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NIEUWSBRIEF 

Erfgoedplatform Gemeente Heumen 
 

 

Verslag Werkgroep Website 

Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

i.o. 
Alle aangesloten groepen waren op 13 januari 

2011 uitgenodigd voor overleg over de 

website van het erfgoedplatform. Behalve 

de initiatiefnemers Ben Boersema en Harrie 

Joosten, waren drie groeperingen 

vertegenwoordigd: Natuurvereniging Kadans 

met Loes Weber, Ateliermuseum Jac Maris 

met Leo Ewals en het Sint Georgiusgilde 

Heumen en Werkgroep Heumen In Beeld 

met Theo Noy. Afzeggingen waren ontvangen 

van de Dorpsraad Nederasselt, Agrarisch 

Museum De Garstkamp, Bos en Kuil en het 

Gilde St. Salvator Mundi Nederasselt. 

Ondanks de bescheiden opkomst zien we 

terug op een geslaagde avond. Loes Weber 

heeft ervaring met het opzetten van 

websites. Zij is bereid om, samen met 

anderen, de website te bouwen.  

Organisatie 

Op 13 januari is de ‘werkgroep website’ 

gevormd bestaande uit Loes Weber, Leo 

Ewals, Theo Noy, Ben Boersema en Harrie 

Joosten. 

Website structuur 

De website wordt opgezet langs twee lijnen: 

aangesloten groeperingen en 

aandachtsgebieden of thema’s. 

Alle aangesloten groeperingen zullen op de 

website te vinden zijn. Van de 20 leden 

heeft een 14-tal een eigen website. Voor 

deze 14 kan worden volstaan met een korte 

beschrijving en een doorlink naar de eigen 

website. De overige zes leden zonder eigen 

website krijgen meer ruimte om zich te 

presenteren.  

We hebben de aangesloten groeperingen 

onderverdeeld in: Gilden, Historische 

Vereniging/werkgroepen, Musea, Natuur en 

landschap, Wijk- en dorpsraden. 

Over de onderverdeling in 

aandachtsgebieden/thema’s wordt nog 

verder nagedacht. Te denken valt aan: 

archeologie, monumenten, enz. 

Zelfstandige site 

De kosten die zijn verbonden aan een 

website zijn bescheiden; ca. 50 Euro per 

jaar. Daarom gaan we voor een zelfstandige 

website met een eigen domeinnaam 

(www.ErfgoedHeumen.nl) en provider. Een 

alternatief zou zijn om de site onder te 

brengen bij een bestaande website, 

bijvoorbeeld die van de gemeente Heumen. 

Dit alternatief gaan we niet verder 

onderzoeken, omdat dit pas eind van 2011 

eventueel mogelijk is en we al in dit voorjaar 

willen starten met een website. 

Werkafspraken 

1. Loes Weber maakt een eerste opzet van 

de website. 

2. Voor de teksten wordt gebruik gemaakt 

van de bestaande websites (14x). 

3. Aangesloten groeperingen zonder eigen 

website (6x) worden gevraagd teksten 

te leveren. 

4. ……………………………… 

…………………………………………………………… 

Volgende bijeenkomst 

Op 3 maart 2011 komt de werkgroep weer 

bijeen. Leden met belangstelling voor 

deelname kunnen zich alsnog aansluiten. 

 

Erfgoedverordening 
Op het gemeentehuis is een start gemaakt 

met het formuleren van erfgoedbeleid. Er 

wordt gewerkt aan een erfgoedverordening. 

Het erfgoedplatform krijgt de gelegenheid 

de concept verordening van commentaar te 

voorzien. 

 

Leer elkaar kennen 
Hieronder herhalen we nogmaals de www 

adressen.  

1. Stichting Heemkunde Malden: 

www.heemkundemalden.nl 
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2. Agrarisch Museum De Garstkamp: 

www.agrarischmuseum.nl 

3. Ateliermuseum Jac Maris: 

www.marishuis.nl 

4. Werkgroep Historie Worsum publiceert 

zijn bulletins op: 

www.dorpsplatformoverasselt.nl en 

www.overasseltpromotions.nl 

5. Accordeonmuseum De Muse: 

www.accordeonmuseum.nl 

6. St. Georgiusgilde Heumen: 

www.sintgeorgiusgilde.nl 

7. Vereniging Bos en Kuik: 

www.antenna.nl/bosenkuil 

8. Vereniging Vrienden van de Heemtuin 

Malden: www.heemtuinmalden.nl 

9. Natuurstichting Kadans: 

www.natuurstichtingkadans.nl 

10. Werkgroep Heumen in Beeld: 

www.heumeninbeeld.nl 

11. Vereniging Dorpsplatform Overasselt: 

www.dorpsplatformoverasselt.nl 

12. Dorpsraad Heumen: 

www.dorpsraadheumen.nl 

13. Wijkplatform Hoogenhof: 

www.wijkplatformhoogenhof.nl 

14. Wijkplatform Jachthuis: 

www.bewonersjachthuis.nl 

15. Stichting Menno van Coehoorn: 

www.coehoorn.nl 

 

 

Colofon: 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 

Erfgoedplatform Gemeente Heumen i.o.  

 

Correspondentie: 

Harrie Joosten 

Worsumseweg 3 

6611KT Overasselt 

T 024-6221644 

E harrie.f.p.joosten@freeler.n

 


