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NIEUWSBRIEF 
Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

 
 

Presentatie over gemeentelijk 
erfgoedbeleid 
De aangekondigde presentatie over 
mogelijkheden voor gemeentelijk erfgoedbeleid 
op 5 december is niet doorgegaan. De nieuwe 
datum is 26 januari. Plaats: Gemeentehuis. 
Tijd: 20:00 uur 
 
Verslag ledenvergadering 24 
november 
 
Aanwezige leden 
De volgende erfgoedinstellingen waren 
vertegenwoordigd: 
− Bos en Kuil, Jean-Paul Bevoort 
− St. Heemkunde Malden, Petra Thijssen 
− Natuurstichting Kadans, Loes Weber 
− Jac Maris Museum, Leo Ewals 
− Agrarisch Museum de Garstkamp, George 

Derks, Gerrit Keseler 
− Heumen in Beeld, Theo Noy 
− St. Georgiusgilde Heumen, Theo Noy 
− Dorpsplatform Overasselt, Anneke Meijsen 
− Werkgroep Historie Worsum, Harrie 

Joosten 
 
Berichten van verhindering: Jacques Pouwels en 
Janette Klaare 
 
De volgende agendapunten werden behandeld: 
 
Afspraken vergadering 7 april 2011 
 
a Startdocument/beginselverklaring  
Voorgenomen besluit is de officiële oprichting 
van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen 
naar voorbeeld van  dat van Tweestromenland 
met een startdocument met beginselverklaring. 
Een voorbeeldtekst als bijlage is met de 
uitnodiging meegezonden. Onder punt 3 wordt 
deze tekst behandeld.  
Het is de bedoeling naast dit 
Startdocument/Beginselverklaring géén 

officiële registratie of Stichting na te streven. 
Dit is ook aan de Gemeente Heumen 
doorgegeven en het lijkt geen probleem dat het 
Erfgoedplatform geen officiële status heeft 
als spreekbuis en gesprekspartner over de 
toekomstige erfgoednota(zie verder op pag. 3).  

 
b Vertegenwoordigers van de sectoren 

Historie, Musea, Gilden, Natuur en de Wijk-
/Dorpsraden melden zich als leden van het 
coördinatieteam 

Omdat we streven naar een losse structuur, 
hebben we geen bestuur maar een 
coördinatieteam waarin voorlopig zitting 
hebben: 
3 dagelijkse leden: 
− de initiatiefnemers Harrie Joosten en Ben 

Boersema 
− de webmaster Loes Weber 
2 adviserende leden: 
− Theo Noy (Werkgroep Heumen in Beeld - 

sector Historie) 
− Leo Ewals (Ateliermuseum Jac Maris - 

sector Musea) 
 
Aangezien we één vertegenwoordiger van de 
vijf thematische sectoren (Historie/ musea/ 
gilden/ natuur/ wijk- en dorpsraden) zoeken, 
komen we nog vertegenwoordigers tekort van 
de sectoren: 

- Gilden 
- Natuur 
- Wijk- en dorpsraden 

De vergadering heeft een voorkeur voor een 
spreiding van de vertegenwoordigers over de 
vier dorpen. 
Als vertegenwoordiger voor de sector Natuur 
meldt Gerrit Kesseler zich aan1.  
Theo Noy zal de Gilden en Wijk- en dorpsraden 
naar een vertegenwoordiger vragen.  
 

                                                 
1 Mw. Petra Thijsen is bereid de kern Malden te 

vertegenwoordigen 
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Het eerder ingediende Organogram van een 
Raad van bestuur door George Derks komt 
eventueel later nog van pas als de organisatie 
ingewikkelder wordt. 
 
c Voorwaarden bij subsidiering door gemeente 
Tijdens het gesprek met de gemeente bleek 
dat er geen vaste bijdragen meer worden 
verstrekt. Wel wil de gemeente eventueel 
projecten steunen. 
 
d Aanmelden van bestaande plannen voor 

publicaties en initiatieven die (min of meer) 
klaar zijn voor uitvoering 

We hebben nog niets ontvangen en wachten nog 
op binnenkomende plannen, alvorens een 
overzicht te kunnen maken. We gaan er van uit 
dat het platform door coördinatie van deze 
plannen iets kan betekenen. 
Theo Noy noemt het kasteel van Heumen dat 
zich onder de grond bevindt en misschien met 
geld uit Brussel weer opgebouwd zou kunnen 
worden. Namens de gemeente Heumen heeft 
René Joosten laten weten dat er een 
informatiebord bij de plek bij de Maasbrug van 
de A73 geplaatst wordt. Verder wordt over 
verwering en bemesting gepraat en worden er 
goedkope middelen genoemd om de plek zo veel 
mogelijk te sparen, zoals het stimuleren van de 
daar aanwezige schapenboer om de begroeiing 
kort te houden. 
 
e Website controleren. Erfgoedagenda, 

teksten en illustraties naar 
harrie.f.p.joosten@freeler.nl sturen (allen) 

Webmaster Loes Weber heeft haar werk in 
opzet voortreffelijk gedaan. Voor de 
vervolmaking is ze afhankelijk van alle 
deelnemers, zowel wat het actuele nieuws 
betreft als voor aanvullingen in tekst en foto’s. 
We zoeken nog illustraties voor de startpagina 
in plaats van de huidige strorollen. Deze moeten 
illustratief zijn voor en historisch verwijzen 
naar de vier dorpen in de gemeente. 
Naast verschillende suggesties wordt onder 
meer verwezen naar Bart Nijs met zijn 
collectie foto’s van skylines en naar een bedrijf 
in Overasselt dat historisch geïnspireerde 
tekeningen maakt. 
Er wordt nogmaals de nadruk op gelegd dat er 
meer actueel nieuws op de website gezet kan 

worden. Dit heeft voordelen bij het 
samenstellen van eigen agenda’s. 
Harrie Joosten heeft een inventarisatie 
gemaakt van de organisaties die nog 
onvoldoende informatie en illustratie hebben 
ingediend voor onze eigen website. Hij roept ze 
op het ontbrekende materiaal via hem aan te 
leveren; hij zal het doorsturen naar de 
webmaster. 
Loes Weber heeft alle websites van de 
aangesloten organisaties gescreend en ontdekt 
dat een aantal niet actueel zijn bijgewerkt. 
Websites werken alleen als ze up to date zijn.  
 
Oprichting Erfgoedplatform Gemeente Heumen 
Met betrekking tot een te sluiten convenant 
met de gemeente Heumen hebben we een 
officiëlere status nodig, die ook weer niet te 
knellend is. Daarom willen we ook de toevoeging: 
‘in oprichting’ kwijt. 
Het Startdocument is met opzet algemeen en 
kort gehouden. In een huishoudelijk reglement 
kunnen we al onze echte organisatorische 
afspraken kwijt.  
Voor de definitieve tekst wordt als wijziging 
voorgesteld om de drie doelen van het 
erfgoedplatform vooral naast en niet zozeer 
onder elkaar te rangschikken. Ze zijn alle drie 
even belangrijk. 
De aanwezige organisaties verklaren zich 
akkoord met dit Startdocument, de andere 
zullen nog gevraagd worden dit ook te doen. Een 
mondelinge toezegging volstaat. 
George Derks zegt toe het Huishoudelijk 
Reglement van het Agrarisch Museum De 
Garstkamp op te sturen als mogelijk voorbeeld 
van een eigen reglement van het 
Erfgoedplatform. Een concept-reglement zal in 
de volgende Platformvergadering besproken 
worden. 
 
De definitieve tekst van het Startdocument is 
elders in deze nieuwsbrief  na te lezen en zal 
ook nog afzonderlijk op de startpagina van de 
website geplaatst worden ter vervanging van de 
huidige tekst. 
 
Naar aanleiding van het Startdocument 
ontstond er in de vergadering een discussie 
over de bouw op het terrein van het 
rentmeesterhuis en de muur daar omheen. 
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Omdat de verontrusting over de vermoedelijke 
aantasting van dit erfgoed groot was, 
beloofden Ben Boersema en Harrie Joosten 
zich bij de gemeente Heumen te laten 
informeren. Het verslag hiervan is inmiddels 
aan de aanwezigen in de vergadering 
toegezonden. Alle andere kunnen dit verslag 
nalezen op pag. 4 en op de website onder de 
rubriek Nieuws. 
  
Gemeente Heumen 
a Harrie Joosten doet verslag van de 

bespreking op 7 november 2011 met 
wethouder Henk van den Berg en met 
Walter Elemans namens de gemeente 
Heumen. Het contact was plezierig en de 
gemeente wil het platform graag betrekken 
bij de ontwikkeling van haar erfgoedbeleid. 

 
b Met de gemeente is afgesproken dat er in 

de loop van 2012 een Convenant (naar 
voorbeeld van de gemeente Beuningen) zal 
komen waarop beide partijen aangeven op 
welke punten ze zich verplichten te zullen  
samenwerken. 

 
c Er wordt medegedeeld dat er een 

presentatie over mogelijkheden van 
erfgoedbeleid door het Gelders 
Genootschap in Commissie Grondgebied op 
26 januari 2012 zal plaats vinden, waarbij 
het Erfgoedplatform zal inspreken. De 
datum voor deze bijeenkomst is na de 
vergadering veranderd in 5 december 2011, 
maar nu toch weer geplaatst op 26-1-2012. 

 
 
Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden 
 
a Project Cisterciënzers 
Harrie Joosten en Ben Boersema hebben 
inmiddels aan de tweede bijeenkomst van het 
Erfgoedstudiehuis in Leur deelgenomen. 
Belangrijkste gezamenlijke project is een 
tentoonstelling over de Cisterciënzers in het 
Land van Maas en Waal. Harrie is daar vanuit de 
Werkgroep Historie Worsum bij betrokken.  
 
 
 
 

b Subsidiering door gemeente Heumen 
In Leur wordt steeds gezegd dat we van harte 
welkom zijn en dat het ook ons huis is, omdat 
de gemeente Heumen heeft meebetaald. 
In het laatste gesprek met de gemeente 
Heumen hebben we daar naar gevraagd. Dhr. 
Walter Elemans heeft daarop geantwoord in 
zijn verslag2.  
Dus moeten we ook gebruik maken van dit 
Erfgoedstudiehuis Land van Heerlijkheden. 
Bovendien is er een fietsroute in de maak die 
de recreant onder meer door Overasselt leidt. 
De Heemkundekring Malden wordt gevraagd 
ook aan de bijeenkomsten deel te nemen, op 
grond van hun blad: De Heerlijkheid Malden. 
Petra Thijssen zegt dit toe en Ben Boersema 
zal het doorgeven aan de voorzitter van het 
Erfgoedstudiehuis, Wim Kattenberg. 
Hun volgende vergadering is op dinsdag 10 april 
2012. 
 
Instellen Werkgroep Groen/ Landschappelijk 
Erfgoed 
Harrie Joosten heeft al een lijstje met namen, 
onder andere van Anneke Meijsen en Kees 
Elsten. Hij verwacht nog een 
vertegenwoordiger van Bos en Kuil. Harrie zal 
de werkgroep bijeenroepen. Ze komen eerst 
onderling bij elkaar en gaan daarna overleggen 
met de gemeente Heumen. Contactpersonen 
daar zijn Marieke Bos en Hans de Wildt. 
Daarna kan de werkgroep aan de slag in eigen 
tempo. 
 
Organisatie jaarlijkse Open Monumenten Dag 
Tijdens het gesprek met de gemeente werd het 
volgende geconstateerd: 
a. Initiatief en coördinatie dienen vanuit lokale 

organisaties te komen. 
b. De gemeente ondersteunt dit graag mede 

vanuit de intentie om haar eigen 
monumenten aan een breder publiek te laten 
zien. 

c. Het Erfgoedplatform gaat in nader overleg 
hoe dit op te pakken 

Wij vinden dit een onderwerp dat bij uitstek 
iets is voor ons allemaal en dus voor het 

                                                 
2 Wij hebben 1-malig (voor inrichting en startperiode 

tot 1.4.2012) een bijdrage gegeven van ca € 17.000. 
De exploitatielasten vanaf 1.4.12 liggen bij het 
Gelders landschap. 
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Platform. De Open Monumentendag vindt 
jaarlijks op een vaste dag plaats met een 
wisselend landelijk thema. Komend jaar is het 
op zaterdag 8 en zondag 9 september 2012. 
Dat jaar heeft als thema: Jaar van de 
historische buitenplaats. Welk thema de Open 
Monumentendag krijgt blijft nog een 
verrassing. Zodra we het thema zeker weten, 
zullen we dit via de website doorgeven. 
De Garstkamp nam steeds het initiatief om 
samen met het Marishuis en De Muze een 
programma samen te stellen. George Derks 
informeert de vergadering over de jaarlijkse 
organisatie en de financiële afwikkeling. Hij 
zegt toe, zodra hij meer informatie heeft over 
2012, via de website van het Erfgoedplatform 
Heumen iedereen te informeren. Organisaties 
die interesse hebben om mee te werken, dienen 
contact op te nemen met De Garstkamp die 
alles omtrent de Monumentendag blijft 
coördineren.  
Loes Weber heeft op de landelijke site voor 
2011 geen activiteiten aangetroffen die in onze 
regio georganiseerd werden rond het 
Monumentenweekend. George Derks zal nagaan 
waar het eventueel mis gegaan is. 
 
Rondvraag en sluiting 
Harrie Joosten zal zorgen dat in een volgende 
uitgave van de gemeentegids Heumen het 
Erfgoedplatform zal worden opgenomen. 
Ben Boersema stelt voor de volgende 
vergadering in het voorjaar van 2012 te houden, 
behalve als er iets urgents komt. Tussentijds 
houden we elkaar op de hoogte via 
Nieuwsbrieven. 
 
Intentieverklaring 
De ledenvergadering van 24 november heeft 
onderstaande intentieverklaring aanvaard: 
 
De instellingen die zich met het erfgoed in de 
ruimst mogelijke zin bezig houden binnen de 
gemeente Heumen verklaren onder de naam 
Erfgoedplatform gemeente Heumen met elkaar 
te zullen samenwerken, een en ander met 
inachtneming van ieders eigen identiteit en 
werkwijze. 
 
Het erfgoedplatform stelt zich ten doel: het 
bevorderen van onderlinge kennismaking en 

samenwerking van alle erfgoedinstellingen 
binnen de gemeente Heumen. De onderlinge 
contacten en samenwerking moeten leiden tot 
een meerwaarde voor elk van hen en voor de 
inwoners en bezoekers van de gemeente 
Heumen. 
Hiermee wil het erfgoedplatform aan de 
gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed 
in de gemeente Heumen al gedragen wordt en 
wil het platform samen met de gemeente het 
erfgoed in stand houden. 
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom 
aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de 
aandacht van een groot publiek brengen.  
Het samenwerkingsverband richt zich ook op de 
omringende regio’s  
 
De werkwijze van het erfgoedplatform zal 
worden vastgelegd in een huishoudelijk 
reglement waarin onder meer de 
gebiedsomschrijving, de doelstellingen,de 
kernbegrippen van de samenwerking, de interne 
organisatie, de middelen en de contacten met 
onderwijs en bedrijfsleven beschreven worden. 
 
Heumen, 5 december 2011 
 
Rentmeestershuis en tuinmuur 
Heumen 
Op 1 december heeft het erfgoedplatform zich 
door de gemeente laten informeren over de 
ontwikkelingen rond het rentmeestershuis in 
Heumen. Er waren vragen gerezen over de bouw 
van een woning en het lot van de tuinmuur. In 
de ledenvergadering van 24 november bleek bij 
sommigen ongerustheid te bestaan. Hieronder 
volgt een verslag van het overleg. 
Gespreksdeelnemers:  
Namens de gemeente Heumen: Mevr. R. 
Koeneman en dhr. R Bolmers. 
Namens Erfgoedplatform Gemeente Heumen: 
Harrie Joosten en Ben Boersema. 
Aanvankelijk is het plan behandeld door dhr. 
Kateman, in de laatste fase is Mevr. Koeneman 
er bij betrokken. 
Het ging om het verzoek van de eigenaar om op 
het terrein van het Rentmeestershuis te 
Heumen twee extra woningen te mogen bouwen. 
Na advies van het Gelders Genootschap, in 
samenspraak met Rijksmonumenten, en de 
Gemeentelijke Monumentencommissie werd 
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door de Welstandscommissie van de gemeente 
één woning toegestaan met stijlkenmerken van 
een schuur, zonder bijgebouwen, omdat de 
woning al als een bijgebouw van het 
Rentmeestershuis werd beschouwd. Het 
Gelders Genootschap leverde tevens een 
schetstekening waaraan het ontwerp diende te 
voldoen.  
 
Aangezien de gevraagde woningbouw binnen de 
woningbouwcontour valt zoals de Provincie die 
heeft bepaald, heeft de gemeente geen 
argumenten om een vergunning te weigeren. 
Verder is het gemeentelijk beleid om 
woningbouw op eigen terrein in principe toe te 
staan. Er bestaat immers voor omwonenden 
geen recht op vrij uitzicht. Ook de ontsluiting 
naar het Kasteellaantje werd als ruim genoeg 
beoordeeld.  
Beroep tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan kan tot 7 december 2011 bij 
de Raad van State worden ingediend door 
personen die in eerste termijn al bezwaren 
hebben geuit. 
De gemeenteraad vond de binnengekomen 
bezwaren niet zwaar genoeg om de plannen 
sterk te laten wijzigen. Een kleine wijziging, die 
als verbetering wordt gezien, is wel al 
doorgevoerd.  
Wat de muur betreft: het Rentmeesterhuis 
staat wel op de rijksmonumentenlijst, de tuin 
en de muur niet omdat de 
Rijksmonumentendienst deze laatste twee geen 
monumenten vond. 
Er bestaat slechts een summiere beschrijving 
van het Rentmeesterhuis als monument. De 
gemeente beschouwt de muur als 
beschermwaardig. De gemeente heeft de muur 
ook tot het monument gerekend, dit in 
tegenstelling tot de Rijksmonumentendienst.  
De gemeente Heumen heeft daarom een 
gecombineerde vergunning verleend: één voor 
het afbreken van de muur en één voor het 
opbouwen  van de muur, met het bestaande 
materiaal. De vergunningen zijn gekoppeld. Als 
de eigenaar de muur afbreekt is hij verplicht 
deze weer op te bouwen. De gemeente zal hier 
op handhaven.  
Eigenaren van Rijksmonumenten mogen hun 
pand niet slopen, maar hebben geen 
onderhoudsplicht. De overheid kan niet 

optreden wanneer een eigenaar zijn monument 
verwaarloost. Dit betekent voor de muur van 
het Rentmeesterhuis dat de eigenaar in 
formele zin de muur mag verwaarlozen.  
De eigenaar heeft tegenover de gemeente 
verklaard van plan te zijn om de muur weer op 
te bouwen.  
De gemeente Heumen vindt dat zij het best 
haalbare uit de hele procedure heeft gesleept. 
 
Gesprek opgetekend door B. Boersema en 
nagelezen door Mevr. R. Koeneman. 
 
Malden, 2 december 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 
Erfgoedplatform Gemeente Heumen 
 
Website www.erfgoedheumen.nl  
 
Correspondentie: 
Harrie Joosten 
Worsumseweg 3 
6611KT Overasselt 
T 024-6221644 
E harrie.f.p.joosten@freeler.nl 
 
Ben Boersema 
Kloosterstraat 1B 
6581 XW  Malden 
T 024-3580672 
E b.r.c.a.boersema@hetnet.nl  
 
Loes Weber, webmaster 
E loes.weber@gmail.com 


