AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN
Plaats: Kerklaantje 10, Nederasselt

Donderdag 7 december 2017
om 10.30 uur

Aanwezig: Leo Ewals (LE), Petra Thijssen (PT), Harrie
Joosten (HJ), Jan Paul Bevoort (JB) en Frans Wildenborg
(FW/notulen)

[vergadering van 6 december verplaatst
naar 7 december 2017]

Agendapunt
0.

1.

Thema

Onderwerp

Afspraak/actie

Ingevoegd agendapunt

Voorzitterschap

Leo Ewals treedt per 6 januari 2018 terug als
voorzitter/bestuurslid. Harrie Joosten volgt Leo
op als voorzitter.

Opening, mededelingen en
binnengekomen post

Afsprakenlijst 20 september 2017

Afsprakenlijst wordt goedgekeurd.

Binnengekomen stukken:
- subsidieregeling Historische Verenigingen (via Anneke
Meijsen)

Subsidieregeling Historische Verenigingen: JB
bekijkt mogelijkheden subsidieregeling.
HJ heeft conceptbrief opgesteld voor gemeente
aan RCE betr. contouren/afmetingen/ligging
Motte Malderburch: brief akkoord.

2.

1

Gemeente

Cultuurhistorisch beleid
- Evaluatie overleg met gemeente d.d. 27 november
2017

Overleg met gemeente d.d. 27 november jl. was
constructief.
- PT zal bij de gemeente blijven aandringen op
voortgang van het project Karakteristieke
panden.
- HJ maakt een aangepaste/nieuwe conceptlijst

van prioritaire projecten en bespreekt deze voor
met René Joosten (gemeente). Daarna wordt
deze lijst geagendeerd voor de volgende
vergadering d.d. 12 maart 2018.
3.

Bestuur

-

Website (o.a. functioneel ontwerp; webmaster)
Nieuwsbrief: nieuwe opzet (FW)
Uitbreiding bestuur

Website
JB en FW werken een eerder functioneel
ontwerp verder uit. Dit ontwerp wordt daarna
besproken met de webmaster.
Nieuwsbrief
Wordt op de volgende vergadering besproken.
Uitbreiding bestuur
HJ polst mogelijke kandidaat.

4.

Financiën

-

Subsidieaanvraag gemeente 2018 met toelichting
(PT)

Gemeentelijke subsidie 2018 is toegekend en
begin december 2017 ontvangen.
De gemeente heeft per 2018 een nieuw stelsel
ingevoerd voor aanvragen van projectsubsidies:
HJ stuurt info rond.
PT maakt per eind 2017 winst- en verliesrekening
/ balans over 2017 op en stuurt deze ruim vóór
de komende ALV naar de kascommissie.

5.

2

ALV najaar 2017

-

Evaluatie ALV 15 november 2017
Planning ALV voorjaar 2018

Evaluatie ALV 15 november 2017
- Redelijke opkomst.
- Aandacht voor een drietal opmerkingen over de
website van het Erfgoedplatform, en over het
functioneren van de e-mailboxen van de
werkgroepen (m.n. Archeologie).

Planning ALV voorjaar 2018
Woensdag 25 april 2018 om 20 uur bij De Lage
Hof in Overasselt. FW bespreekt de locatie.
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6.

Werkplan bestuur 2017

1.
2.
3.
4.

Representatie Erfgoedplatform naar provincie
Contacten zusterinstellingen elders in den lande
Overleg Erfgoedplatform en gemeente Heumen
Coördineren en stimuleren activiteiten aangesloten
verenigingen en werkgroepen
5. Excursies
- Planning 2018
- Ontvangst vrijwilligers Graafs Museum
(reactie Grave afwachten)
6. Organiseren algemene ledenvergaderingen.

Geen opmerkingen.

7.

Communicatie- en
publiciteitsplan

Inzet Marion v.d. Steen
(adviseur educatie onderwijs)
- Welke educatieve projecten?
- Concrete resultaten tot nu toe?

Inzet Marion v.d. Steen
LE meldt dat inmiddels een 7-tal excursies voor
basisscholen zijn geboekt (o.a. Marishuis, St.
Walrickruïne). Een veelbelovende start.

Erfgoedreeks
- Verkopen delen 1 en 2: stand aantallen
- Verkopen delen 1 en 2: stand inkomsten en uitgaven
- In planning: Canon van Heumen; Molens in Heumen;
Grootgrondbezit Overasselt, Vennen (werkgroep
ARCHEOLOGIE); Militaire activiteiten in Heumen;
Circumvallatielinie (werkgroep GROEN)

Erfgoedreeks
- Verkopen van reeds verschenen delen 1 en 2
zijn op de ALV d.d. 15 november gepresenteerd.
- Canon van Heumen: staat nu op de website en
zal voorjaar 2018 in boekvorm in de Erfgoedreeks
verschijnen.
- Grootgrondbezit Overasselt: verschijnt in 2018.
Molens in Heumen: verschijnt in 2019.
- Mogelijk nieuwe titel: Geschiedenis van
Overassselt (Wim Cousijn).

8.
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Werkgroepen

Werkgroep ARCHEOLOGIE
- Stand van zaken onderzoek Werklandschap
Overasselt

ARCHEOLOGIE
Eerste (kleiner) onderzoek heeft najaar 2017
plaatsgevonden. Tweede (groter) onderzoek op
ander gedeelte van de kavel vindt maart 2018
plaats.

Werkgroep CANON
- Voorbereiding deel Erfgoedreeks
- Verdere planning

CANON
FW stuurt e-mail rond aan de werkgroepen en
aangesloten instellingen om vóór 1 januari 2018
eventuele opmerkingen en aanvullingen op de
webteksten aan LE te sturen.
Begin 2018 maakt LE de kopij gereed, vervolgens
doet FW de redactie en Gerton Hermers de
opmaak. PT overlegt met Gerton Hermers over
het honorarium.
Voorkeur om het eerste exemplaar aan te bieden
ten gemeentehuize.
Gemeente Heumen overweegt een collectieve
aanschaf van de uitgave voor eigen gebruik.
Besloten wordt om de website
www.canonvanheumen.nl permanent in de lucht
te houden.

Werkgroep GROEN
- Kievitshofdam: inrichting en onderhoud
- Hoogstamboomgaarden: cursus
- Landschapsbrigade: consolidatie
- Plukdag Elshof 2018
- Heumen aan het Water: bewonersavond Heumen
december 2017
- Projectvoorstel historische heggen en houtwallen in
de gemeenten Heumen en Wijchen: zie onder punt 1

GROEN
- Heumen aan het Water: voorlichtingsavond
bewoners dorp Heumen op woensdag 13
december 2017 in Terp (Heumen).
JB spreekt in op de gemeenteraadsvergadering
van donderdag 14 december 2017.
- Projectvoorstel historische heggen en
houtwallen: wachten op

medewerking/subsidiëring provincie, daarna
subsidiëringsmogelijkheden gemeenten Wijchen
en Heumen.
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Werkgroep MOLENS
- Maatregelen risicobeheer & veiligheid
- Stand van zaken verkoop molen(s) en oprichting
(beheers)stichting
- Vertrek molenaar en aanstelling nieuwe molenaar
Zeldenrust (Overasselt) per 1 januari 2018

MOLENS
- Maatregelen risicobeheer & veiligheid worden
nu geïmplementeerd.
- Gesprekken met kandidaat-kopers voor
Joannusmolen (Heumen) en Maasmolen
(Nederasselt) lopen.
- Gemeente heeft intentie om een
(beheers)stichting op te richten waarin alle drie
molens participeren.
- De molenaar van de Zeldenrust (Ron van
Stiphout) stopt per 1 januari 2018; vanaf die
datum wordt Stijn Arts de hoofdmolenaar.
Inmiddels heeft zich voor de Zeldenrust een
tweede (gediplomeerde) molenaar gemeld.

Werkgroep OMD
- Evaluatie OMD 10 september 2017
- Voorbereiding OMD 2018

OMD
- Evaluatie OMD 2017 is gepresenteerd op de
ALV van 15 november 2017.
- Tweede week januari 2018 start de werkgroep
de voorbereiding voor OMD 2018. PT licht toe
dat meer de nadruk zal komen te liggen op
projecten voor kinderen en met kunst.
- OMD 2018 wordt gehouden op zondag 9
september. Op die dag is overal de entree gratis.
Op zaterdag 8 september kunnen musea de
reguliere entree heffen.

Werkgroep ROOD
- Voortgang gemeentetraject karakteristieke panden

ROOD
- Karakteristieke panden: zie onder punt 2.

9.

W.v.t.t.k.

- Grafmonumenten

- Grafmonumenten: PT heeft binnenkort overleg
met Jef Gielen over bijzondere heggen bij
begraafplaatsen.
- Erfgoedprijs: plan voor gehele gemeente in
voorbereiding.

Werkgroep WOORD EN BEELD
- ?

WOORD EN BEELD
- Overleg over aanschaf van apparatuur.

-

- Werkgroep Historie Overasselt: FW bevestigt
toelating tot Erfgoedplatform aan Hans van
Lanen.

-

Werkgroep Historie Overasselt: bevestiging
toetreding door bestuur
Gedenkteken Veer Grave-Nederasselt
Steenhuys Malden
Europese subsidie(s) groene projecten – coördinatie
RBT (JPB)
Suggestie Regionaal Kenniscentrum Erfgoed (HJ)
Gelders geld voor goede ideeën (JB)
WO II Oorlogsmonument Molenhoek (JB)

- Gedenkteken Veer Grave-Nederasselt:
handhaven op agenda.
- Steenhuys Malden en Europese subsidie(s):
afvoeren van agenda.
- Regionaal Kenniscentrum Erfgoed: HJ werkt
voorstel uit.
- Gelders geld voor goede ideeën: hierbij is een
combinatie van twee of meer disciplines van
belang. JB werkt twee projecten uit: Motte
Malderburch en Kasteel Heumen.
- WO II Oorlogsmonument Molenhoek: JB
onderhoudt contact met de groep-Groesbeek;
zoekt via de gemeente uit wie de eigenaar van
het monument is: die eigenaar zal eventueel de
tekst van de plaquette dienen aan te passen;
bespreekt met de gemeente het onderhoud van
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de ondergrond, het plaatsen van een
informatiebord en het verplaatsen/verwijderen
van het verwijsbord naar de brouwerij.
10.

7

Volgende vergadering:
datum, tijd en plaats

Dinsdag 27 februari 2018
om 10.30 uur
bij Harrie Joosten, Worsumseweg 3, Overasselt

