
Energiescan monumenten
De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben van 
de provincie Gelderland subsidie ontvangen voor het opstellen 
van energiescans voor monumenten. Inmiddels is het bureau 
Huis en Erfgoed Collectief gestart met het uitvoeren van de 
energiescans, die voor 1 februari jl. zijn aangevraagd. De scan 
leidt tot een rapportage, met op het gebouw toegespitste 
maatregelen, die energiebesparing kunnen opleveren en de 
monumentale waarden niet aantasten. 

Wanneer u interesse heeft in een energiescan voor uw 
monument, neem dan contact op met uw gemeente voor 
meer informatie.

Provinciale subsidies
De provincie ondersteunt het erfgoed in Gelderland 
met verschillende subsidies. Een daarvan is de regeling 
‘Functioneel gebruik erfgoed’, die met name is gericht 
op monumenten met een grote restauratiebehoefte. 
Meer informatie over deze en andere provinciale regelingen 
vindt u op www.gelderland.nl/Cultuur-en-erfgoed

Website
Bij het vaststellen van ons beleid, hebben we ons tot doel 
gesteld om meer te communiceren met betrokkenen bij 
ons erfgoed. Daarom werken we op dit moment aan een 
gezamenlijke website op www.erfgoedoostachterhoek.nl 
De website is nog “onder constructie”, maar de presentaties, 
die op 23 mei zijn gegeven, staan al online. Tijdens de 
informatieavond hebben aanwezigen aangegeven het liefst 
via e-mail te worden geïnformeerd. Op de website kunt u zich 
aan- en afmelden voor de periodieke nieuwsbrief.
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INHOUD NIEUWSBRIEF

Geachte lezer,
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de 
ontwikkelingen op het gebied van Erfgoed in de gemeenten 
Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. In de nieuwsbrief vindt 
u informatie over (subsidie)regelingen en inspirerende 
projecten op het gebied van erfgoed in onze gemeenten.

Aalten
Gemeente

Op woensdag 23 mei vond een informatie-
avond plaats over het erfgoed in de gemeenten 
Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Tijdens 
de zeer drukbezochte avond in theater Astoria 
in Winterswijk, kwamen verschillende thema’s 
aan bod. Energiescans om monumenten te 
verduurzamen, cursussen voor het onderhoud 
van monumenten, communicatie over erfgoed 
en subsidieregelingen werden nader toegelicht. 
Onder het motto “Wi-j doet ’t samen!” willen 
de drie gemeenten, samen met eigenaren, 
vrijwilligers en partners, het erfgoed in stand 
houden en breed onder de aandacht brengen. 

http://www.gelderland.nl/Cultuur-en-erfgoed
http://www.erfgoedoostachterhoek.nl
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Cursus Onderhoud 
Monumenten
Monumentenwacht Gelderland en de gemeenten Aalten, Oost 
Gelre en Winterswijk bieden eigenaren van gemeentelijke en 
rijksmonumenten een cursus aan over het onderhoud van hun 
monument. Eigenaren kunnen kosteloos deelnemen aan de 
cursus.

De cursus is bedoeld voor eigenaren van monumenten, 
zodat zij beter in staat zijn hun monument te onderhouden 
en beheren. Tijdens de avonden worden technische onder-
werpen behandeld en tips en trucs gegeven voor een beter 
opdrachtgeverschap. De cursussen zijn praktijkgericht met 
veel beeldmateriaal.

Tijdens de vijf informatieavonden worden de volgende 
onderwerpen behandeld: 
1.      Glas en schilderwerk
2.      Metsel- en voegwerk 
3.      Vochtproblemen 
4.      Dakpannen en zinken goten
5.      Energiebesparing bij monumenten 

De cursus vindt plaats op donderdagavond 6 en 20 september 
en 4, 18 en 25 oktober 2018, van 19:30 tot 21:30 uur. De 
bijeenkomsten worden gehouden op verschillende locaties in 
de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Er is plek voor maximaal 25 deelnemers aan de cursus. 

Interesse of vragen? 
Geef u dan snel op via de site van Monumentenwacht 
Gelderland www.monumentenwacht-gld.nl/

Bellen of mailen kan ook:
Tel.  (026) 33 91 707 
Mail.  info@monumentenwacht-gld.nl

Gratis abonnement op 
Monumentenwacht 
Gelderland
Door monumenten tijdig het onderhoud te geven dat zij nodig 
hebben, kunnen restauraties worden voorkomen en kan verval 
van monumenten worden tegengegaan. Bovendien werkt het 
op termijn kostenbesparend. 

In navolging van de gemeente Aalten, hebben Oost Gelre 
en Winterswijk een collectief abonnement afgesloten 
voor de gemeentelijke monumenten bij de Stichting 
Monumentenwacht Gelderland. 
 
De gemeenten dragen bij door de jaarlijkse abonnements-
kosten voor haar rekening te nemen. 
Afhankelijk van het type monument bedragen deze € 30,- of 
€ 60,- per jaar. Deze kosten worden door de Monumenten-
wacht direct bij de gemeente in rekening gebracht. De inspec-
tiekosten worden tegen de geldende uurtarieven aan de 
eigenaar/abonnee berekend. In 2018 is het uurtarief € 39,- 
vrij van BTW. De duur van de inspectie varieert op basis van 
de grootte van het object.
 

Om lid te worden gaat u naar de website 
www.monumentenwacht-gld.nl.

Rechtsboven (digitale aanmelding abonnement) kunt u 
zich aanmelden. Wij verzoeken u om in de aanmelding 
bij ‘opmerkingen’ aan te geven, dat het om een collectief 
abonnement gaat en daarbij uw gemeente te vermelden 
(gemeente Aalten, Oost Gelre of Winterswijk).  

GRATIS

Onze contactgegevens vindt u op: www.aalten.nl, 
www.oostgelre.nl en www.winterswijk.nl Aalten

Gemeente

http://www.monumentenwacht-gld.nl/kwaliteit/cursussen-voor-eigenaren
mailto:info%40monumentenwacht-gld.nl?subject=
http://www.monumentenwacht-gld.nl

