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Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) 5 april 2017  

in Ons Huis in Nederasselt 
 
 
 
Aanwezig1 

Liesbeth Arts, Truus van Beek, Jan Paul Bevoort, Piet van Casteren, Hans Dingemanse, Leo 

Ewals, Jos Gerrits, Jan Geurts, Mathieu Houben, Ronald Jansen, Theo Jetten, Harrie 

Joosten, Gerrit Kesseler, Tini Martens, Petra Thijssen, Frans Wildenborg (notulist), Piet van 

Zuijlen.   

  

Bericht van verhindering 

Ben Boersema, Tess Doorewaard, Jo van Lieshout. 

 

1. Opening en Mededelingen 

Voorzitter Leo Ewals opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
Op 24 maart 2017 is Ben Arts overleden. Ben heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet 
voor het Erfgoedplatform, m.n. in de Werkgroep ROOD. De ALV neemt met respect voor 
zijn vele verdiensten afscheid van Ben. 
 

2. Verslag ALV van 17 november 2016 
In het verslag staat onder WOORD en BEELD dat Theo Dillissen als nieuw lid van de 
werkgroep is toegetreden. Dit moet zijn: Theo Dinnissen.  
 
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 

 

                                                           
1
   Er zijn 17 aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van: Bestuur, Werkgroepen, Sint Georgiusgilde, 

Heumen in Beeld, Museum De Lage Hof, Ateliermuseum Jac Maris, Historie Worsum, Wijkplatform Hoge Hof, 

Heemkunde Malden. 

. 

mailto:Info@erfgoedheumen.nl
http://www.erfgoedheumen.nl/
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3. Financieel jaarverslag 2016 
Penningmeester Petra Thijssen geeft een toelichting bij het jaarverslag. 

 
Staat van inkomsten en uitgaven 

 
Saldo per 31-12-2015   €  9.646,16   Secretariaatskosten €        3,10 

Subsidie Gem. Heumen     Vergaderkosten       €       50,00 

aan Erfgoedplatform  €  3.500,00   Webkosten/domein €       60,54 

Subsidie Gem. Heumen     Drukkosten  €  1.211,98 

voor LOP   €  2.315,00   Abonnementen  €     121,00 

Subsidie Gem. Grave     €     500,00        Aanschaf/ 

huur materialen €  3.141,93 

Subsidie SSN           €  3.000,00  Diversen  €     211,40 

Verkoop Cahiers       €  3.339,25   Vormgeving Cahiers/ 

Creditrente     €       19,56    folders   €  4.071,33 

Portokosten               €       30,44 

                  Representatiekosten  €  1.036,39 

       Printing Cahiers €  3.762,44 

       Corr. verkoop Cahier  €       30,00 

       Groene projecten €  1.108,76                                          

           Retour subsidie  

Gem. Heumen  project 

Dassengebied  €  2.186,00 

       Saldo pg Spaarrekening 

per 31-12-2016     €  5.294,66                                                                                                       

     --------------     --------------                                        

    € 22.319,97        € 22.319,97 

 

Balans per 31-12-2016 

 
Saldo bank/pg         €  5.294,66 

Spandoeken/vlaggen/ 

badges               €     126,00  

Opname/geluids- 

Apparatuur   €     116,78  Eigen Vermogen   €  5.537,44 

    --------------     -------------- 

   €  5.537,44              €  5.537,44 

 

(Voorraad cahiers Veer Grave en Kasteel Heumen) 
 

4. Verslag kascommissie 
Op de ALV van 13 april 2016 is de kascommissie als volgt samengesteld: Ben Arts en Jos 
Gerrits. Door het overlijden van Ben Arts heeft alleen Jos Gerrits de jaarcijfers van 2016 
gecontroleerd. Hij heeft geen onvolkomenheden geconstateerd.  
 
De ALV verleent décharge aan het bestuur van het Erfgoedplatform.  
 

5. Instellen nieuwe kascommissie 

Jos Gerrits is voor de maximale termijn van twee jaar benoemd geweest in de 
kascommissie. Leo Ewals bedankt Jos Gerrits voor zijn werkzaamheden. 
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Er wordt een nieuwe kascommissie 2017 benoemd, bestaande uit: Piet van Casteren en 
Theo Jetten. 
 

6. Financiële stand van zaken 

Penningmeester Petra Thijssen deelt ter vergadering een overzicht van de financiële stand 
van zaken uit over het eerste kwartaal 2017. 
 

Overzicht van inkomsten en uitgaven  
tot 1 april 2017 

 
Inkomsten      Uitgaven 
 
Subsidie Gem. Heumen  €   3.532,00  Spandoek molens €      71,39 
Verkoop opbrengst      Bankkosten  €      34,92 
Cahiers    €   1.270,00  Verrekening auteur 
Creditrente   €       19,95  R. van Hoften /  

Cahier Het veer  €    668,40 
   Kosten Webreus €      16,98 
   Bijeenkomst Heg/ 
   Landschap (symp.) €      75,00 
   Kosten werving molens €      37,90 

Saldo RC       Saldo RC  
per 31-12-2016   €      525,00  per 01-04-2017  €  4.422,51 
Saldo SP      Saldo SP 
per 31-12-2016   €   4.769,66  per 01-04-2017   €  4.789,51 
    --------------     -------------- 
    € 10.116,61     € 10.116,61   
 

Toelichting 
 
Subsidie Gemeente Heumen: het subsidiebedrag is geïndexeerd van € 3.500,00 (2016) tot  
€ 3.532,00 (2017). Hierin zit een bijdrage van € 1.250,00 voor OMD 2017. 
 
Kosten ‘Verrekening auteur’: gebaseerd op auteursovereenkomst met R. van Hoften. 
 

7. Verslag werkplannen 2016 
 

BESTUUR (Leo Ewals) 

 

Samenstelling van bestuur: Harrie Joosten wordt als secretaris opgevolgd door Frans 
Wildenborg. Anneke Meijsen verlaat het bestuur. Toegetreden tot bestuur Jan-Paul 
Bevoort. 
 
Bestuursvergaderingen: 9 maart, 9 mei, 27 juni, 19 september en 1 november. 
 
Algemene Ledenvergaderingen: 13 april met Lezing Jan Nillesen over Maasheggen, bij ALV 
van november in Marishuis, afsluiting met rondleiding tentoonstelling exlibris door Ewals.  
 
Overleg met gemeentebestuur Heumen: evaluatie beleidsplan, 14 maart en 10 oktober. 
 
Andere activiteiten 
21 maart – PowerPoint-presentatie op publieksavond gemeente Heumen te Overasselt. 
17 april -  deelname Heumens Genieten in Malden. 
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8 september - presentatie Het verdwenen kasteel Heumen, deel 2 van de Erfgoedreeks, 
publieksavond in Terp/Heumen.  
11 september - presentatie Het Veer van Grave naar Nederasselt, deel 1 van de 
Erfgoedreeks, happening met twee verklede burgemeesters bij kroonwerk Menno van 
Coehoorn. 
29 oktober - vertegenwoordigd met Jan-Paul Bevoort op Gelderse Landdag in Zutphen. 
12 november - excursie Vennengebied door de archeologen Tess Doorewaard en Katja Zee. 

 

ARCHEOLOGIE (Mathieu Houben)  

 

 Schoonmaken en analyseren van de vondsten van Kasteel Heumen. 

 Archiefonderzoek Kasteel Heumen. 

 Boek ‘Het verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners’ uitgebracht. 

 Avond georganiseerd voor de boekpresentatie. 

 Medewerking project Luxe achter de Limes. 

 Overleg en onderzoek m.b.t. Snelfietsroute Nijmegen-Cuijk. 

 Inrichten en onderhouden expositie in vitrines in het gemeentehuis. 

 Meewerken aan het ontwikkelen van de Canon van Heumen. 

 Overleg met het Romeinennetwerk. 

 Overleg gevoerd over het beter zichtbaar maken van het Kroonwerk Coehoorn. 

 Tijdens Open Monumentendag houden van drie Colleges in het Veld in de Hatertse Vennen. 

 Het organiseren en houden van een College in het Veld voor alle aangesloten 

Erfgoedplatform-groepen. 

 

Toelichting 

 Vennengebied: plan voor uitgave in Erfgoedreeks. 

 Vitrines gemeentehuis: expositie vanaf juni 2017. 

 Luxe achter de Limes (Nijmegen, Wijchen, Heumen): opening fietspad + app op 20 

april 2017 (15 uur, Kasteel Wijchen). 

 

CANON VAN HEUMEN (Leo Ewals) 

 

Het afgelopen jaar heeft de Canonwerkgroep, bestaande uit Geert Dibbets, Jan Willemsen 
en Leo Ewals, vele vensters ontvangen, zij het met de nodige vertraging.  
Zij constateerden dat het resultaat zeer divers is. Er is veel overlap tussen de 
verschillende vensters, maar er zijn ook nog vele lacunes.  
 
Planning voor 2017: de maanden januari tot en met maart probeert hoofdredacteur Leo 
Ewals de zaak redactioneel te stroomlijnen, waar nodig vensters aan te vullen. Vervolgens 
wordt het door de redactie en petit comité bekeken. Daarna willen we het naar alle 
auteurs sturen met een paar weken de tijd voor reacties en met het verzoek waar mogelijk 
afbeeldingen ter beschikking te stellen. Na die reacties verwerkt te hebben kan het op de 
website gezet worden. Vervolgens is er een half jaar de tijd om weer te reageren. 
Aansluitend hopen we de hele canon in handen te kunnen geven van de eindredacteur die 
er dan een mooi boekje van maakt.  
 
Toelichting 
Leo Ewals stuurt in april 2017 de complete kopij naar zijn mede-redacteuren Geert 
Dibbets en Jan Willemsen. Na enkele weken wordt de kopij voorgelegd aan alle voorzitters 
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van de werkgroepen en de auteurs van de vensters. Daarna kunnen de vensters op de al 
bestaande website (www.canonvanheumen.nl) geplaatst worden. In een latere fase 
verschijnt de Canon in de Erfgoedreeks. 
 

GROEN (Harrie Joosten) 
 
Doorloop van projecten 2015 
 

1.  Bloemrijke linten en boerenlandpaden 
Onderdeel van Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente 
 
Project Dassencompensatiegebied Sluisweg 
De Heemtuin en het Erfgoedplatform hebben werkten samen aan de realisatie van 
insectenhotels. Met leerlingen van basisschool De Tovercirkel werd het hotel in 
Sluisweg gebouwd. 
In het gebied werden stroken ingezaaid met bloemrijke kruidenmengsels. 
Voor bezoekers van het gebied is een folder ter plaatse beschikbaar. 

2.  Kasteel Heumen 
Door selectief maaibeheer onstaat een groene markering van de contouren van het 
kasteel. 
Het toegangspad is bestraat. 
Afsluiting van het project in 2017 met een klaphek en QR code.  

 
Projecten 2016 
 

1.  Hoogstamboomgaarden – Herstel, aanleg en onderhoud 
Onderdeel van Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente 
 

 Oogstfestival Elshof boomgaard 
 Project nieuwe boomgaarden Houd de Bongerd Hoog van Landschapsbeheer Gelderland 
 Monumentweg: achterstallig onderhoud met hulp cursisten 
 Elshof en Heumen Noord: regulier onderhoud 
 Goedgekeurde offerte Jef/Jeroen: 

De Landschapsbrigade voert jaarlijks onderhoudssnoei uit in de gemeentelijke 
boomgaarden. 

2.  Heggen en wallen - Inventarisatie, behoud en herstel van historische heggen en wallen in 
de regio 
Uitgesteld tot 2017. 

3.  Bloemrijke linten en boerenlandlpaden 
Onderdeel van Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente 
 
Project Kievitshofdijkje 
In nauwe samenwerking met de gemeente, Staatsbosbeheer, Waterschap, werkgroep 
Wandelknooppuntennetwerk en particuliere grondeigenaren is een plan gemaakt voor de 
herinrichting van het Kievitshofdijkje. 
 
Erfgoedelementen:  

 Herstel oude verbinding tussen Overasselt en Heumen op het dijkje op de grens van de 
Heumense en Overasseltse dorpspolder 

 Aanleg bloemrijk lint aan de voet van het dijkje 
 
Recreatie en ecologie: 
De wandelroute is een struinpad dat het Vennengebied verbindt met de Heegseveldweg.  

http://www.canonvanheumen.nl/
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Ecologisch maaibeheer wordt toegepast 
Herstel van de knipheg aan een zijde van de dam 
 
De Landschapsbrigade neemt het onderhoud op zich. 

4.  OMD 11 september 2016 
Landgoed De Elshof opengesteld. 

5.  Canon van Heumen 
Vensters over cultuurlandschappen en landschapselementen opgesteld. 

6.  Landschapsbrigade 
Onderdeel van Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente 
 
Groep vrijwilligers voor onderhoud van boomgaarden, bloemrijke randen e.d. 
Een 45-tal vrijwilligers is beschikbaar voor het onderhoud van groen erfgoed onder de 
professionele leiding van Jef Gielen. 

7.  Circumvallatielinie  
De projectgroep Kasteel & Motte onderzoekt de historische verdedigingslinie in het 
achterland van het Kroonwerk van Coehoorn in het landschap van Neder- en Overasselt 
Rapport doror Hans Dingemanse is in concept gereed. 

8.  Heggenvlechten 
Uitgesteld tot 2017 

 
Toelichting 
 Project Dassencompensatiegebied Sluisweg is afgerond. 
 Kasteel Heumen: inrichting is gereed, op QR-code en klaphek na. Maaibeheer wordt 

voortgezet. 
 Oogstfestival Elshof in september was zeer geslaagd; wordt in september 2017 

herhaald. 
 Werkgroep GROEN levert bijdrage aan project Houd de Bongerd Hoog van 

Landschapsbeheer Gelderland. 
 Er is in 2016 een cursus voor het snoeien van hoogstamgaarden gestart (bij diverse 

boomgaarden). 
 Kievitshofdijkje (trekker: Ronald Jansen): bijplanten bomen/struiken, inzaaien 

bloemrijke stroken. De route van de Vosseneindseweg naar de Heegseveldweg wordt 
opgenomen in het wandelknooppunten-netwerk. 

 Landschapsbrigade: er is nu een groep van ca. 50 belangstellenden o.l.v. Jef Gielen.  
 

MOLENS (Frans Wildenborg) 

 

1. Regulier overleg met Gemeente Heumen over o.a. eventuele verkoop molen(s) 
Goedkeuring van het gemeentelijk plan ‘Herbestemming kerkjes en molens’ is door de 
gemeenteraad aangehouden. 
Wel hebben twee aspirant-kopers belangstelling getoond voor overname van molens: 
onderhandelingen tussen gemeente en aspirant-kopers zijn begin 2017 gestart. 
Werkgroep Molens heeft regulier overleg met de gemeente, m.n. over de voorwaarden 
waaronder eventuele verkoop zou dienen plaats te vinden (behoud als monument en 
openbare publieksfunctie). 
Ook worden onderhoudsplannen van de molens met de gemeente afgestemd. Zo is de 
Maasmolen wegens gebreken stilgelegd en restauratie is in gang gezet.  
2. Maken van een drieluik-flyer 
Is verschenen. 
3. Plaatsing informatieborden bij de drie molens  
Informatie is aangeleverd bij gemeente: plaatsing in 2017. 
4. Betere bewegwijzering molen Zeldenrust/Overasselt  
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Is uitgevoerd. 
5. Deelname aan evenementen  
Deelgenomen aan Heumens Genieten, Nationale Molendag en Open Monumentendag 
6. Graanverbouw op perceel grond rond de Zeldenrust  
Gemeente heeft toegestemd: plan nog niet uitgevoerd. 
7. Externe samenwerking 
Zeldenrust/Overasselt werkt samen met De Lage Hof (o.a. bakkerijproject); 
Maasmolen/Nederasselt is in overleg met natuurvereniging Kadans (o.a. bomenkap) en 
heeft samenwerkingsproject met Maisdoolhof (mais-kippenvoer).  
8. Interne samenwerking 
Er is tweemaandelijks overleg van de vrijwillige molenaars. 
9. Risico & veiligheid 
Er is een begin gemaakt met het opstellen van een risico & veiligheidsplan. 
10. Vacatures 
Er is i.s.m. de gemeente een advertentie-campagne gevoerd om nieuwe vrijwillige 
molenaars te werven: zes nieuwe aspirant-molenaars hebben zich gemeld, van wie er één 
daadwerkelijk met de opleiding gaat beginnen. 
11. Educatie  
Om het scholenbezoek aan de molens te bevorderen is een educatieplan opgesteld. 

 

Toelichting 

 Verkoop molen(s): gemeente is oriënterende gesprekken begonnen met twee 

potentiële kopers. Gelders Genootschap coördineert de besprekingen. Uiteindelijk zal 

verkoop door gemeenteraad moeten worden goedgekeurd. Werkgroep MOLENS is nauw 

betrokken bij de besprekingen. 

 Maasmolen in Nederasselt is stilgelegd omdat de molen 7 cm uit het lood staat: 

voorjaar 2017 wordt de kast gelift en daarna beoordeeld welk herstel/onderhoud 

nodig is. 

 Informatieborden bij de molens worden door de gemeente dit jaar geplaatst. 

 Graanverbouw op perceel bij de Zeldenrust in Overasselt is door de gemeente 

toegestaan, maar uitvoering plan is opgeschort. 

 Door Werkgroep MOLENS wordt i.s.m. de gemeente gewerkt aan het opstellen en 

uitvoeren van een risico- en veiligheidsplan. 

 Vacatures: er is één aspirant-molenaar gestart met de opleiding; drie anderen hebben 

belangstelling getoond. 

 Er is een educatieplan Graan-Meel-Brood gemaakt om scholenbezoek te bevorderen: 

wordt binnenkort met de educatief medewerker van de gemeente besproken.  

 

OPEN MONUMENTENDAG (Petra Thijssen) 

 

OMD 2016 kende een veelzijdig aanbod van projecten, vergezeld van een fraaie, 

uitgebreide brochure.  

Met deze editie heeft Harrie Joosten aangegeven te stoppen als coördinator. Er zal z.s.m. 

een nieuwe coördinator worden aangezocht. 

 

Het onderwerp voor 2017 is: ’Boeren, burgers en buitenlui’. 

Gezien het grote aanbod waar het publiek uit kan kiezen en het feit dat men hooguit maar 

drie evenementen op een dag kan bezoeken, hebben de comités van de dorpen besloten 

dat ieder 2 of 3 activiteiten gaat ontplooien. Dit kan de  openstelling van een molen of 
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kerk zijn, maar ook de musea openen de deuren. Verschillende monumentale panden zijn 

toegankelijk voor publiek, de gastheren ter plaatse zullen u vertellen over de historie van 

hun waardevolle bezit. De komende maanden wordt hard gewerkt aan het volledige 

programma. 

    

Toelichting 

 De voorbereidingen voor OMD 2017 zijn gestart. 

 Ook is een nieuwe coördinator gevonden in de persoon van mevr. Rietje Velthoven. 

 

ROOD (Petra Thijssen) 

 

Werkplan 2016 - Toelichting vindt ter vergadering plaats. 

 

Werkplan 2017 (stand van zaken)  

 
 Naam Beschrijving Trekker 

1.     Karaktervolle 
panden  

Naar aanleiding van het uitgebrachte rapport 
van de werkgroep karakteristieke panden 
wordt er een nieuwe aanpak opgesteld. 
Echter wij wachten op dit moment nog op 
een plan van aanpak opgesteld door de 
gemeente. Aan de hand daarvan gaat de 
werkgroep rood verder met de bewerking van 
de lijst van karakteristieke panden 
 

Hele werkgroep  

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.  

Hele werkgroep 

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. 

Hele werkgroep 

4.        Begraafplaatsen Inventarisatie begraafplaatsen gemeente 
Heumen wordt de komende maanden 
opgesteld. 
Daarna wordt in overleg met de gemeente 
beleid hiervoor ontwikkeld.  
                      

Hele werkgroep 



 
 
 

20170405 Verslag ALV Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

5. Erfgoedprijs 
gehele 
gemeente 
Heumen 

De eerste voorstellen hiervoor zijn gedaan in 
de werkgroep rood. Tijdens onze vervolg 
bijeenkomsten wordt deze erfgoedprijs 
verder uitgewerkt voor de gehele gemeente. 
Invoering zal begin 2018 plaatsvinden en 
jaarlijks terugkeren. 
 

Hele werkgroep 

 
Voor de canon van Heumen zijn enkele vensters ingeleverd 

 
Toelichting 
 Karaktervolle panden: de burger-werkgroep heeft najaar 2016 advies uitgebracht aan 

de gemeente; op basis daarvan maakt het Gelders Genootschap een plan van aanpak. 
 Begraafplaatsen: inventarisatie wordt gemaakt van grafmonumenten (bijzonder 

monument / bijzonder persoon); i.s.m. gemeente wordt hierop beleid geformuleerd 
(vooral i.v.m. ruimingen). 

 Erfgoedprijs: jaarlijkse prijs, bedoeld voor gehele gemeente Heumen; opstellen 
criteria i.o.m. gemeente. Realisatie in 2018.  

 

WOORD en BEELD (Liesbeth Arts) 

 

We zijn doorgegaan met het uitwerken van verhalen van eerder opgenomen interviews en 

het verzamelen van foto’s. Binnenkort zullen er meer verhalen op de website van het 

Erfgoedplatform staan. 

Naar aanleiding van de deelname aan het Open Up congres is er binnen onze werkgroep 

discussie ontstaan dat de methode Oral History wel heel veel tijd kost. Vaak is een korte 

versie van een verhaal toegankelijker, bijvoorbeeld voor de Dorpskrant of Topic. We zijn 

er nog niet uit, omdat we ook vinden dat Oral History grote meerwaarde heeft. (PvC: `Stel 

dat we nu een geluidsopname zouden vinden uit 1850, dan zouden we daar heel 

enthousiast over zijn.)  

We oriënteren ons op verwerking van geluidsopnames via spraakherkenning. En oriëntatie 

bij musea en gelijkgerichte groepen in de regio is gaande. 

We hebben een bijdrage ‘Grote Gezinnen’ voor de Canon van Heumen aangeleverd. 

Incidenteel hebben we medewerking verleend aan de vertelochtenden van de bibliotheek, 

zoals de Watersnoodramp van 31 december 1925. 

 
Toelichting 
 ‘Oral history’ is een bewerkelijke zaak; daarom wordt gekozen voor kortere verhalen; 

geluidsopname via spraakherkenning is nog niet aan de orde. 
 Er worden steeds meer verhalen op de website geplaatst. 
 Vertel-ochtenden op de bibliotheek trokken volle zalen. 
  

8. Erfgoedreeks: verkoop en plannen 

Harrie Joosten geeft een toelichting. 

 

Verkopen 

Deel 1: Het veer van Grave naar Nederasselt. Gedrukt: 225 ex. Verkocht: 180 ex. 

Deel 2: Het verdwenen kasteel Heumen. Gedrukt: 275 ex. Verkocht: 200 ex. 
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Saldo 

De verkopen leveren een positief financieel saldo op, mede door een subsidie van € 3.500 

voor Het veer van Grave naar Nederasselt.  

 

Plannen 

 Canon van Heumen (eind 2017/begin 2018): subsidie Rabo Cultuurfonds: € 1.500. 

 Molens in Heumen (2018) 

 Grootgrondbezit Overasselt (2019) 

 Vennengebied (Werkgroep ARCHEOLOGIE). 

 

9. Rondvraag en sluiting 

 

Piet van Casteren 

 Voor OMD 2017 is nog geen werkgroeplid voor Nederasselt gevonden. Suggesties 
welkom. 

 Werkgroep ROOD: na het overlijden van Ben Arts is er behoefte aan een vervanger met 
bouwkundige kennis. Suggesties welkom. 

 
Gerrit Kesseler 

 Natuurpaden: ontoegankelijk voor honden (er worden verbodsborden geplaatst), maar 
hoe zit het met paarden? Sjef Gielen: paarden mogen alleen op paden die met 
toegangsborden worden aangegeven; deze toegangsborden worden niet bij 
natuurpaden geplaatst. 

 Dumping drugsrestanten en ander afval: opruimingskosten komen voor de helft voor 
rekening van de grondeigenaar. Hoe kunnen we dumping voorkomen, bijvoorbeeld: 
afsluitboom (Kievitshof)? Concreet voorbeeld: Motteburcht waar afval is gestort. 

 Gregoriaans koor bij St. Walrick op 1 april 2017: geluidsoverlast van kampeerders ter 
plekke (scouting?). 

 
Theo Jetten 
Op zondag 23 april 2017 vindt bij het Gregorius Gilde in Heumen een unieke Keizerskroning 
plaats. Om 10 uur is er een plechtigheid in de RK kerk in Heumen met aansluitend een 
receptie.   
 
Leo Ewals sluit de vergadering af en bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 

Volgende vergadering  
Nader vast te stellen. 
 
Na afloop van de vergadering heeft Hans Dingemanse een boeiende lezing met PowerPoint 
verzorgd over de circumvallatielinie die rond Grave werd aangelegd (1602). Bij de lezing 
zijn twee vertegenwoordigers van het Graafs Museum aanwezig. 
 
Getekend: 
 
 
 
 
 
Leo Ewals,    Frans Wildenborg, 
Voorzitter    secretaris 


