Nieuwsbrief september 2017
ROMA bijeenkomst van 28 september verschuift naar 7 december
De eerder geplande datum voor de ROMA bijeenkomst van dit najaar (28 september)
schuiven we door naar het einde van het jaar om zo beter te kunnen aansluiten bij de
laatste actualiteiten van 2017 en een vooruitblik naar 2018.
De nieuwe datum voor de ROMA bijeenkomst dit najaar is donderdagmiddag 7
december. Noteer het vast in je agenda!
Het zal een bijeenkomst worden met een grote diversiteit aan onderwerpen. Ook zullen
we alvast een doorkijkje geven naar onze plannen voor 2018. Dat wordt een belangrijk
jaar, want het komende jaar zullen wij weer, net als in 2014, een onderzoek gaan houden
bij alle gemeenten naar het erfgoedbeleid, resulterend in een op maat gemaakte
“Wegwijzer voor de toekomst” voor elke gemeente. De voorbereidingen hiertoe zijn in
volle gang.

Verslag bijzondere ROMA bijeenkomst 22 juni 2017

Donderdag 22 juni organiseerde het
STAMU in samenwerking met de
provincie Utrecht een bijzondere
ROMA-bijeenkomst. Het was een
‘Ontdekkingsreis door het linieland van
Utrecht’. Door middel van een busreis
door de provincie hebben we aandacht
besteed aan de grote invloed die de
verschillende linies hebben gehad op
onze provincie. De verschillende
overheden, maar vooral ook de
gemeenten, hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid ten aanzien van
het behoud en beheer hiervan. Hoe
gaan we er nu mee om? Waar loop je tegenaan in beleid, visie en uitvoering. Hoe borg je
dit in de omgevingsvisie en in het omgevingsplan?
De aftrap vond plaats met een aantal lezingen bij de Linielanding in Nieuwegein. Vanuit
het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie / Stelling van Amsterdam gaven Maryann
Glorie (Provincie Utrecht) en Loes van der Vegt (Land-id) ons inzicht gaven in de
planologische borging van het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het
licht van de UNESCO aanvraag tot Werelderfgoed. Marina Laméris (Tast) lichte het
project ‘Waterliniejaar 2022, Viering van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie’(Stichting
het Groene Hart) toe als kwartiermaker voor het waterliniejaar 2022. Na het plenaire
deel ging de groep met de bus op stap naar Fort Nieuwersluis. Onderweg lichtte Roland
Blijdenstijn (Provincie Utrecht) toe wat er gespeeld heeft bij de
Beatrixsluizen/Lekkanaal in Nieuwegein in relatie tot het linielandschap en kregen we

bij Fort Nieuwersluis uitleg over de historische ontwikkeling. In het Fort zelf ging de
groep, na een inleiding van Vera Driessen (gemeente De Ronde Venen) en Catharina
Visser ( (OHW), aan de slag met de vraag hoe je het militaire erfgoed in het
gemeentelijke beleid kunt verankeren. Ook was er een rondleiding over het fort door
Juke van Niekerk, directeur-bestuurder van Liniebreed ondernemen. Verjaagd door een
dreigend onweer vertrok de groep weer met een borrel in de bus, een hoop inspiratie
rijker.
De presentaties kun je vinden op onze website onder Bijeenkomsten:
http://www.stamu.nl/index.php?page=bijeenkomsten

Erfgoed in de gemeenteraadsverkiezingen
Kunsten '92 heeft een flyer gemaakt vol inspiratie voor
gemeenteraadsleden en wethouders om erfgoed op te
nemen in het verkiezingsprogramma voor de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
2018. De flyer "Erfgoed werkt voor uw gemeente"
geeft in vijf punten aan waarom erfgoed(beleid) niet
mag ontbreken in het verkiezingsprogramma. Deze
flyer is verstuurd door Kunsten '92 naar de
fractievoorzitters van alle partijen in de 300 grootste
gemeenten van Nederland. Het kan zijn dat de
fractievoorzitters in jouw gemeente dit niet ontvangen
hebben. Stuur deze link naar de flyer dan graag door
naar de fractievoorzitters of naar de griffier van de
gemeenteraad, zodat ook in jouw gemeente erfgoed
wordt opgenomen in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen!
Voor de link naar de flyer "Erfgoed werkt voor uw gemeente
zie https://www.kunsten92.nl/publicaties/overig/erfgoed-verkiezingsprogramma/

Erfgoed Telt
Er is veel in beweging gekomen door de Modernisering Monumentenzorg, maar de tijd
gaat door. Het is van belang om te bekijken of het erfgoedbeleid nog steeds voldoet aan
de eisen van de tijd. Het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed bereiden samen met de vertegenwoordigers uit het erfgoedveld een herijking
voor om te komen tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid. De MoMo vormt het
startpunt. Thema's hierin vormen de financiering van de monumentenzorg,
verduurzaming van monumenten, energietransitie, omgevingswet, kennisbevordering,
aandacht voor het cultuurlandschap, maatschappelijk belang van erfgoed,
erfgoededucatie, leegstand en herbestemming.

Het STAMU volgt de ontwikkelingen nauwgezet en is via het landelijke netwerk van
steunpunten betrokken bij de discussies.
Meer weten over de laatste ontwikkelingen? Zie hiervoor de website van de
RCE: https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/toekomstbestendig-erfgoedbeleid-erfgoedtelt

Nationaal Monumenten Congres
Dit jaar zal het Nationale Monumenten Congres gehouden
worden op donderdag 9 november 2017 in
Leeuwarden, de culturele hoofdstad van 2018. Het
thema is: 'Denken in Communities'. De zorg voor
erfgoed wordt ingewikkelder. We hebben te maken
met steeds meer verschillende partijen, ieder met eigen belangen. Hoe bevorder je de
kwaliteit van overleg en hoe creëer je draagvlak? Welk beleid moet de overheid voeren
en welke rol kunnen communities spelen?
Als je je voor 1 oktober opgeeft ontvang je nog de korting van € 25,- , zie:
www.nationaalmonumentencongres.nl

