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NIEUWSBRIEF 
Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

 
 

Ledenvergadering 7 april 
Op donderdag 7 april is de volgende ledenvergadering. 
Plaats en tijd: Verenigingsgebouw Overasselt, 20:00 uur 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Huishoudelijke zaken 

− Officiële oprichting Platform 
− Organisatie 
− Werkprogramma 

3. Gemeente Heumen 
− Erfgoedverordening 
− Beleid 

4. Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden 
5. Website www.erfgoedheumen.nl  

− Introductietekst homepage 
− Illustraties homepage 
− Erfgoed agenda 
− Aangesloten groeperingen: tekst en illustraties 
− Links  

6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 
Vragen bij de website: 
 
START 
 
Openingspagina 

De huidige foto wordt vervangen door eigen ‘erfgoedfoto’s’. Wie heeft 
suggesties?  Bijvoorbeeld een collage van vier foto’s uit Malden, Heumen, 
Overasselt en Nederasselt. 

Introductietekst over het platform. Graag opmerkingen bij de concept-
tekst. 
 
Agenda 
Verzoek aan allen: meld uw openbare activiteiten die in 2011 staan gepland. Dus 
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geen interne bijeenkomsten zoals bestuursvergaderingen, maar alleen 
bijeenkomsten waar publiek welkom is. Een korte beschrijving met datum, 
plaats, tijd en verwijzing naar eigen website volstaat.  
 
Links 
Graag ieders commentaar op de lijst van nuttige websites. Welke www adressen 
ontbreken nog? 
 
Contact 
We willen hier de adresgegevens van Ben Boersema en Harrie Joosten 
vermelden. Andere suggesties? 
 
RUBRIEKEN 
 
Opdeling 
De leden van het platform zijn verdeeld in vijf thematische groepen: historie, 
musea, gilden, natuur en wijk-/dorpsraden. Uw mening s.v.p. 
 
Rubriek Historie 
Verzoek aan Monumentencommissie, Stichting Heemkunde Malden, Historische 
Werkgroep, Stichting Menno van Coehoorn, Heumen in Beeld en Werkgroep 
Historie Worsum om de concept-teksten te controleren c.q. een tekst aan te 
leveren. Denk ook aan één  of meer illustraties. 
 
Rubriek Gilden 
Verzoek aan St. Salvator Mundi en St. Georgius gilde om de concept-teksten te 
controleren c.q. een tekst aan te leveren. Denk ook aan één  of meer illustraties. 
 
 
Rubriek Natuur 
Verzoek aan Heemtuin Malden, Bos en Kuil en Natuurstichting Kadans om de 
concept-teksten te controleren c.q. een tekst aan te leveren. Denk ook aan één  
of meer illustraties. 
 
 
Rubriek Wijk- en Dorpsraden 
Verzoek aan Dorpsraad Nederasselt, Digitaal wijkpanel BoHeMa, Wijkplatform 
Jachthuis, Wijkplatform Hoogenhof, Dorpsraad Heumen en Dorpsplatform 
Overasselt om de concept-teksten te controleren c.q. een tekst aan te leveren. 
Denk ook aan één  of meer illustraties. 
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DORPEN 
Heumen, Malden, Overasselt en Nederasselt. 
De leden van het platform zijn verdeeld volgens hun werkgebied. Uw mening 
s.v.p. 
 
 
Werkgroep Website  
De werkgroep Website bestaat uit de 
volgende personen: Loes Weber 
(webmaster), Leo Ewals, Theo Noy, Ben 
Boersema en Harrie Joosten. 
Loes heeft de website ontworpen volgens 
afspraken van de werkgroep. De domeinnaam 
www.erfgoedheumen.nl is inmiddels 
geregistreerd. De site is ondergebracht bij 
de firma Webreus. De kosten zijn 27 Euro 
per jaar. 
Veertien van de aangesloten leden hebben 
een eigen website. De tekst op de website 
van het platform is ontleend aan de website 
tekst van de betreffende vereniging. 
Zes leden van het platform hebben (nog) 
geen eigen website. Deze leden is verzocht 
informatie over hun vereniging aan te 
leveren. De zes verenigingen zijn: 
− Werkgroep Historie Worsum 
− Historische Werkgroep 
− Monumentencommissie 
− Gilde & kruisboogschutterij St. Salvator 

Mundi Nederasselt 
− Dorpsraad Nederasselt 
− Digitaal wijkpanel BoHeMa 
Tot op heden heeft alleen de Werkgroep 
Historie Worsum tekst geleverd. St. 
Salvator Mundi werkt momenteel aan een 
eigen website.  De Dorpsraad van 
Nederasselt en het Digitaal Wijkpanel 
BoHeMa hebben laten weten geen actieve 
rol te kunnen spelen binnen het platform. Zij 
willen graag op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen. De werkgroep website blijft 
beroep doen op de Historische Werkgroep 
en de Monumentencommissie een bijdrage te 
leveren. 
 
Erfgoedverordening 
Het erfgoedplatform kreeg de gelegenheid 
om de concept erfgoedverordening van de 
gemeente van commentaar te voorzien. Daar 

hebben we gebruik van gemaakt. 
Onderstaand commentaar is op 11 maart 
naar de gemeente gestuurd. 
 
Wij stellen het erg op prijs, terwijl het 
platform nog in oprichting is, nu al in de 
gelegenheid te worden gesteld om 
opmerkingen te maken bij genoemde 
verordening. 
  
Wij hebben een 4-tal opmerkingen: 

1. Het ontbreken van groen erfgoed: In de 
VNG modelverordening en de Heumense 
(concept) erfgoedverordening ontbreekt 
groen erfgoed. Monumenten en 
archeologie komen aan bod, terwijl 
erfgoed in de vorm van houtsingels, oude 
dijken, monumentale bomen, scheiwallen, 
houtsingels, hagen en dergelijke geen 
aandacht krijgt. Wij zien dit als een 
ernstig tekort. Is het mogelijk de 
verordening uit te breiden met deze 
categorie erfgoed?  

2. Monumentencommissie: In de nieuwe 
erfgoedverordening krijgt de 
monumentencommissie een belangrijke 
taak toebedeeld. Wij stemmen daar van 
harte mee in. Het wachten is natuurlijk 
op een nadere uitwerking van taak, 
bevoegdheden en samenstelling van een 
dergelijke commissie. Naar ons idee 
horen Heumense deskundigen zitting te 
hebben in deze commissie. Daarnaast is 
het van belang voor een verdere 
professionalisering dat externe 
deskundigen een rol zullen spelen. In dit 
verband valt te denken aan 
vertegenwoordigers van het Gelders 
Genootschap en bijvoorbeeld de 
regioarcheoloog. Deskundigheid op het 
gebied van groen erfgoed moet ook hier 
verzekerd zijn. Het platform is graag 
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bereid t.z.t. mee te denken over taak, 
bevoegdheden en samenstelling van de 
commissie.  

3. Onroerende en roerende zaken: De 
artikelsgewijze toelichting maakt 
duidelijk dat de erfgoedverordening 
alleen betrekking heeft op onroerende 
zaken. Wij begrijpen de gemaakte keuze 
maar zijn het hier niet zonder meer mee 
eens. Ook roerend erfgoed verdient 
aandacht van en bescherming door de 
gemeente. Wij denken in dit verband aan 
unieke en buitengewoon 
waardevolle objecten zoals gildeboeken, 
gildezilver, originele oude documenten en 
unieke objecten in de plaatselijke musea.  

4. Informatie voor de leden van het 
platform: De gemeentelijke 
monumentencommissie is een groepering 
die op de website van het platform niet 
mag ontbreken. Wij zouden het zeer op 
prijs stellen een tekst van de ambtelijke 
secretaris te mogen ontvangen voor 

publicatie op de website. De tekst zou in 
het kort moeten ingaan op de 
samenstelling, taak en werkwijze van de 
commissie. Wij verwachten dat de 
website binnen twee weken 'in de lucht' 
zal zijn op het adres 
www.erfgoedheumen.nl. Indien mogelijk 
ontvangen we graag binnen deze termijn 
een tekst. 

Nogmaals onze dank voor de geboden 
gelegenheid de erfgoedverordening van 
commentaar te voorzien. 
Ook in de toekomst wil het platform graag 
zijn bijdrage leveren aan het erfgoedbeleid 
van de gemeente Heumen. 
Met vriendelijke groet, 
  
Erfgoed Platform Gemeente Heumen i.o.  
Harrie Joosten 
Ben Boersema 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.nl

 


