Nieuwsbrief 12 – januari 2022

ERFGOEDPLATFORM
GEMEENTE HEUMEN
2022 – een nieuw jaar
De afgelopen jaren – 2020 en 2021 – waren door de coronacrisis niet gemakkelijk. Toch heeft het
bestuur i.s.m. de werkgroepen geprobeerd zoveel mogelijk activiteiten doorgang te laten vinden.
En dat is vaak ook gelukt.
Ook dit jaar zullen we geconfronteerd worden met beperkingen ten gevolge van corona. Maar
opnieuw zullen we proberen er het beste van te maken. Met het enthousiasme van de instellingen
die bij ons zijn aangesloten, de vele vrijwilligers van onze werkgroepen en de toenemende groep
belangstellenden zal dat ongetwijfeld lukken.
Het bestuur wenst allen een heel goed en vooral gezond 2022!

Vuurvogel Malden

Het Erfgoedplatform heeft op 28 oktober jl. een goed bezochte informatieavond belegd rond de
toekomst van de Vuurvogelschool in Malden. Het monumentwaardige pand staat leeg, dat wil
zeggen het is niet meer in gebruik voor onderwijs. Tijdelijke gebruikers waken voor verloedering en
aftakeling van het gebouw.
Bijna zestig buurtbewoners, vertegenwoordigers van politieke partijen en ideeëndragers voor
hergebruik kregen van Erfgoedvereniging Heemschut te horen waarom het ontwerp van dit
schoolgebouw een monumentale status verdient en een vluchtige ideeënschets liet zien hoe het
in bescheiden appartementen zou kunnen worden omgebouwd.
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Uit de reacties bleek dat enkele betrokkenen al aan het werk waren voor het realiseren van een
woonbestemming. Vanuit Erfgoedvereniging Heemschut werd ook nog gewezen op de mogelijkheid
van een voortgezette onderwijsfunctie. De naastgelegen Regenboogschol heeft gebrek aan lokalen,
waarom dus niet de school daarvoor openstellen.
Ook nieuwe onderwijsvormen zoeken regelmatig onderdak, dus ook hiervoor liggen kansen in de
vroegere Vuurvogelschool. Probleempunten zijn echter: achterstallig onderhoud en noodzakelijke
aanpassingen aan de eisen van de tijd, zoals ontbrekende dubbele beglazing en muurisolatie.
Inmiddels is duidelijk dat de school niet op stel en sprong gesloopt gaat worden zoals de
gemeenteraad van Heumen eerder adviseerde. Voorjaar 2022 volgt een diepgaand onderzoek
naar de mogelijkheden. Intussen houdt de werkgroep Rood contact met de particuliere
plannenmakers: samen hopen we een stevige inbreng te kunnen hebben bij het aanstaande
onderzoek.

Nieuwe Omgevingswet
Per 1 juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd.
Deze wet vervangt o.m. de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening, en
nog veel andere wetten en regelingen.
Met deze grootscheepse wetgevingsoperatie
wordt de versnippering van wetten en
regelingen op het gebied van het leefmilieu
geüniformeerd.
De invoering van de nieuwe Omgevingswet heeft
uiteraard ook grote gevolgen voor het
erfgoedbeleid.

De komende maanden zal het Erfgoedplatform zich voorbereiden op de gevolgen van deze nieuwe
wet- en regelgeving. Zo biedt de Omgevingswet meer ruimte aan lagere overheden – provincies,
gemeenten en waterschappen – zelf invulling te geven aan het omgevingsbeleid. Dat geldt ook voor
de gemeente Heumen: welke keuzen worden door de plaatselijke politiek gemaakt? Onze
werkgroepen Archeologie, Groen en Rood zullen de komende tijd een vinger aan de pols houden om
er zorg voor te dragen dat m.n. het gemeentelijk erfgoedbeleid juridisch goed verankerd wordt.
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Vleermuizen Overasselt
Aan de rand van Overasselt komt in een oud
transformatorhuisje van de PGEM een
vleermuizenkelder. Kelder is niet al te letterlijk te
nemen. Het blijft allemaal bovengronds, maar de
woonstek van vleermuizen noemen we nu eenmaal
kelder.
Onze werkgroepen Rood en Groen zien geen bezwaren.
Rood is blij dat het optrekje kan worden hergebruikt en
Groen ziet graag dat deze dieren een degelijke woonstek
krijgen. Met enkele simpele ingrepen die het gebouwtje weinig tot geen schade toebrengen, blijft zo
een kenmerkend pandje overeind met een nuttige herbestemming. De initiatiefnemer Henk van den
Heuvel hoopt met enkele eenvoudige ingrepen dit onderkomen voor de vleermuizen bewoonbaar te
krijgen. Waar mogelijk zal de werkgroep Groen hem bij dit initiatief ondersteunen.

Vlechten op de Coehoorn
Het afgelopen jaar is hard gewerkt op
en rond het Kroonwerk Coehoorn in
Nederasselt. De verwilderde hagen zijn
aangepakt en teruggebracht tot
overzichtelijke groenstructuren die de
contouren van het Kroonwerk laten
zien.
Daarmee is de klus niet helemaal
geklaard. Dergelijke hagen horen
eigenlijk gevlochten te worden. Precies
dat gaat in februari 2022 gebeuren.

Jef Gielen, de heggenkoning uit Heumen, heeft 26 en 27 februari 2022 daarvoor op de kalender
gereserveerd, onder het voorbehoud dat het dan niet vriest. Regen en wind kunnen mogelijk
vervelend zijn, voor het vlechten heeft het geen gevolg, dat kan gewoon doorgaan.
Zeven vlechtteams hebben al toegezegd te komen om hun bekwaamheden te demonstreren. Ook
een addertje onder het gras is corona. Het is nu niet te zeggen welke maatregelen dan van kracht zijn
of niet. Ook dat kan nog van invloed zijn.
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Pand Derks Overasselt
De nieuwbouwplannen voor de locatie van de vroegere supermarkt van Derks aan de Hoofdstraat in
Overasselt zijn inmiddels gepresenteerd. Maar het Erfgoedplatform is van mening dat de
(gedeeltelijke) hoogbouw volstrekt niet in het straatbeeld van Overasselt past. Ook zijn er grote
zorgen over de archeologische waardenkaart van het terrein. Bureau Raap heeft daar al in een wat
verder verleden beperkte onderzoekingen gedaan die belangwekkende informatie boven bracht.
Nader onderzoek is daar zonder meer een vereiste. Maar in de planpresentatie werd geen echte
duidelijkheid gegeven hoe daarmee wordt omgegaan.

Voortgang Beeldbank
In de vorige nieuwsbrief is aandacht geschonken aan de opstart van de beeldbank Erfgoed Heumen.
Inmiddels zijn er door de werkgroepen in Heumen en Overasselt ruim 160 beelden ingebracht, die via
trefwoorden gemakkelijk zijn op te roepen.
Via een aparte knop op de website van www.erfgoedheumen.nl is de beeldbank direct te bereiken.
De afgelopen maand is ook een start gemaakt met een groepje dat de beelden van Nederasselt gaat
vastleggen.
Wil je een bijdrage leveren aan de opbouw en verdere ontwikkeling van de beeldbank, neem dan
contact op met Hans van Lanen (tempelsehof@gmail.com, tel. 06-30955127) of Jacques Leverdingen
(jacques.leverdingen@gmail.com, tel. 06-12063208).

Open Monumentendagen 2022
In 2022 worden de Open Monumentendagen gehouden op zaterdag 17 en zondag 18 september.
Het landelijke thema is ‘Duurzaamheid’.
Zoals ieder jaar zal het Erfgoedplatform ook dit jaar daaraan deelnemen. De werkgroep OMD zal
binnenkort met de voorbereiding starten zodat er voor de dorpen Malden, Heumen, Overasselt en
Nederasselt een boeiend programma kan worden geboden. We houden u op de hoogte.

Agenda
26 en 27 februari 2022

Vlechten hagen Kroonwerk Coehoorn
Plaats: Kroonwerk Coehoorn in Nederasselt
Contactpersoon: Jef Gielen, info@heggen.nl

17 en 18 september 2022

Open Monumentendagen
Plaats: Gemeente Heumen
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Weet u …
•

dat onze publicaties te bestellen zijn op onze website https://erfgoedheumen.nl/bestel.php.
en ook te leen zijn bij de Openbare bibliotheken van Malden en Overasselt
dat ook veel informatie te raadplegen is op:
Verhaal van Gelderland: https://erfgoedgelderland.nl/project/verhaal-van-gelderland/
Verhaal tussen Maas en Waal: https://www.verhaaltussenmaasenwaal.nl/wat-is-een-canon/

•

Publicaties Erfgoedplatform
Cahier 1:
Cahier 2:
Cahier 3:
Cahier 4:
Cahier 5:
Cahier 6:
Cahier 7:

Het veer van Grave naar Nederasselt (€ 15,00)
Het verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners (€ 15,00)
De Canon van de gemeente Heumen (€ 15,00)
De Heumense molens (€ 17,50)
Kroonwerk Coehoorn (€ 20,00)
Kloostergoederen in Overasselt (€ 17,50)
Reconstructie van een linie (€ 17,50)

Boek 1:

Achter het front (€ 20,00)

Katern 1:

Kunst in de Georgiuskerk van Heumen (€ 8,50)

Te bestellen via: http://erfgoedheumen.nl/bestel.php

Colofon
De nieuwsbrief, uitgegeven door het Erfgoedplatform Gemeente Heumen, verschijnt minimaal 4x per
jaar en is bestemd voor iedereen die zich op een of andere wijze verbonden voelt met het Heumens
erfgoed of daarin is geïnteresseerd.
Nieuwsitems kunnen worden gestuurd naar: info@erfgoedheumen.nl
Samenstelling en redactie: Jan Paul Bevoort en Frans Wildenborg.
Het abonnement is gratis. Meld u aan op: info@erfgoedheumen.nl
Een donatie om ons te ondersteunen wordt zeer op prijs gesteld. U kunt een bijdrage overmaken op
bankrekening: NL 26 INGB 0007574961 t.n.v. Erfgoedplatform Gemeente Heumen.

5

Nieuwsbrief 12 – januari 2022
Het Erfgoedplatform is een ANBI-instelling zodat uw donatie
aftrekbaar is van de belasting.
Omdat sprake is van een zogenoemde culturele instelling geldt voor
donaties die in de vorm van een periodieke gift worden gedaan een
extra fiscale aftrekmogelijkheid. Voor nadere informatie: neem contact
met ons op via: info@erfgoedheumen.nl
Als u geen prijs (meer) stelt op toezending van deze nieuwsbrief, meldt u zich dan af door een e-mail
te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl

Vrienden van het Erfgoedplatform
Wanneer u gewend bent om jaarlijks een gift te doen aan het Erfgoedplatform Gemeente
Heumen of u overweegt om dat te gaan doen, dan is het volgende voor u belangrijk om te
weten. De vereniging Erfgoedplatform Gemeente Heumen is als culturele instelling
opgenomen in het ANBI-register van de Belastingdienst. De fiscus heeft voor dit type
instellingen een bijzondere faciliteit in de giftenaftrek gecreëerd.
Het in aftrek te nemen bedrag in de aangifte inkomstenbelasting mag met 25% van de
schenking worden verhoogd. Bedraagt het bedrag van de gift bijvoorbeeld € 100 dan mag
€ 125 in aftrek worden genomen.
Wanneer er een schenkingsovereenkomst wordt opgemaakt waarin is vastgelegd dat u
jaarlijks gedurende een periode van tenminste 5 jaar een vast bedrag zult overmaken, dan
geldt nog een extra faciliteit. U hoeft dan geen rekening te houden met de 1%-drempel en
kunt het bedrag van de schenking (+25%!) volledig in aftrek nemen. Voor zo’n schenkingsovereenkomst hoeft u niet naar de notaris. Voor een modelovereenkomst en ook voor
eventuele aanvullende vragen kunt u terecht bij: info@erfgoedheumen.nl
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