard en Katja Zee.
Militaire activiteiten: auteurs Hans
Dingemanse en werkgroep GROEN.

Afhandeling claim auteursrechten Aerofoto
Brouwer – Brummen.

Claim aiteursrechten
Is afgehandeld.

-

-

8.

Werkgroepen

Werkgroep ARCHEOLOGIE
- Vernieuwing vitrines gemeentehuis met
vondstmateriaal vennengebied

ARCHEOLOGIE
Wordt gerealiseerd in juni 2017.

Werkgroep CANON
- Stand van zaken / planning

CANON
Zie boven onder punt 7.
.
GROEN
Landschapsbrigade: gemeentesubsidie
toegekend; loopt via gemeentekas.

Werkgroep GROEN
- Landschapsbrigade opgericht (maart 2017)
- Heumen aan het Water: voortgang + organisatie
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-

Droomavond
- Houd de Bongerd Hoog (project
Landschapsbeheer Gelderland i.s.m. gemeente
en Erfgoedplatform)
- Project Kievitshofdam – subsidieaanvraag

Heumen aan het Water: ingediend voor prijs
Provincie, maar helaas niet gewonnen; JPB
heeft contact met Theo Noy en Vincent Arts
(Terp) over de Droomavond.
Kievitshofdam: gemeentesubsidie
toegekend; loopt via gemeentekas.
Groene markering kasteel Heumen:
goedgekeurd.
Oogstdag Elshof: 30 september 2017; LE
vraagt het Balalaika-ensemble van Hein van
Teeseling voor muzikale ondersteuning.

Werkgroep MOLENS
- Onderhoudsplan, m.n. Maasmolen
- Verkoop molen(s)

MOLENS
Het herstel van de stilgelegde Maasmolen in
Nederasselt is gestart: zal naar verwachting
binnen enige maanden afgerond worden.
Op 9 juni 2017 is er overleg met de
gemeente over o.m. het reguliere onderhoud
van de molens.

Werkgroep OMD
- Organisatie OMD 2017: voortgang en planning

OMD 2017
Voorbereidingen o.l.v. Rietje Veldhoven zijn
in volle gang. Brochure verschijnt half
augustus 2017.

Werkgroep ROOD
- Voortgang gemeentetraject karakteristieke
panden
- Grafmonumenten

ROOD
Karakteristieke panden: zie onder punt 2.
Grafmonumenten: eind juni 2017 vindt eerste
vergadering plaats (PT).

Werkgroep WOORD EN BEELD
- ?

WOORD EN BEELD
Zeer actief: website en bibliotheeksessies.
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9.

W.v.t.t.k.

-

Werkgroep Historie Overasselt i.o.
Gedenkteken Veer Grave-Nederasselt
Steenhuys Malden
Europese subsidie(s) groene projecten –
coördinatie RBT (JPB)
Heumens Genieten 23 april 2017: evaluatie (FW)
Georgiusgilde Heumen 23 april 2017: evaluatie

Werkgroep Historie Overasselt
Eerste (oprichtings)bijeenkomst juni 2017.
De werkgroep wordt lid van het
Erfgoedplatform.
Gedenkteken Veer Grave-Nederasselt
Idee van René van Hoften: wachten initiatief
af. Wellicht belangrijker: gedenkteken
dijkdoorbraak 31 december 1925.
Steenhuys
Werkgroep ROOD opteert voor behoud van
gehele pand met inpandige verbouwing.
Subsidie(s) groene projecten
JPB heeft alle betrokkenen geactiveerd; kan
worden afgevoerd van de agenda.
Heumens Genieten
Er zijn steeds minder deelnemers; ook sfeer
ontbreekt. Indien geen betere opzet zal EGH
niet meer deelnemen.
Georgiusgilde
PT en JPB hebben het EGH
vertegenwoordigd: was een heel bijzondere
viering.
Dorpsraad Molenhoek
HJ meldt dat er op 27 juni a.s. om 20.00 uur
in het LOP een lezing over de Slag op de
Mookerhei door Theo van Brunschot wordt
gehouden.
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Uitnodiging Groen Links
GL heeft EGH uitgenodigd voor een gesprek
i.h.k.v. de gemeenteraadsverkiezingen in
2018. HJ laat GL weten dat EGH daarop niet
ingaat. Besloten wordt alle politieke partijen
een generieke brief te sturen met concrete
punten die EGH ter harte gaan. HJ maakt
concept-brief.
10.

Volgende vergadering:
datum, tijd en plaats

Woensdag 20 september 2017 om 14.00 uur
t.h.v. Leo Ewals, Windvleugel 40, Malden

Getekend:

Leo Ewals,
voorzitter

Frans Wildenborg,
secretaris/notulist

20170608 Afsprakenlijst bestuur Erfgoedplatform Gemeente Heumen

Voor deze vergadering wordt ook Rietje
Veldhoven uitgenodigd door LE.

