NIEUWSBRIEF NR. 10
Algemene Leden Vergadering
op 25 november
De algemene vergadering wordt gehouden in
het Verenigingsgebouw van Overasselt op 25
november om 20:00 uur.

-

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Afspraken bijeenkomst 4 februari 20131
3. Financieel verslag
4. Verslag door de werkgroepen ROOD,
GROEN, IMMATERIEEL en ARCHEOLOGIE
5. Erfgoedoverleg gemeente
6. Open Monumenten Dag. Verslag 2013 en
plannen 2014
7. Erfgoedoverleg Maas en Waal: Land van de
Heerlijkheden
8. Maas en Waal CultuurExpress
9. Activiteitenplan 2014
10. Samenstelling bestuur
11. Subsidiemogelijkheden
12. Notariële oprichting
13. Rondvraag en sluiting
Toelichtingen bij deze agenda staan in deze
nieuwsbrief.
Afspraken algemene vergadering 4 februari
2013
Zoek vertegenwoordiger van de Gilden en
de Wijk- en dorpsraden voor het
coördinatieteam (Theo Noy)
Eindversie maken van Overeenkomst voor
Samenwerking (Coördinatieteam)
Overeenkomst voor Samenwerking
publiceren op website (Loes Weber)
Bezoek aan aangesloten instellingen en
ondertekening van de Overeenkomst van
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Voor verslag zie website www.erfgoedheumen.nl
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Samenwerking (Ben Boersema, Harrie
Joosten)
Inventarisatie erfgoed kern Malden en
buitengebied (Werkgroepen ROOD en
GROEN)
Suggesties bemensing Werkgroep
ARCHEOLOGIE (allen)
Suggesties bemensing Werkgroep
IMMATERIEEL ERFGOED (allen)
Voor 1 maart subsidieverzoek indienen bij
gemeente voor de OMD/erfgoeddag 2013
(Initiatiefgroep OMD/Erfgoeddag)
Presentatie instellingen op
informatiemarkt op 15 september op de
OMD/Erfgoeddag (allen)
Bijeenkomst beleggen Initiatiefgroep
OMD/Erfgoeddag (Harrie Joosten)
Gilde Salvator Mundi Nederasselt
benaderen (Jan Geurts)
Organiseren excursie naar Graefenthal
(Coördinatieteam)

Financieel verslag
In 2012 gaf de gemeente een startsubsidie van
€ 1.500. Voor de organisatie van de Open
Monumenten Dag (OMD) ontvingen we een
“vonkje” van € 500. Samen met de reguliere
gemeentelijke subsidie van € 760 (toegekend
aan Lage Hof) was € 1.260 aan gemeentelijke
middelen beschikbaar voor de OMD.
Verslag door de werkgroepen ROOD,
GROEN, IMMATERIEEL en ARCHEOLOGIE
Werkgroepen
Mondeling verslag door Ben Boersema (ROOD),
Anneke Meijsen (GROEN), Liesbeth Arts
(IMMATERIEEL) en Harrie Joosten
(ARCHEOLOGIE).

Erfgoedoverleg gemeente
Het periodieke overleg met de gemeente over
erfgoedzaken begon in februari 2012. Alle
lopende zaken van de gemeente en het
Erfgoedplatform worden besproken.
Deelnemers aan het overleg zijn: wethouder en
ambtenaren van de gemeente Heumen, het
Gelders Genootschap, Gelders Erfgoed en het
Erfgoedplatform.
Onderwerpen op 4 februari, 27 mei en 7
oktober 2013:
- Archeologische waarden en –
verwachtingenkaart
- Informatieborden
- Structuurvisie
- Regeling Plattelandswoning
- Kroonwerk Coehoorn
- Open Monumenten Dag
- Ander gebruik gemeentelijke
monumenten (3 molens, 3 voormalige
kerkjes)
- Erfgoedbeleid en uitvoeringsprogramma
- Plattelandsfonds
- Bestemmingsplannen
Open Monumenten Dag. Verslag 2013 en
plannen 2014
Door de inspanningen van
velen werd de OMD
2013 een succes. Dat
waren allereerst een 20tal leden van het
centrale comité en de 4
lokale comités. Bij de 24
monumenten waren
eigenaren en gebruikers
actief. Bij de infostands
waren een 30-tal personen betrokken.
Alles samen leverden een 75-tal personen een
actieve bijdrage.
Het aantal bezoekers is geschat op 700. In
vergelijking tot voorgaande jaren was dit
tenminste een verdrievoudiging. De grote
belangstelling houdt vooral verband met goede
publieksvoorlichting (PR) en de gelijkwaardige
verdeling van monumenten en activiteiten over
de 4 woonkernen.

De gemeente Heumen speelde een belangrijke
rol, zowel als financier en als partner in de
organisatie.
Erfgoedoverleg Maas en Waal: Land van de
Heerlijkheden
Het Coördinatieteam neemt deel aan
dit erfgoedoverleg. Een groot aantal
erfgoedinstellingen uit het land van
Maas en Waal ontmoeten elkaar en
wisselen ervaringen uit.
In het Bezoekerscentrum in Leur hield Dr.
Judith Toebast een voordracht over de historie
van de boerderijen in het Land van Maas en
Waal. Onder de toehoorders waren Annemarie
Punt en het voltallige coördinatieteam.
Maas & Waal CultuurExpress
Liesbeth Arts en Piet
van Casteren namen
deel aan de cursus
“Oral History”. Zij
maakten een werkstuk over het thema Water
met als titel “Watersnood 1925-1926,
Interviews met 3 ooggetuigen”. Deze verhalen
worden door Gelders Erfgoed gebundeld in een
boek(je) `Leven met Water`. Hun
deskundigheid als verhalen-expert komt goed
van pas in de Werkgroep Immaterieel Erfgoed.
Aan het symposium “Erfgoed en
Ondernemerschap” op 31 oktober in Druten
werd deelgenomen door Harrie Joosten.
Het project Maas & Waal CultuurExpress loopt
ten einde. Om het Maas en Waalse erfgoed te
blijven promoten gaat de projectgroep verder
als werkgroep van de Vereniging
Tweestromenland.
Activiteitenplan 2014
Het Coördinatieteam heeft een aantal plannen
voor 2014. Verdere toelichting wordt tijdens
de vergadering gegeven.
- Notariële oprichting
- Subsidieaanvraag Rabo Coöperatiefonds
en andere landelijke fondsen
- Canon van Heumen
- Tentoonstelling “Tussen Maas en Waal,
Ontwikkeling Landbouw en Boerderijen”
- Avond met spreker
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Lesbrief Heumens erfgoed voor de
basisscholen
Excursie
Open Monumenten Dag, 14 september,
“Op Reis”

Samenstelling bestuur
Ben Boersema gaat zich in het najaar van 2014
terugtrekken uit het Coördinatieteam. Een
opvolger wordt gezocht. We streven ook naar
uitbreiding van team.
Vanaf de officiële notariële oprichting zal er
een bestuur zijn.
Subsidiemogelijkheden
Voor een succesvolle toekomst van het
Erfgoedplatform is behalve menskracht ook
geld nodig. Bij het zoeken naar
subsidiemogelijkheden is advies gevraagd bij
het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen, i.c.
mevr. C. Quant.
Landelijke fondsen zoals het Rabobank
Coöperatiefonds, Cultuurfonds BNG, Prins
Bernhard Cultuurfonds en het VSB Fonds geven
alleen subsidies aan instellingen met een
juridische status. Het is daarom noodzakelijk
dat het Erfgoedplatform een officiële
vereniging wordt met een bestuur en statuten
en huishoudelijk reglement.
Het erfgoedplatform nam op 11 november deel
aan de Beursvloer van de St. Maatschappelijke
Meerwaarde. Aanvragen voor een beamer,
labtop en DVD-speler werden ingediend. Het
bedrijf ”BPR-visie Audiovisueel”
(www.bprvisie.nl) schenkt ons een DVD-speler
en LCD-projector. Tijdens de beurs is ook
contact gelegd met een notariskantoor dat
mogelijk de officiële registratie voor een
vriendenprijs wil verzorgen. Meer informatie
hierover tijdens de vergadering.
Notariële oprichting
In 2014 gaat het Coördinatieteam energie
steken in de officiële oprichting van het
Erfgoedplatform. Dit is een kostbare
aangelegenheid (€500 - €1.000) waarvoor wij
een sponsor hopen te vinden.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het
Erfgoedplatform Gemeente Heumen
Website www.erfgoedheumen.nl
Correspondentie:
Harrie Joosten
T 024-6221644
E harrie.f.p.joosten@freeler.nl
Ben Boersema
T 024-3580672
E b.r.c.a.boersema@hetnet.nl
Petra Thijssen
T 024-3582893
E f2hfhthijssen@hetnet.nl
Anneke Meijsen
T 024-3656147
E ameijsen@planet.nl
Loes Weber, webmaster
E loes.weber@gmail.com
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