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VOORWOORD

Ons cultureel erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit.
Cultuur en erfgoed leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan de economie, de maatschappij en
het toerisme. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.
Ons doel is om de potentie van ons cultureel erfgoed maximaal te benutten. Dit is een van de
uitdagingen die we aangaan in onze nieuwe erfgoednota. Deze uitdaging gaan we niet alleen aan,
maar met elkaar als gemeenten en in het bijzonder samen met onze inwoners.
Draagvlak voor ons beleid vinden wij van groot belang. Deze nota is het resultaat van een uitgebreid
participatie- en communicatietraject met alle betrokken partijen. Daarbij heeft iedereen naar voren
kunnen brengen, wat voor hem/haar van belang is binnen het gemeentelijk beleid.
Voor het beleefbaar maken van het erfgoed hebben we 15 themalijnen vastgesteld. Verder zetten we
onder meer in op duurzaamheid, herbestemming, digitalisering, kennisvergroting en het leggen van
verbindingen op allerlei niveaus.
De totstandkoming van onze nota sloot aan bij het proces van de provincie Gelderland voor het
nieuwe provinciale beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020, getiteld ‘Beleef het mee!’.
Hierdoor sluiten we met onze gemeentelijke nota naadloos aan bij het provinciale beleid en kunnen
we optimaal gebruik maken van de kansen die de provincie ons biedt.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze nota een goede basis biedt om ons cultureel erfgoed de komende
periode te kunnen behouden en verder te versterken. Onze neuzen staan dezelfde kant op en wij
rekenen wij op uw medewerking; wi-j doet ’t samen!

Wethouder Ted Kok, gemeente Aalten
Wethouder Vincent van Uem, gemeente Oost Gelre
Wethouder Rik Gommers, gemeente Winterswijk
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het karakter van de bebouwing, structuren en
landschap.

DE MÄÖJTE WEERD

Economisch rendement

Van onze geschiedenis zijn restanten,
zichtbaar en niet zichtbaar, bewaard gebleven.
Deze overblijfselen maken deel uit van het
cultureel erfgoed van onze streek. Ons
erfgoed is waardevol en daarom gaan we er
zorgvuldig mee om. Dat doen we niet alleen
vanuit de belangstelling voor de
cultuurgeschiedenis, maar ook omdat we er
een sociale en economische waarde aan
toekennen en omdat erfgoed ons een
culturele rijkdom verschaft. Kortom, het is de
moeite waard!

Naast de sociale waarde van erfgoed is ook de
economische waarde van belang. De inzet van
erfgoed kan een belangrijke aanjager zijn van
de lokale economie. Uit diverse
batenonderzoeken is al gebleken dat Erfgoed
loont!
De aanwezigheid van erfgoed heeft dus niet
alleen een positieve invloed op de sfeer van
de directe omgeving, maar levert ook geld op.
Daarnaast betekent een investering in de
instandhouding van monumenten een impuls
voor de bouwsector.

Culturele rijkdom
Onze streek kenmerkt zich door het
kleinschalige landschap waar, door de
geschiedenis heen veel om is getwist. Dit zien
we bijvoorbeeld nog in de oude stadjes
Bredevoort en Groenlo aan de
verdedigingswerken of aan de grachten
rondom oude havezaten en
scholtenboerderijen. Er is veel zichtbaar van
de bijzondere geschiedenis van ons gebied.
Deze culturele rijkdom is niet voorbehouden
aan enkelen; de geschiedenis is van iedereen.
Cultureel erfgoed is als het ware openbaar en
collectief bezit. Ons erfgoed vertelt ons iets
over de geschiedenis van onze streek. De
gemeente is de conservator van de
geschiedenis ten behoeve van het algemeen
belang, zodat iedere bewoner en bezoeker
kennis kan nemen van ons gezamenlijk
erfgoed.
Sociale waarde, identiteit en leefbaarheid
De identiteit van onze streek wordt mede
bepaald door het verleden. Door de
aanwezigheid van het verleden voelen
bewoners zich meer verbonden met hun
buurt(schap) of wijk, komen toeristen er graag
om te verblijven en te recreëren en vestigen
bedrijven en organisaties er zich. Bewoners
zijn trots op hun eigen buurt en de eigenheid
van die buurt ligt vaak in de geschiedenis en
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WAAROM DEZE NOTA (SAMEN)?
De gemeenten Aalten, Oost Gelre en
Winterswijk hebben alle de evaluatie van het
huidige beleid en het opstellen van nieuw
erfgoedbeleid op de agenda staan.
Aanleidingen hiervoor zijn dat de beleidscyclus
is verlopen en dat er afspraken zijn gemaakt in
het coalitieakkoord.
Verder is er de opdracht om het rendement
van erfgoed te verhogen. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat cultuur en erfgoed
bijdragen aan de economie en de
maatschappij. Zo dragen zij bij aan het
toerisme en aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.
Het beleven van erfgoed is één van de
ambities in deze nota om daarmee het
(economisch) rendement te vergoten.
Naast de bovenstaande punten is er ook de
wens om integraal en samen te werken.
Erfgoed bestaat niet alleen uit de gebouwde
monumenten. Er zijn inmiddels al een aantal
ontwikkelingen waarbij een samenwerking
tussen diverse beleidsterreinen is ontstaan.

-

Zo is er het cultuur- en erfgoedpact tussen de
provincie Gelderland en de Achterhoekse
gemeenten, waarbij erfgoed verbonden is met
de beleidsterreinen cultuur en
vrijetijdseconomie. Ook bij de diverse
herbestemmingsvraagstukken die er geweest
zijn, heeft erfgoed een directe relatie met het
beleidsterrein ruimtelijke ordening. De
bijzondere geologie in ons gebied is een
aspect wat lang onderbelicht is gebleven. Deze
verdient een koppeling met het onderwerp
van het historisch landschap. Met de
samenwerking tussen onze drie gemeenten en
de vele organisaties hebben we een grotere
daadkracht. Zo kunnen we gemeenschappelijke uitdagingen gezamenlijk effectiever
aanpakken.

Historisch landschap
Archeologie
Historische (stede)bouw
Musea en archieven

- Verhalen
- Gewoonten
- Gebruiken

HET DOEL VAN DEZE NOTA IS:
Het vaststellen van ambities voor de
instandhouding en ontwikkeling van het
erfgoed, zodat dit:
-
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op een goede wijze kan worden
doorgegeven aan de volgende
generatie;
een inspiratiebron en motor kan zijn
voor nieuwe ontwikkelingen;
een verbinding vormt tussen diverse
beleidsterreinen, organisaties en de
drie gemeenten;
de identiteit onderstreept en
versterkt.

PROCES
De samenwerking tussen de drie gemeenten
en de vele betrokkenen is tijdens het proces
van het opstellen van deze nota al gestart. De
kennis en inzet van vele partijen uit het
erfgoedveld hebben uiteindelijk geresulteerd
in deze nota. De start van dit proces was op 2
november 2015 met de Erfgoedbeurs in
Bredevoort. We hebben vervolgens in diverse
bijeenkomsten en gesprekken uitgewisseld
wat goed gaat, beter of anders kan en welke
ideeën leven er. Specifieke doelgroepen
hebben meegedacht over kansen en accenten.
Betrokkenen tijdens het opstellen van de nota
zijn o.a.:

Monumenteigenaren, adviescommissies
cultuurhistorie en erfgoed,
monumentencommissies, historische
verenigingen, buurtbelangenverenigingen,
archeologische werkgroepen, toeristische
organisaties zoals Stichting Achterhoek
Toerisme (StAT), lokale marketing
organisaties (100% Winterswijk) en de
VVV’s. provincie Gelderland, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Gelders
Genootschap, Monumentenadviesbureau ,
Stichting Waardevol Cultuurlandschap
Winterswijk (WCL) en de stichting Samen
werkend Actief Aalten Platteland (SAAP).
regionaal vakberaad erfgoed Achterhoek,
Monumentenwacht, erfgoedvereniging
Heemschut en het basisonderwijs.
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VON WIE BUJ
REGIONALE IDENTITEIT

Verbindende thema’s

HET BELANG VAN HET LOKALE VOOR DE
BELEVING VAN WIE WE ZIJN.

Wij hebben ervoor gekozen om onze
identiteit te beschrijven in vijftien
aansprekende cultuurhistorische thema’s.
Deze thema’s verbinden het erfgoed,
waaronder structuren, objecten, relicten
én het immaterieel erfgoed in onze
streek. Ze vertellen een breed verhaal en
bieden kansen voor (gemeente)grens
overschrijdende initiatieven. Omdat wij
niet alles kunnen uitdragen wat onze
streek speciaal maakt, vormen de thema’s
in het overzicht de leidraad voor de focus
van onze inzet in de komende periode.

Ook in de 21ste eeuw voelen mensen zich
verbonden met de streek, het dorp of de
stad waar zij leven of waar zij geboren
zijn. Dit blijkt wel uit de brede
belangstelling voor dialect en streektaal,
lokale geschiedenis, genealogie en
archeologie, streekgerechten, het
groeiende aantal plaatsgebonden feesten
en de opkomst van lokale helden. Lokale
identiteit wint steeds meer aan betekenis.
(Bron Regionale identiteit. Lokale beleving van wie
wij zijn, Leonie Cornips & Irene Stengs, 2010)

Van ‘global’ naar ‘local’
Waar de globalisering steeds verder
doorzet, wordt het lokale aspect
belangrijker. Mensen moeten zich thuis
voelen in de ‘grote’ wereld, hun eigen
weg vinden en vooral ook hun eigen plek.
Ze willen zich verbonden voelen met een
plek en met een herkenbaar verleden, bij
voorkeur een om trots op te zijn. De
emotionele beleving van het verleden
leidt tot een grotere betrokkenheid en tot
meer vertrouwen in de eigen positie in de
snel veranderende wereld.
(Bron: vrij naar toespraak Prof. dr. Pieter ter Keurs,
RMO Leiden d.d. 13-06-2016)
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THEMALIJNEN OOST ACHTERHOEK
Het ontstaan van ons landschap: de
geologie van onze streek, het mozaïek van
Winterswijk, het Oost-Nederlands Plateau
en de lage gronden. Klimaat en evolutie.

Stad en dorp: Stadsvorming van Grol en
Bredevoort. Stadsrechten. Dorpen en
buurtschappen. Beschermde stads- en
dorpsgezichten. Bijzondere ensembles,
plekken en structuren.

De eerste bewoners en hun culturen:
jagers en boeren, Saksen en Merovingers.

Territorium, externe contacten en
bestuur: Heerlijkheid Bredevoort. Graven,
hertogen, pandheren en landadel. De
Franse tijd. Gemeenten. De rijksgrens in
de Oost-Achterhoek. Smokkelen en het
Grenslandmuseum.

Geloven: Kerstening en Ludger.
Middeleeuwse kerken, kloosters van de
Moderne Devotie, kerkenpaden en
grenskapellen. De Reformatie en de
emancipatie van de rooms-katholieken.
De Joodse religie en haar cultuur.
Bijzondere objecten met name: kerkje De
Rietstap, klooster Loreto,
kloosterlandschap ’t Klooster, de
Lourdesgrot en wegkapelletjes.

Wat de aarde bewaarde: Prehistorie en
vondsten. Middeleeuwen en vondsten.
Begraven, cremeren, strooivelden en
begraafplaatsen.
Ambacht, handel en industrie:
bierbrouwers, wevers, leerlooiers,
houtzagers, koperslagers, borstelmakers,
klompenmakers en de latere industriële
werkwijzen naar de textiel-, hoorn- en
tapijtindustrie.

Veldtochten en vestingstadjes: Grol en
Bredevoort, waaronder de vestingwerken.
De Tachtigjarige Oorlog in het oosten,
circumvallatielinies en schansen, Prins
Maurits en Prins Hendrik. De
vorstbisschop van Münster Bernhard van
Galen. Stadsmuseum Groenlo.

Landadel, herenboeren en buitenlui:
Havezaten, scholtengoederen,
buitenplaatsen en villa’s.

Oude wegen en vervoer: Konings-, Heel-,
Hessenwegen. Straatwegen. Spoor- en
waterwegen.

Tweede Wereldoorlog: Collaboratie en
verzet. De joodse inwoners. Onderduiken.
De Bevrijding. Museum Markt 12 en
collecties.

Landschap en landbouw: Veengebieden.
Essen, enken, kampen. Boerderijen en
erven. De Droebel, producten.
Ontginningen en ruilverkavelingen.
Nationaal Landschap.

Onderwijs en sport: Dorpsscholen,
zondagsscholen en middelbaar onderwijs,
verenigingen, strandbad.

Molens: water- en windmolens,
maalderijen en verwerking producten,
van akker tot bakker.

Kunst en festiviteiten: Hendrickje Stoffels,
Piet Mondriaan(museum), Gerrit Komrij.
Boekenstad. Schutters- en
buurtschapsfeesten. Het bloemencorso,
Bredevoort Schittert en de Slag om Grolle.
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WAT ESCHREVEN STEET
WAT KOMT ER OP ONS AF EN WAT
ZEGT DE WET?

ONTWIKKELINGEN
ERFGOEDWERELD

Als gemeenten zijn we de hoeder van ons
erfgoed. Vanuit het rijk en de provincie zijn er
taken die een wettelijke verplichting kennen
en er zijn taken waar we als gemeente zelf
keuzes in kunnen maken. Hieronder een korte
weergave van beleidslijnen en regels vanuit
het Rijk en de provincie Gelderland.

De monumentenzorg heeft de afgelopen twee
decennia een ingrijpende verandering
doorgemaakt. In de jaren negentig is de
monumentenzorg van object verbreed naar de
ruimtelijke ordening en is “behoud door
ontwikkeling” geïntroduceerd. Met de
beleidsvisie van het Rijk “Kiezen voor
karakter” heeft opnieuw een verbreding
plaatsgevonden en is een gebiedsgericht
erfgoedbeleid gelanceerd. Daarin wordt
gepleit om de monumentenzorg te verbinden
met andere regionale ontwikkelingsopgaven
op het terrein van bijvoorbeeld economie,
veiligheid en duurzaamheid.

Vanuit het Rijk is op het erfgoed onder meer
de volgende regelgeving van toepassing:
-

Erfgoedwet
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Modernisering monumentenzorg
Besluit omgevingsrecht
Besluit ruimtelijke ordening
Wet natuurbescherming

Van SECTOR (object) naar FACTOR (objecten in
context) naar VECTOR (regio + samenleving).

Door de Provincie Gelderland is het beleid
vastgelegd in:
-

Beleef het Mee! Beleidsprogramma
Cultuur en Erfgoed 2017-2020
Omgevingsvisie
Regels subsidieverordening Vitaal
Gelderland 2011.

Het gemeentelijk beleid ligt onder meer vast
in:
-

Erfgoedverordening
Verordening op de Commissie
Cultureel Erfgoed
Bestemmingsplannen
Landschapsontwikkelingsplan

Een andere trend is de inzet op de
vermaatschappelijking van de erfgoedzorg.
Burgers en bedrijven krijgen meer ruimte voor
de omgang met cultureel erfgoed
(burgerparticipatie).
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buiten die in Oost Achterhoek een bedrijf
willen starten. De functie van voedingsbodem
koppelt de aanpak van krimp aan een nieuwe
vorm van erfgoedbeheer. Die beheerder moet
zich wel aandienen. Er zijn enthousiaste en
ondernemende mensen voor nodig, die zich
door het erfgoed laten inspireren en het
willen inzetten als bron van nieuwe energie en
ondernemerschap.

REGIONALE MAATSCHAPPELIJKE
OPGAVEN GERELATEERD AAN
ERFGOED
KRIMP
Het begeleiden van krimp en de zorg voor
cultureel erfgoed hebben veel met elkaar van
doen. Beide hebben te maken met
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.
Stuurloze krimpgebieden lopen het risico van
een vicieuze cirkel van verval, wegtrekken van
bewoners, nog meer verval-etc. Cultureel
erfgoed geeft een gevoel van continuïteit en
saamhorigheid en draagt bij aan een
aangename leefomgeving.

Als totempaal kan erfgoed bewoners aan hun
omgeving binden. Bewoners ontlenen houvast
en identiteit aan erfgoed. De gedachte dat het
verleden zich niet zomaar laat uitwissen biedt
inspiratie om nieuwe gebruiksvormen voor
leegstaand erfgoed of bijzonder landschap te
vinden. De trots van de bewoners op hun
erfgoed, hun omgeving, (ver)bindt hen met de
plek en het gebied.

We willen erfgoed inzetten in de
krimpproblematiek door:

Als ontmoetingsplaats kan erfgoed bewoners
onderling verbinden. De lokale betekenis van
het erfgoed wordt dan kracht bijgezet door
het letterlijk te benutten als plek waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze
functie komt nog beter uit de verf, als
bewoners ook zelf bijdragen aan het herstel
en beheer. Ook immaterieel erfgoed kan een
vergelijkbare functie hebben.
Op basis van het onderzoek ‘Kansen zien,
pakken en krijgen, Gemeentelijke
herbestemmingspraktijk in krimpgebieden”
zijn vijf thema’s te identificeren die van belang
zijn voor de verdere ontwikkeling van de
herbestemmingspraktijk op gemeenteniveau:
versterking van de slagkracht van erfgoed
door regionale samenwerking;
het strategisch verbinden van erfgoed
met regionale gebiedsagenda’s (zoals:
Achterhoek 2020);
verschuiving van een top down naar een
bottom-up aanpak;
de noodzaak van een (breed)
afwegingskader voor de inzet van
middelen en;
last but not least, het belang van
kennisontwikkeling en -uitwisseling.

Als uithangbord kan erfgoed toeristische
bezoekers en soms zelfs nieuwe bewoners
werven. Oude fabrieken, boerderijen,
historische dorpen, interessante landschappen
en ander erfgoed brengen toeristen het
gebied in. Naast een actieve promotie, horen
hier creatieve manieren bij om de regio in de
markt te zetten, het batenonderzoek ‘Goud in
handen, Rendement van cultuur en erfgoed in
de Achterhoek’ biedt hier aanknopingspunten
voor.
Als voedingsbodem kan erfgoed pioniers
werven en zo nieuwe activiteiten naar het
krimpgebied toe brengen. In het bijzonder
industrieel erfgoed leent zich daar goed voor.
Oude fabrieksgebouwen en pakhuizen blijken
een uitstekende sfeer op te leveren voor
nieuwe activiteiten, vooral in de creatieve
sector. Erfgoedpanden kunnen tijdelijk
beschikbaar worden gesteld voor mensen van

Kennis is niet alleen van belang voor het
vinden van herbestemmingen. Te denken valt
ook aan monitoring van erfgoed: Wat staat of
komt er leeg te staan? Wat is de opgave?
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SCHAALVERGROTING met als gevolg
leegkomende (historische)bebouwing
Naast krimp ontstaat er in het buitengebied
ook leegstand door de ontwikkelingen in de
agrarische sector. Een onderzoek door de
Universiteit Wageningen uit 2010 toont aan
dat de komende 10 tot 15 jaar 17.00019.000 boeren zullen stoppen (bron: Kennisen Projectenbank Herbstemming). In 2001
was het percentage boeren in een historische
boerderij ca. 38 procent. Wanneer dit de
komende jaren gelijk blijft zou dat betekenen
dat het om ca. 7.000 historische boerderijen
gaat die dan vrijkomen. Dit zal ook zichtbaar
worden in het buitengebied van Aalten, Oost
Gelre en Winterswijk. Er zal dus een grote
vraag zijn naar hergebruik van deze
historische boerderijen.

DUURZAAMHEID
Een meer duurzame omgang met energie is
een belangrijk maatschappelijk speerpunt en
staat hoog op de politieke agenda van rijk,
provincie en gemeente. Dit zal voor een
toename van het aantal zonnepanelen,
windturbines en andere vormen van
duurzame energieopwekking zorgen. Veel
historische gebouwen hebben specifieke
aanpassingen nodig voor het besparen en
opwekken van energie en het verbeteren van
comfort. Maar waar ligt de balans tussen
energiemaatregelen en het behoud van
cultuurhistorische waarde? Met het
stimuleren van duurzaamheidsscans willen we
tijdig kennis aan monumenteigenaren bieden.

TECHNISCHE INNOVATIE
Technische innovaties, zoals de vergaande
digitalisering, hebben de afgelopen decennia
een grote rol gespeeld bij de veranderingen in
onze samenleving. Verwacht wordt dat deze
trend nog tientallen jaren zal voortduren.
Onze ambitie is om onze kennis te vergroten
en digitaal te delen. We gaan onderzoeken in
welke vorm we dit kunnen gaan uitvoeren.

13

D’R AN
WAT HEBBEN WE GELEERD EN
WAAR WILLEN WE NAARTOE?
In diverse bijeenkomsten met
monumenteigenaren, historische
verenigingen, (basis)onderwijs, musea,
landschapsorganisaties, VVV’s, Stichting
Achterhoek Toerisme, regionaal
vakberaad, provincie Gelderland en de
adviescommissies erfgoed zijn de
ervaringen en wensen opgehaald.

De volgende quote’s geven hier een
sfeerbeeld van: “Gordijnen

en
luiken zijn beter dan dubbel
glas“,” Maak het aanvragen van
subsidie simpel”, “Wie doet wat
wanneer”, “Maak keuzes en ga
daar vol voor”, “Gemeente moet
faciliteren en niet terug
trekken”, “Samenwerken is
verbindingen zoeken”,
“Achterhoekse bescheidenheid
=> laten zien wat we hebben en
kunnen”, “Het verhaal achter de
stenen”. “Help ons met het
digitaliseren van onze kennis”.

Deze ervaringen en wensen hebben we
omgezet naar de onderstaande ambities en
doelen.

AMBITIES

Krachten bundelen en
verbindingen leggen
voor daadkracht,
draagvlak en om
gemeenschappelijke
uitdagingen aan te
gaan.

Historische kwaliteit
behouden, benutten,
versterken en
verduurzamen voor
een aantrekkelijke,
vitale en
toekomstbestendige
streek.

De identiteit van onze
streek inzetten voor
beleving van erfgoed
voor en door
bewoners en
bezoekers.
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Onze kennis vergoten
en (digitaal) delen om
kwaliteit te verhogen
en inspiratie te bieden
voor jong en oud.

DOELEN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10. We maken erfgoed beleefbaar
voor en door bewoners en
bezoekers.
11. We benutten ons erfgoed als
podium en decor en geven
nieuwe betekenis aan bestaand
erfgoed.
12. We laten zien wat we in huis
hebben en zorgen voor een goede
erfgoedmarketing.

We ontwikkelen (samen met de
provincie Gelderland) regionale
strategieën voor
maatschappelijke thema’s zoals
krimp, burgerparticipatie en
duurzaamheid in relatie tot
erfgoed.
We onderzoeken of we
verbindingen kunnen maken in
gemeenschappelijke doelen en
ambities voor
grensoverschrijdende erfgoed en
een samenwerking kunnen
aangaan met onze Duitse
collega’s.
We vergroten onze daadkracht
door waar mogelijk
uitvoeringsprojecten (activiteiten)
in regionaal verband en/of
integraal, multidisciplinair uit te
voeren.
We werken samen met het
bedrijfsleven, organisaties en
onze inwoners aan het behoud en
de ontwikkeling van ons erfgoed
(burgerparticipatie).

We zorgen voor
toekomstbestendig (duurzaam)
erfgoed.
We versterken de
omgevingskwaliteit en
belevingswaarden van onze
streek.
We stimuleren gebruik en
herbestemming van historische
bebouwing voor een vitaal gebied
met kwaliteit.
We zetten erfgoed(kennis) in bij
planontwikkeling in ons gebied.
We behouden en benutten
vakmanschap voor kwaliteit.

13. We bouwen verder aan onze
erfgoedkennis en –collecties van
regionale geschiedenis.
14. We versterken de vakkennis.
15. We maken bestaande
erfgoedinformatie
publieksvriendelijk en delen dit
digitaal.
16. We zorgen dat de jeugd op een
interactieve, aantrekkelijke en
laagdrempelige manier in
aanraking komt met erfgoed.
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1.2.

ACTIVITEITEN

1.1.

We monitoren samen met
provincie Gelderland ons erfgoed
op leegstand en kwaliteit.

Provincie Gelderland ontwikkelt in
samenwerking met diverse partijen de
MonumentenMonitor Gelderland. Met de
MonumentenMonitor kunnen tal van
kenmerken van het monumentale vastgoed in
Gelderland overzichtelijk in beeld worden
gebracht. Het is een nieuw instrument
waarmee snel en efficiënt per monument
fysieke kenmerken alsook actuele gegevens
over gebruik en staat van onderhoud in beeld
worden gebracht. Deze online applicatie is
naar verwachting vanaf 2017 beschikbaar.
Ook voor gemeenten ontstaat zo een veel
beter beeld van de staat van het
monumentale vastgoed. Op basis daarvan
kunnen we vroegtijdig contacten aangaan met
eigenaren om groot verval te voorkomen. Ook
hebben we een beter beeld van onze
leegstand. We kunnen bewuster keuzes
maken over inzet op herbestemmingen. De
provincie Gelderland verwacht in 2017 met de
MonumentenMonitor ook inzicht te verkrijgen
in het gemiddeld energieverbruik per (CBS)
categorie monumenten. Daarmee hoopt zij
een reëel beeld te krijgen in het
energieverbruik van monumenten in relatie
tot de opgave om in 2050 energieneutraal te
zijn..

Erfgoed verankeren in de
regionale krimpstrategie.

Op dit moment maakt het vakgebied erfgoed
geen structureel onderdeel uit van de aanpak
van/omgang met de krimpproblematiek in de
Achterhoek. In de regionale agenda
Achterhoek 2020 staat: ’Het maken van
scherpe keuzes en het vol blijven inzetten op
economische ontwikkeling en
werkgelegenheid is noodzakelijk voor de
aanpak van de gevolgen van de
bevolkingsdaling’.
Het begeleiden van krimp en de zorg voor
cultureel erfgoed hebben veel met elkaar van
doen. Beide hebben te maken met
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.
Stuurloze krimpgebieden lopen het risico van
een vicieuze cirkel van verval-wegtrekken van
bewoners-nog meer verval-etc. Cultureel
erfgoed geeft een gevoel van continuïteit en
saamhorigheid en draagt bij aan een
aangename (kwalitatieve) leefomgeving. Het
Rapport ‘Goud in Handen’ is een voorbeeld
waarin met concrete projecten sturing kan
worden gegeven hoe Erfgoed verankerd kan
worden in de verschillende thema’s. De
gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre
gaan hier samen met de gemeenten in de
Regio Achterhoek mee aan de slag.

1.3.

Binnen het project ‘Vastgoed in
de etalage’ leegstaand erfgoed
onder de aandacht brengen.

In samenwerking met de andere gemeenten in
de Achterhoek loopt er een project genaamd:
‘Vastgoed in de etalage’.
Doel hierbij is om leegstaande panden meer
onder de aandacht te brengen, zodat er een
nieuwe invulling voor het pand kan komen.
Door middel van een stoplichtenmodel wordt
een prioritering gemaakt in het leegstaande
vastgoed. Erfgoed maakt een belangrijk
onderdeel uit van deze prioritering. Met
behulp van de monitor uit activiteit 2.1
kunnen we vroegtijdig leegstand constateren
en in de etalage zetten.
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2.1.

Het project “Betwist grensland” heeft als
hoofddoelen het verbeteren van de
leefbaarheid van de grensregio en het
verbeteren van de grensoverschrijdende
samenwerking. Diverse beleidsvelden recreatie/toerisme, leefbaarheid, economie,
cultuurhistorie en landschap - zijn hiermee
gediend. De geschiedenis van de grensregio
wordt daarbij gebruikt als paraplu waaronder
deze doelen kunnen worden gerealiseerd. De
koppeling tussen het versterken van de lokale
economie en de leefbaarheid van de
grensregio middels het behoud van cultureel
erfgoed komt terug in beleidsnota’s en
plannen op zowel gemeentelijk, provinciaal als
landelijk niveau.

Project ‘Betwist Grensland’ samen
met het vakgebied
vrijetijdseconomie en mogelijke
Duitse partners opstarten.

In 2017 wordt een projectplan opgesteld,
waarbij samenwerking gezocht is met diverse
grensgemeenten aan beide kanten van de
grens. Hiermee is het mogelijk om beroep te
doen op financiële steun vanuit Interreg.

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in
2011 een beleidsadvies aan de regering
uitgebracht over de aanpak van de gevolgen
van bevolkingskrimp, “Bevolkingskrimp
benoemen en benutten”. Het advies gaat
onder meer in op de vraag welke kansen
krimp biedt voor het landelijk gebied. Vrije tijd
en toerisme kunnen in de nabije toekomst een
wezenlijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van economisch vitale en
ruimtelijk aantrekkelijke landschappen, zo
wordt gesteld. Dit verwacht van de krimpregio
dat deze inspeelt op de eigenheid en de
onderscheidende kwaliteiten als sterke
punten.
In het project “Betwist grensland” is dat
precies wat we willen doen. De voorgestane
gebiedsontwikkeling en grensoverschrijdende
samenwerking krijgt vorm vanuit het
cultuurhistorische landschap: het cultureel
erfgoed van de grensregio wordt gebruikt als
kapstok waaraan de ontwikkelingen worden
opgehangen. Cultureel erfgoed geeft identiteit
aan een plek: het vertelt iets over de
ontstaansgeschiedenis en geeft bewoners een
gevoel van eigenheid.
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de eigen omgeving beter beleefbaar te maken
voor de inwoners van de Achterhoek en de
bezoekers van de Achterhoek.

3.1.

In de praktijk betekent dit dat de komende 4
jaren projecten worden ontwikkeld die vallen
onder de thema’s Toerisme, Educatie en
Participatie.

We ontwikkelen een gezamenlijke
uitvoeringsagenda met de
provincie Gelderland, waarin we
uitvoering geven aan onze
gezamenlijke ambities. Hierin
krijgt de deelname aan
regioservices ook een plaats.

Uitgangspunt is om projecten, ervaringen
maar vooral de uitvoerders van projecten uit
het huidige pact mee te nemen en zo te
zorgen voor kwaliteit, continuering en
borging.
Ook hier kijken we hoe de projecten vanuit
het rapport ‘Goud in handen’ vertaald kunnen
worden in uitvoeringsprojecten van het pact.

In 2017 gaan de gemeenten in overleg met de
provincie om te kijken hoe we hier op een
goede manier invulling aan kan worden
gegeven.
3.2.

Cultuur- en Erfgoedpact regio
Achterhoek.

De afgelopen periode is er een cultuur en
erfgoedpact gesloten tussen de Achterhoekse
gemeenten en de provincie Gelderland. Dit
pact voorziet in bovenregionale projecten
waarbij diverse verbindingen zijn gelegd
tussen de beleidsterreinen cultuur,
vrijetijdeconomie en erfgoed. Voor de periode
2017-2020 hebben de bestuurders van de
Achterhoekse gemeenten en de provincie
opnieuw naar elkaar uitgesproken te willen
samenwerken in een pact.

3.3.

Werkweek Rijksdienst Cultureel
Erfgoed (RCE) in de regio Achterhoek.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
heeft voor 2017 een werkweek gepland
samen met de Achterhoekse gemeenten met
als titel de week van de erfgoed in de ruimte.
Vanuit het perspectief ‘innoveren door te
doen’ wil de RCE gedurende een week samen
met een stad (steden) of dorp (dorpen) in een
krimpgebied optrekken. Het doel is om te
onderzoeken met welke (cultuurhistorische)
uitdagingen de stad/het dorp zich
geconfronteerd ziet en of de kennis en tools
die gemeente en de RCE (ontwikkeld) hebben
in de praktijk voldoende op elkaar aansluiten.
Onderwerpen kunnen zijn leegstand van
erfgoed (scholen, boerderijen, kerken,
winkelstraten) in relatie tot herbestemming,
financiering, sloop, etc. Maar er kunnen ook
zaken aan bod komen als erfgoed in het
bestemmingsplan.

De missie voor de komende jaren is het
versterken van de culturele identiteit en
leefbaarheid van de Achterhoek, met als
dragers kunst, cultuur en erfgoed.
Het doel is om verbindingen te versterken
tussen kunst, cultuur en erfgoed in
regioversterkende, kwalitatieve en
bovenlokale projecten. Daarnaast zet men in
op het bevorderen van toerisme en recreatie
rondom cultureel erfgoed. En speerpunt is om
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3.4.

Pilot project burgerparticipatie
‘erfgoedbrigade’ in onze streek
uitvoeren in samenwerking met WCL
en SAAP.

-

-

Tot en met het begin van de 20e eeuw waren
nagenoeg alle boerenbedrijven in de
Achterhoek kleinschalige gemengde bedrijven.
Ten behoeve van het boerenbedrijf stonden
op het erf of net daar buiten meerdere
gebouwtjes, vaak met wisselende
bestemmingen. Tegenwoordig zijn deze
gebouwtjes vaak overbodig bij gebrek aan een
echte functie. Het herstellen in oude staat is
vaak duurder dan het bouwen van een nieuwe
schuur uit de categorie ‘bouwmarkt'. In 2007
is door het WCL -met veel steun van de
provincie Gelderland- een project opgestart
voor het behoud van kleine karakteristieke
objecten.

Een nieuwe economische drager voor het
gebied is toerisme. Om dit te kunnen
verzilveren is het behoud van het decor
(het nationaal landschap) een voorwaarde.
Het herstelproject van kleine
cultuurhistorische objecten heeft in
Winterswijk een goed draagvlak
opgebouwd wat we niet verloren willen
laten gaat.

Doelstelling: om door samenwerking te komen
tot een haalbaar uitvoeringsproject waarbij
het behoud/restauratie van de kleine
karakteristieke objecten op diverse terreinen
zorgt voor een maatschappelijke meerwaarde.

Dit willen we graag samen met WCL en SAAP
verder door ontwikkelen (regionaal en
verbinden met anders beleidsterreinen)
omdat:
-

-

-

-

-

Door stimuleringsregelingen zullen de
komende jaren veel asbest saneringen
plaats vinden. Hierdoor is er een grote
kans dat kleinere karakteristieke objecten
geen nieuw dak krijgen maar helemaal
gesloopt worden.
Er dreigt een groot tekort aan restauratie
vakmensen. Om leerlingen op te leiden
voor de restauratie zijn er
uitvoeringsprojecten nodig. De kleine
karakteristieke bouwwerken bieden
leerobjecten.
De overheid stuurt naar een
participatiesamenleving. Om vrijwilligers
een handvat te kunnen bieden is
onderzoek nodig hoe een brigade
opgericht kan worden, welke
werkzaamheden verricht kunnen worden,
welke samenwerkingsverbanden mogelijk
zijn etc.
In de regio Achterhoek hebben we te
maken met krimp. Hierdoor ontstaat
meer leegstand, wat tot verpaupering kan
leiden.
De ontwikkeling van het agrarische
bedrijfsleven, waarbij schaalvergroting tot
meer leegstand en verlies van juist de
kleinere objecten leidt.

3.5.

‘nadrukkelijke positie/samenwerking
lokaal VE-beleid’

Regionaal vrijetijdseconomie-beleid
De gemeenten van de Regio Achterhoek en
Lochem en Zutphen hebben samen met de
Vrijetijdsondernemers in de Achterhoek een
Vrijetijdsagenda 2016 t/m 2019 opgesteld,
vanuit de wetenschap dat het van belang is
om een vernieuwingsslag te maken binnen de
sector. Onderkend wordt dat de VE-sector niet
op zichzelf staat, maar nauw verbonden is met
andere thema’s waaronder cultuurhistorie.
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Vernieuwing komt tot stand door samen te
werken en het aanbod, arrangementen en
innovatieve ideeën met elkaar te verbinden.
Kansen voor verbetering in het aanbod
worden gezien op het vlak van o.a. het
vergroten van de aantrekkingskracht van
erfgoed en cultuur door het programmeren
van cultuur, sport, retail en evenementen in
en rond een erfgoed. Daarnaast worden
kansen gezien in belevingsconcepten en
storytelling/verhaallijnen, bijvoorbeeld
rondom heerlijkheid en hertogdommen,
Hanzesteden, veldslagen, verzet en vrede.
Door met o.a. het thema erfgoed
verbindingen te leggen kan experience
economy ontstaan waar de gast wordt verrast
door een mooi en uitdagend toeristisch
aanbod.

4.1.

Activiteiten bij onze ambities waar
mogelijk gezamenlijk uitvoeren en
partners uit het veld betrekken.

Er is veel draagvlak voor monumenten in
Nederland. Maar liefst 89% van onze
landgenoten vindt het belangrijk dat
monumentaal erfgoed behouden blijft.
Tegelijkertijd maakt het merendeel van de
Nederlanders (58%) zich zorgen over de
leegstand, achteruitgang of het verdwijnen
van monumenten in ons land. Dit blijkt uit het
tweejaarlijkse onderzoek van Right
Marktonderzoek naar monumentaal erfgoed.
Van dit grote draagvlak willen we gebruik
maken in onze samenwerking. Waarbij
samenwerking méér is dan een procesmatige
benadering. Het is vooral een kwestie van
mentaliteit en werkwijze. Inspraak en het
meedenken van burgers en bedrijven levert
een waardevolle bijdrage aan het beleidsproces.

Aan de VE-agenda is nog geen concreet
uitvoeringsprogramma gekoppeld; wel
verbinden de gemeenten zich hieraan via het
Meerjaren Investerings Programma (MIP T&R)
cofinanciering voor projecten die uit de nota
voortvloeien. Verder faciliteren de gemeenten
het proces middels het aanstellen van een
kennismakelaar, die met het bedrijfsleven aan
de slag gaat om tot haalbare projecten te
komen.

Een voorbeeld van samenwerking is het
organiseren van charrettes. Dit zijn “handen
uit de mouwen” workshops met iedereen die
zich bij een gebied of onderwerp betrokken
voelt. Zo wordt interactief ontworpen aan
stedenbouwkundige plannen (tekenen,
rekenen en maquettes bouwen).

Lokaal vrijetijdseconomie-beleid
Gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk
hebben in hun nota’s vrijetijdseconomie als
één van de uitgangspunten vastgelegd om de
gemeente thematisch door te ontwikkelen,
o.a. door projecten ter behoud, beleving en
versterking van het thema Erfgoed en Cultuur.
Meer specifiek: Grens, oorlog en bevrijding,
bewoners, Boeken/vestingstad, 80 jarige
oorlog en het Nationaal Landschap.
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5.1.2. Aanwijzen beschermde
gemeentelijke Stads en
dorpsgezicht(en).
Binnen de gemeenten Oost Gelre en
Winterswijk bevinden zich een aantal
gebieden die nog een authentieke beeld
geven. De wens is om deze gebieden een
beschermde status te geven als beschermd
stads- en dorpsgezicht. In Winterswijk is dit
bijvoorbeeld het zicht op de Scholtenbrug en
in Oost Gelre is dat de kern Groenlo of
bijvoorbeeld de essen van Vragender en
Lievelde.

Uitvoeren wettelijke taken.
5.1.1. Actualisatie erfgoedverordening
en nadere regels.

5.1

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet
vastgesteld.
Voor het eerst is er één integrale wet die
betrekking heeft op onze museale objecten,
musea, monumenten en archeologie op het
land en onder water. Samen met de nieuwe
Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een
integrale bescherming van ons cultureel
erfgoed mogelijk.
De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en
regelgeving voor behoud en beheer van het
cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien zijn
aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe
bepalingen toegevoegd. De
erfgoedverordening van de gemeenten
hebben met de nieuwe erfgoedwet een
actualisatie nodig, om weer aan te sluiten op
de landelijke wetgeving. Verder is er een
beleidsvoorstel (in Oost Gelre en Winterswijk)
om de archeologiegrenzen met betrekking tot
het uitvoering van archeologisch onderzoek te
wijzigen.

De gemeente Aalten heeft reeds twee van
rijkswege aangewezen beschermde stads- en
dorpsgezichten, waarmee op dit moment in
de behoefte is voorzien.
5.1.3.

Evalueren monumentenlijst.

De huidige monumentenlijsten van de
gemeenten zijn samengesteld met de toppers
voornamelijk in de periode tot 1940.
Inmiddels zijn er landelijk al monumenten
aangewezen tot de periode 1965
(Wederopbouw). Hierin lopen we als
gemeente nog achter en is een aansluiting
gewenst met de regio en het landelijk beleid.

De planning is om de verordening in 2017 te
actualiseren.

De lijsten geven geen actueel beeld meer van
het bestand aan historische bebouwing. Met
het evalueren van de bestaande
monumentenlijst willen we afwegen welke
monumenten er nog wel en niet thuishoren
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5.1.4. Toezicht en Handhaving , maakt
onderdeel uit van
handhavingsprogramma.

op de lijst. Tevens willen met de lijst
(erfgoedregister) weer een actueel beeld
geven van de historie van Winterswijk, Aalten
en Oost Gelre.
We willen samen met bewoners verkennen
wat rekenen tot het erfgoed van de moderne
tijd en hoe kunnen we dit in stand houden?
De twintigste eeuw was een tijd van
experimenteren met nieuwe materialen en
idealen in architectuur, kunst en vormgeving.
De waarde van dit specifieke type erfgoed is
echter nog niet uitgekristalliseerd en het
behoud en beheer ervan roept veel vragen op.
Wat zijn onze monumenten uit de 21e eeuw?

In de nieuwe Erfgoedwet is een
instandhoudingsplicht voor monumenten
opgenomen. Een eigenaar moet zorgen dat
zijn of haar rijksmonument zodanig
onderhouden wordt dat behoud gewaarborgd
is. Met de instandhoudingsplicht kunnen
gemeente een eigenaar aanspreken die zijn
(rijks)monument niet onderhoud. In het
uiterste geval kunnen gemeenten handhavend
optreden om het noodzakelijke onderhoud af
te dwingen. Deze handhaving moet
proportioneel zijn. Dit houdt in dat de
gemeente niet moet wachten tot een
alomvattende restauratie nodig is, maar zij
moet ook niet bij elk ontbrekend likje verf bij
de eigenaar op de stoep staan.

Nb In de gemeente Aalten is de behoefte om
de gemeentelijke monumentenlijst aan te
passen wat minder groot dan in Winterswijk
en Oost Gelre. Er is reeds een aantal
kenmerkende panden uit de
Wederopbouwperiode en daarna aangewezen
als gemeentelijk monument en de
monumentenlijst wordt als redelijk actueel
beschouwd, al is er natuurlijk altijd
verbetering mogelijk. Bovendien zijn er in het
kader van de bestemmingsplannen
inventarisaties gemaakt van karakteristieke
panden in de gemeente, op basis waarvan een
groot aantal beeldbepalende panden via het
bestemmingsplan beschermd is. Er is wel
behoefte aan de actualisatie van een aantal
beschrijvingen, die uit het tijdperk van de
typemachine stamt en waarbij het interieur
veelal niet is beschreven. Bekeken wordt in
hoeverre deze beschrijvingen fasegewijs upto-date gebracht kunnen worden.

Om als gemeente de staat van de
monumenten goed te kunnen monitoren kan
gebruik gemaakt worden van de expertise van
de monumentenwacht en de
MonumentenMonitor zoals beschreven in
activiteit 1.2. De vervolgprocedures worden
ondergebracht in het handhavingsprogramma.

5.1.5. Actualiseren waardenkaarten.
Met de vereiste om cultuurhistorie in de
ruimtelijke ordening op te nemen, is er ook
een start gemaakt om de cultuurhistorische
waarden te inventariseren. Deze waarden zijn
geen vast gegeven. Door diverse nieuwe
onderzoeken of nieuwe inzichten blijft er de
behoefte om de waardenkaarten te
actualiseren. Samen met de provincie
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landschappelijke ontwikkeling en het sociale
leven van Nederland. Dat werd later anders
door de industriële revolutie. Gelukkig zijn er
diverse molens als monument en als icoon
behouden. Vandaag de dag hebben ze een
belangrijke functie in de collectieve beleving
van ons land en leveren ze een waardevolle
bijdrage in de toeristische industrie. Er is de
afgelopen jaren veel bereikt: Er zijn diverse
molens gered en gerestaureerd, het beroep
van molenaar en molenmaker is blijven
bestaan, veel van de oude kennis en
vaardigheden rondom molens zijn behouden,
en molens zijn voor velen een bron van
inkomsten en van ontspanning. Wel valt op
punten winst te behalen. Zo zijn
instandhoudingsregels niet goed op elkaar
afgestemd waardoor er onnodig
administratieve lasten zijn.

Gelderland willen we ook verkennen hoe we
de waardenkaarten toegankelijk kunnen
maken voor publieksbereik en voor de
vrijetijdseconomie.
De archeologische beleids- en
maatregelenkaart van de gemeente Aalten is
vastgesteld in 2010. Na 10 jaar ervaring met
dit beleid wordt de kaart in 2020
geactualiseerd.
In 2016 is de Archeologische beleids- en
maatregelenkaart van de gemeente
Winterswijk en Oost Gelre geactualiseerd.
Deze kaarten worden vastgesteld tezamen
met de nieuwe erfgoedverordening in 2017.
Na vaststelling van de verordening vinden de
kaarten hun weg in de te actualiseren
bestemmingsplannen.

5.2.

Instandhoudingssubsidie
gemeentelijke monumenten.

We blijven als gemeenten samen met de
provincie Gelderland onze molens steunen. De
Instandhoudingssubsidie willen we aansluiten
op de landelijke regelingen zodat er minder
administratieve last is .

Al vele jaren kennen we de
onderhoudssubsidie voor gemeentelijke
monumenten. Dit is een regeling die we met
cofinanciering van de provincie Gelderland
uitvoeren. De regeling voorziet in een
tegemoetkoming in het instand houden van
onze gemeentelijke monumenten. We
verplichten eigenaren om het erfgoed in stand
te houden wat vaak arbeidsintensiever werk
is. Hiervoor is een tegemoetkoming in de
onderhoudskosten. Naast een betere
onderhoudsstaat van onze gemeentelijke
monumenten zorgt de regeling ook voor
verbinding met eigenaren en uitvoerders.
We onderzoeken samen met de provincie
Gelderland of de regeling verruimd kan
worden met duurzaamheidsmaatregelen en
duurzaamheidsscans (meer hierover bij
activiteit 5.5). Dit zal in 2017 ingevoerd
kunnen worden.

5.3.

Instandhoudingssubsidie
(maalvaardige)molens
vereenvoudigen.

Nederland en molens: ze horen bij elkaar, al
eeuwenlang. Zo speelden molens al een
belangrijke rol in de economische en
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5.4.

Leningen SVN.

5.5.

Door de gemeente Aalten zijn middelen
ondergebracht bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
(SVn), voor een ‘Revolving Fund’. Een kenmerk
van het Revolving Fund is dat er een geldelijke
bijdrage wordt geleverd in de vorm van
laagrentende leningen. Doordat de leningen
worden afgelost, kunnen deze middelen
opnieuw worden gebruikt. Het betreffende
Revolving Fund wordt ingezet voor de
instandhouding van gemeentelijke
monumenten in de gemeente Aalten.

Duurzaamheidsscan uitvoeren bij
restauratieplannen.

Een meer duurzame omgang met energie is
een belangrijk maatschappelijk speerpunt en
staat hoog op de politieke agenda van rijk,
provincie en gemeente. De wens om ‘energie
neutraal’ te zijn in uit zich in het Akkoord van
Groenlo 2013 (AvG’13). In het AvG’13
verklaren de acht gemeenten van de Regio
Achterhoek ‘te streven naar een energieneutrale Achterhoek in 2030’. Deze
ontwikkeling zal voor een toename van het
aantal zonnepanelen, windturbines en andere
vormen van duurzame energieopwekking
zorgen. Veel historische gebouwen, hebben
specifieke aanpassingen nodig voor het
besparen en opwekken van energie en het
verbeteren van comfort. Maar waar ligt de
balans tussen energiemaatregelen en het
behoud van cultuurhistorische waarde?

Lening naast subsidie
In totaal is er € 40.000,00 beschikbaar voor
leningen voor eigenaren van gemeentelijke
monumenten. De lening is bedoeld voor
onderhouds- en restauratiekosten. Ze kan
minimaal € 5.000,-- en maximaal € 20.000,-bedragen. De rente over de lening ligt lager
dan de actuele marktrente. De lening kan
naast de gemeentelijke subsidie worden
aangevraagd.

De technieken verbeteren zich in rap tempo.
Hoe kunnen we de erfgoedwaarden en de
technische duurzaamheidsontwikkelingen
samen laten smelten? Door het aanbieden van
duurzaamheidsscans willen we kennis
beschikbaar stellen aan monumenteigenaren.
Met de scan wordt gekeken wat de beste
maatregels is bij het specifieke monument.
Deze duurzaamheidsscan willen we samen
met de provincie Gelderland aanbieden. De
wijze waarop eigenaren hier straks aanspraak
op kunnen maken zal verwerkt worden in de
subsidieverordening.

NB met de huidige lage rentestand en de
leningsmogelijkheden via Nationaal
Restauratiefonds is het op dit moment voor
gemeente Oost Gelre en Winterswijk nog niet
interessant om ook een stimuleringsfonds op
te richten.
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5.6.

Abonnement op de
Monumentenwacht.

Door monumenten tijdig het onderhoud te
geven dat zij nodig hebben, kunnen
restauraties worden voorkomen en kan verval
van monumenten worden tegengegaan.
Vandaar dat de gemeente Aalten voor de
gemeentelijke monumenten een collectief
abonnement heeft afgesloten bij de Stichting
Monumentenwacht Gelderland.

6.1.

Zichtbaar erfgoed en kwaliteit (in
landschap vergroten bij: Parkzone
West Bredevoort, Parkzone
Laarberg, Winterswijks plateau en
middeleeuws centrum
Winterswijk.

In aansluiting op de Parkzone Noord, waarbij
het schootsveld aan de Noordzijde van
Bredevoort in ere is hersteld, wordt in de
komende periode ingezet op het maken van
een kwaliteitsslag in de Parkzone West. Dit
gebied maakte deel uit van de voormalige
vestingwerken van Bredevoort. Doelstelling is
om de cultuurhistorische waarden in het
gebied beter zichtbaar en beleefbaar te
maken. Verder worden de landschapswaarden
in het gebied versterkt en wordt het gebied
beter toegankelijk gemaakt voor inwoners en
toeristen.

Kosten
De gemeente Aalten draagt bij door de
jaarlijks abonnementskosten voor haar
rekening te nemen. Afhankelijk van het type
monument bedragen deze € 30,-- of € 60,-per jaar. Deze kosten worden direct bij de
gemeente in rekening gebracht. De
inspectiekosten worden tegen de geldende
manuur tarieven aan de eigenaar berekend.
De duur van de inspectie varieert op basis van
de grootte van het object.
In 2017 wordt in samenspraak met de
monumenteneigenaren gekeken of Oost Gelre
en Winterswijk vanaf 2018 voor ook een
abonnement afsluit voor de gemeentelijke
monumenten.

De circumvallatielinie rondom Groenlo is in
2016 aangewezen als Archeologisch
rijksmonument. Op het regionaal
bedrijventerrein De Laarberg wordt de linie in
de parkzone ingepast en waar mogelijk
gevisualiseerd. Het Groot Hoornwerk en het
Redoute maken hier onderdeel van uit. Ook
wordt ter hoogte van het Klaverblad Laarberg
samen met Rijkswaterstaat invulling gegeven
aan de invulling van de Linie.
Het verhaal van de vroege geschiedenis van
Winterswijk is intrigerend: de hof
Winetheriswic, Starkerode en een middel
middeleeuws grachtensysteem. Voor meer
informatie moeten we de archieven (o.a.
Landesarchiv in Münster) doorspitten. Het
streven is naar het zichtbaar maken van de
historische grachten met moderne middelen.
Verder heeft winterswijk veel te bieden op
geologisch gebied. Een onderzoek naar d
de
mogelijkheden tot toeristisch
toeristisch-recreatieve
benutting en educatieve potentie van aard
aardkundige waarden krijgt een vervolg. We gaan
bouwen aan een grotere zichtbaarheid en
bereikbaarheid van en informatievoorziening
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6.4.

over een in Nederland (en daar buiten) unieke
geologie. De eretitel “Nationaal Landschap
Winterswijk” krijgt zo meer betekenis.

6.2.

De gemeenten zijn zelf ook eigenaar van een
aantal bijzondere monumentale panden. Daar
waar we kansen zien investeren we in dit
bezit.

Uitvoering geven aan
landschapsregeling.

In Winterswijk, Oost Gelre en Aalten is gebruik
gemaakt van de provinciale landschapsregeling. De provincie heeft per gemeente
200.000,-- euro beschikbaar gesteld en
gemeenten hebben daar een co-financiering
tegenover gezet. De regeling biedt mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe landschapselementen, informatievoorziening en
educatie, dorpsprocessen t.b.v. het landschap,
aanleg van onverharde paden en kleinschalige
recreatieve voorzieningen. Met de regeling
wordt het landschap in de drie gemeenten
versterkt. De regeling loopt tot 2018.

6.3.

We investeren in gemeentelijk
erfgoedbezit.

In de afgelopen periode is in Aalten veel
energie gestoken in de restauratie en
herbestemming van de voormalige
textielfabriek aan de Hofstraat in Aalten.
Mede dankzij TPN groep Vastgoedontwikkeling zijn rijksmonumentale panden op het
terrein met oog voor detail gerestaureerd en
hebben zij een nieuwe bestemming gekregen.
Ook wordt het gemeentehuis in Aalten, dat
bestaat uit verschillende monumentale
panden, voor de toekomst gereed gemaakt.

Activiteiten SAAP en WCL
ondersteunen.

In de stichting Samenwerkend Actief Aaltens
Platteland (SAAP) en stichting Waardevol
Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) zijn
allerlei belangengroepen verenigd, die
betrokken zijn bij het buitengebied van de
gemeente Aalten en Winterswijk. Dit zijn
bijvoorbeeld de kleine kernen, agrarische
organisaties, flora en fauna organisaties,
recreatie en toerisme, erfgoed en de Stichting
Vrijwillig Landschapsbeheer Achterhoek. Zij
hebben in de afgelopen jaren een subsidie
ontvangen voor de uitvoering van een
jaarprogramma.

In Winterswijk zijn de monumentale panden
van de oude Driemarklocaties aan de Prins
Hendrikstraat en Zonnebrink ingezet als
herbestemmingslocaties. Verder zet de
gemeente zich nog in voor een goede
bestemming voor het oude raadhuis.

De Gemeente Aalten kent ook in de periode
2018-2020 een bijdrage toe aan de SAAP. Op
basis van de ervaringen wordt uitgegaan van
een subsidie van € 17.500,-- voor projecten en
€ 2000,-- voor organisatiekosten. Voor
stichting WCL zal de gemeentelijke bijdrage
van Winterswijk gecontinueerd worden.
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7.3.

7.1.

Bij de herbestemmingsprojecten die reeds zijn
uitgevoerd wordt het werken in een integraal
projectteam (met o.a. Rijk, NRF, provincie,
waterschap etc.) zeer gewaardeerd. Het
maakt de slagingskansen van het project vele
malen groter. Deze werkwijze willen we
verder implementeren.

Tijdelijke functies stimuleren en
ondersteunen.

Leegstand is funest voor gebouwen. Een
gebouw dat leegstaat en waarbij geen
onderhoud gepleegd wordt gaat snel
achteruit. Voor erfgoed geldt dit niet minder.
Sterker, door leegstand zal een oud gebouw
snel achteruit gaan waardoor onherstelbare
schade kan ontstaan.
Om te voorkomen dat gebouwen lang leeg
komen te staan willen we bij cultuurhistorisch
belangrijke gebouwen tijdelijke functies
stimuleren en ondersteunen zodat het
voortbestaan van het pand gewaarborgd is.

8.1.

Faciliteren adviescommissies
cultureel erfgoed.

Doordat beleid en ruimtelijke ontwikkelingen
vroegtijdig in de commissies
(erfgoed/cultuurhistorie/ monumenten)
worden aangekaart zijn er
kwaliteitsverbeteringen gehaald. Het zorgt
voor een kennisinput vroeg in het proces en
voorkomt onnodig verlies van waarden door
onwetendheid. De commissies worden zeer
gewaardeerd en zullen in de volgende periode
wederom steun vanuit de gemeenten krijgen.

Ondertussen willen we blijven inzetten op het
uitvoeren van haalbaarheidsstudies om
uiteindelijk een definitieve functie voor ons
erfgoed te vinden. Haalbaarheidsstudies
vallen dan ook onder de subsidiabele kosten
van de instandhoudingsregeling.

7.2.

In regiegroep werken aan
erfgoed (herbestemmings)projecten.

‘grassroot'- initiatieven
stimuleren en ondersteunen door
inzet van ‘kiemgeld’.

De adviescommissies hebben als taak het
college van burgemeester en wethouders
gevraagd en ongevraagd te adviseren op het
gebied van Erfgoed. De commissies
vergaderen gemiddeld zo’n 6 keer per jaar. De
commissies zijn de ogen en oren voor de
gemeente en hebben een brede blik op
erfgoed. We faciliteren de commissies door
middel van ambtelijke ondersteuning
(vakkennis en secretariaat). Ook bieden we
van een kennisnetwerk met andere
commissies in de regio.

Samen met de Provincie kijkenwe hoe
provinciaal ‘kiemgeld’ op een goede wijze kan
worden ingezet bij herbestemmingsvraagstukken in onze gemeenten.

Grassroots ("graswortels") is een Engelse term voor politieke processen die aan de basis worden ontwikkeld. Vaak betekent dit
dat burgers in plaats van beleidsmakers initiatieven ontwikkelen en beslissingen nemen. Ook activisme vanuit gemeenschappen
valt onder het begrip grassroots. (bron: Wikipedia)
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8.2.

Advisering over erfgoedwaarden
in ruimtelijke ontwikkelingen
(intern).

goed bedrijf voor een restauratie te
selecteren. Maar ook professionals zoals
monumentenzorgers, vaklieden hebben
behoefte aan houvast bij het uitvoeren en
beoordelen van onderhoud en
restauratiewerk. Om meer helderheid te
scheppen is de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed het Programma Restauratiekwaliteit
gestart. De provincie Gelderland heeft reeds
een beleidsperiode ervaring opgedaan met ‘de
Gelderse voet’. Het programma heeft als doel
de uitvoeringskwaliteit van restauraties op
peil te houden en waar nodig te verbeteren.
De Rijksdienst, provincie Gelderland (Gelderse
voet), Gelders Restauratiecentrum en
ERM gaan in 2017 aan de slag met de
actualisering van de uitvoeringsvoorschriften.
De gemeenten praten mee met de provincie
en zetten in op uniforme
uitvoeringsvoorschriften.

Erfgoed neemt een belangrijke plek in de
ruimtelijke ordening. Erfgoed vertelt iets over
de historie of het verhaal van die plek. Al jaren
werken de gemeenten volgens het principe :
‘niet objectgericht maar omgevingsgericht’
erfgoedbeleid. In de nieuwe periode zetten
we nog meer in om het erfgoed binnen
ruimtelijke opgaven prominenter naar voren
te laten komen. We onderzoeken hoe we de
interne processen hierin kunnen verbeteren.

8.3.

Advisering erfgoedwaarden
(gebouwd, archeologie,
landschap) in
bestemmingsplannen/omgevings
plannen.

Als het om erfgoed gaat, draait alles om
keuzes. Welke erfgoedwaarden zijn er in een
plangebied? Wat willen we behouden? Welke
ambities zijn er ten aanzien van erfgoed en
ruimte?

9.2.

Samen met de provincie onderzoeken we hoe
we de ‘Geldese voet’ kunnen koppelen aan de
werkzaamheden aan de monumenten in onze
gemeenten.

Cultureel erfgoed bijtijds en op een zinvolle
wijze in ruimtelijke ordeningsprocessen
inbrengen, daar draait het om. Om erfgoed te
kunnen integreren in ruimtelijke
ordeningsprocessen, is cultuurhistorisch
onderzoek zinvol. Dit is de basis om de
erfgoedwaarden te bepalen in keuzes te
maken of en hoe deze te juridisch te
verankeren in bestemmingsplannen/
omgevingsplannen.

9.1.

Onderzoeken hoe de Gelderse
voet gekoppeld kan worden aan
restauratie en onderhoud van
gebouwde monumenten.

9.3.

Leerlingbouwplaatsen stimuleren
en verplichten bij gemeentelijke
projecten.

Zoals hierboven al aangegeven is voor het
restaureren van- of onderhoud plegen aan
monumenten specialistische kennis en
ambachtelijke vaardigheden vereist. De
vakkennis is nu veelal aanwezig bij de oudere
generatie timmerman/vakman. Als deze
kennis niet overgedragen wordt op de jongere
generatie gaat het ambachtelijke
vakmanschap verloren. Als gemeenten willen
we stimuleren dat projecten aan
monumenten worden uitgevoerd door
bedrijven die tevens een leerbedrijf zijn.
Jongeren krijgen zo de kans om het
vakmanschap in de praktijk, onder toeziend
oog van de leermeester, te leren.

Uitvoeringsvoorschriften
actualiseren in samenwerking met
RCE en Provincie Gelderland.

Voor restauraties van monumenten
zijn specialistische kennis en ambachtelijke
vaardigheden vereist. Veel
monumenteigenaren vinden het lastig om een
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10.4.

10.1.

Een mooi moment waarop monumenten
positief in het daglicht gesteld kunnen
worden, is Open Monumentendag. De
gemeente zal de organisatie van dit
evenement blijven ondersteunen.

Publieksuitgaven ontwikkelen van
uitgekomen rapporten en
onderzoeken.

In de gemeente Oost Gelre zijn de afgelopen
jaren archeologische rapporten, waarbij
bijzondere vondsten worden gedaan, in een
vereenvoudigde publicatie vertaald en
uitgebracht in de uitgaven van de
oudheidkundige verenigingen. Gekeken wordt
hoe de aanwezig kennis die nu veelal in de
rapporten staan maar niet verder naar buiten
komt, publieksvriendelijk te publiceren.

11.1.

Hierbij willen we een breder publiek kennis
laten maken met de ‘ontdekkingen’ van
diverse rapporten.

10.2.

Project ‘de laatste eer’ (funerair
erfgoed).

In de gemeente Aalten is de afgelopen jaren
veel aandacht besteed aan het funerair
erfgoed. Op basis van een rapport van MAB
(Monumentenadviesbureau) zijn diverse
(delen) van cultuurhistorische begraafplaatsen
aangewezen als gemeentelijk monument. Een
van de begraafplaatsen is als Stiltepark
ingericht en een voormalige katholieke
begraafplaats heeft een facelift gekregen,
waardoor de locatie zijn geschiedenis meer
eer aandoet. Er zijn gedenkzuilen geplaatst in
relatie tot slachtoffers van WOII en
informatiepanelen geplaatst. Ook zijn
organisaties bij elkaar gebracht, waardoor de
Joodse begraafplaatsen in Dinxperlo en Aalten
nu door organisaties uit het veld worden
onderhouden. Verder is er een
fietsrouteboekje uitgebracht waarin de
begraafplaatsen nader worden toegelicht.

Uitvoeren van projecten uit het
batenonderzoek ‘goud in handen’.

Het batenonderzoek is reeds een aantal keren
genoemd. In dit onderzoek staan concrete
projecten om erfgoed beter beleefbaar te
maken. Projecten die lokaal maar ook op
regionale schaal samen met het cultuur- en
vrijetijdseconomie werkveld uitgevoerd
kunnen worden.

10.3.

Comités Open MonumentenDag
faciliteren en subsidiëren
(stimuleren regionale
samenwerking en educatie
middels klassendag).

Immaterieel erfgoed: Verhalen
vertalen voor vertellers en
inzetten bij evenementen.

Verhalen geven een goede kijk op het leven
van oudsher. Verhalen die verloren gaan als ze
niet worden gedeeld. In het cultuur- en
erfgoedpact 2012-2016 zijn er projecten
geweest waarbij verhalen zijn opgehaald en
breed zijn verteld. Voor de periode 20172020.

In Winterwijk is de vereniging
monumentenbelangen al een aantal jaar actief
in het beheer van de oude begraafplaats.
In de komende periode willen de drie
gemeenten ook aandacht besteden aan het
funerair erfgoed in de vorm van kleinschalige
projecten, bijvoorbeeld op het gebied van
herstel en beleefbaarheid.
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11.2.

Cultuur en evenementen op
erfgoedlocaties.

Door evenementen te koppelen aan
erfgoedlocaties is er een ‘win win’ te behalen.
Bezoekers van het evenement maken gelijk
kennis met een stukje erfgoed en kunnen dit
beleven. De uitvoering van dit doel zal vooral
via het cultuur- en erfgoedpact plaats vinden.

Verbinding
(lokale)vrijetijdseconomiebeleid
12.1.

Holland city (Mondriaan en
liberation route).

Samen met het vakgebied
vrijetijdseconomie verkennen hoe we de
landelijke aandacht voor deze ‘metro’
routes kunnen benutten. Waarbij er
gewaakt moet worden over de kwaliteit
van ons aanbod.
12.2.

Uitdragen thema’s streek i.s.m.
VVV’s en Stichting Achterhoek
Toerisme.

In 2017/2018 wordt dit verder uitgewerkt in
samenspraak met de vrijetijdseconomie.

12.3.

11.3. Aanhaken bij landelijke en
provinciale thema’s
waaronder:

Gezamenlijke landschapsroute
door Nationaal Landschap Aalten,
Oost Gelre, Winterswijk.

Met subsidie vanuit de provinciale
landschapsregeling wordt in 2017 een
wandelroute door het Nationaal Landschap
uitgegeven. De wandelroute loopt door de
drie gemeenten en laat de bezoeker kennis
maken met het kleinschalige landschap in de
Oost-Achterhoek.

Erfgoedevenement
‘Grenzen in Gelderland 2017’
Mondriaan jaar 2017
Het verzet 2018.

Waar mogelijk en aansluitend bij onze eigen
identiteit, nemen we deel aan landelijke en
provinciale evenementen, waarbij het erfgoed
onder de aandacht wordt gebracht. Na
Geloven, Gelegerd en Gemaakt in Gelderland
staat voor 2017 het provinciale project
Grenzen in Gelderland gepland. Dit thema
sluit naadloos aan bij onze grensligging en de
ambities om dit thema te belichten.

12.4.

Aanmelden prijsvragen.

Diverse landelijke, provinciale en regionale
organisaties stellen prijsvragen in om het
erfgoed onder de aandacht te brengen. Denk
hierbij de BNG Erfgoedprijs (Bank Nederlandse
Gemeenten), de Gouden Terebinth, de
Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit en de
publieksverkiezing van het mooiste
natuurgebied van Nederland. Daar waar we
denken een kans te maken op een prijs en
deze in verhouding is met de gevraagde inzet,
nemen we deel aan een prijsvraag om ons
erfgoed onder een breder publiek bekend te
maken.

Lokaal wordt bijvoorbeeld aangesloten bij het
Mondriaan jaar in 2017 en het thema Verzet
in 2018.
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13.1.

Inventariseren monumenten van
de Wederopbouw, moderne tijd
en de toekomst.

In de periode 2016-2020 wordt gekeken naar
de verdere inventarisatie van deze
bouwperiode en op welke wijze deze
bescherming verdienen.

13.2.

Landschap ontwikkelingsplan
evalueren (LOP), actualiseren en
digitaliseren.

Het LOP van de gemeente Aalten is
vastgesteld in 2007. In 2012 heeft er een
evaluatie van het LOP plaatsgevonden. Deze
evaluatie richt zich met name op het
Uitvoeringsprogramma. Wij willen nu het
inhoudelijke deel van het LOP actualiseren en
de informatie en aanbevelingen in het plan
beter ontsluiten voor de burger, onder meer
via een digitale kaart. De eerste stap die hierin
is gezet betreft een onderzoek dat is
uitgevoerd door studenten Natuur- en
LandschapsTechniek. Zij hebben ons
aanbevelingen gedaan voor de actualisatie en
digitalisering.
Ook in Winterswijk is het LOP toe aan een
herziening. De insteek is om waar mogelijk
samen te werken om een actueel LOP te
krijgen waarmee in de komende periode ons
landschap samen met en door de burger kan
worden versterkt.
NB In de gemeente Oost Gelre is het LOP nog
niet herzien. Op dit moment is er geen
behoefte aan een evaluatie dan wel
actualisering omdat de kaders nog voldoen.
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13.3.

Historisch onderzoek bij
projectontwikkelingen
(bouw, archeologie en landschap).

Nieuwe ruimtelijke functies hebben vaak
consequenties voor cultureel erfgoed, zoals de
bouw van een woonwijk of de aanleg van een
weg of natuurlijke verbindingszone. De
herbestemming van een gebouw of het graven
voor de bouw van een kelder. Het is van
belang om de gevolgen voor het erfgoed van
dergelijke ontwikkelingen helder te krijgen.
Om erfgoedwaarden in kaart te brengen is
onderzoek nodig. Dit kan zijn in de vorm van
een archeologisch onderzoek of een
bouwhistorisch onderzoek. Maar denk ook
aan onderzoeken van het historisch landschap
bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe natuur.
Wanneer de waarde van het erfgoed in beeld
is gebracht kunnen deze in ontwerpen nog
een meerwaarde bieden. Ze kunnen als
inspiratie dienen bij nieuwe ontwerp opgaven.
Een ander thema waar in het verleden nog te
weinig aandacht naar is uitgegaan is:
INTERIEURS
Hoe kan het behoud van waardevolle
interieurs samengaan met veranderend
gebruik?
In de Achterhoek kennen we nog een aantal
interieurs met grote culturele waarde. De
instandhouding ervan vraagt om een eigen
aanpak. Interieurs zijn immers kwetsbaar en
ze zijn in hoge mate onderhevig aan
veranderend gebruik. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat eigenaren en gebruikers zich
bewust zijn van de cultuurhistorische waarde?
En hoe kunnen ze worden geholpen om hun
interieur op een verantwoorde manier aan te
passen aan de wensen van de huidige tijd?
Voldoende kennis en informatie helpt om hier
een balans tussen te vinden.
In samenspraak met de rijksdienst gaan we
onderzoeken hoe we de kennis van interieurs
hier kunnen vergroten.
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14.1.

In elk geval is in de gesprekken die wij met
organisaties in onze drie gemeenten hebben
gevoerd, het belang van het digitalisering van
reeds beschikbare kennis duidelijk naar voren
gekomen. Veel organisaties drijven op
vrijwilligers die veel inhoudelijke kennis
hebben, maar soms moeite hebben met het
delen van deze informatie via de ‘nieuwe
media’.

Deelnemen aan Netwerk regio
Achterhoek (vakberaad).

Vier keer per jaar komen de vakspecialisten op
het gebied van erfgoed van gemeenten in de
regio Achterhoek bij elkaar. Sinds 2016 sluiten
daar de gemeente Zutphen, Lochem en
Doesburg ook aan. Ook de Provincie is bij de
overleggen aanwezig.

In de komende periode wordt bekeken op
welke wijze zij hierin het beste kunnen
worden ondersteund.

Twee van de vier vakberaden betreffen het
zogenoemde vakberaad Plus. Het Gelders
Genootschap, De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en de Monumentenwacht
nemen dan ook deel aan het netwerk
waardoor er een brede discussie kan worden
gevoerd over erfgoed gerelateerde
onderwerpen.

14.2.

15.1.

Aansluiten bij regioservice
provincie Gelderland.

Dit is een nieuw begrip vanuit de nieuwe
beleidsnota van de provincie Gelderland. Het
is nog niet geheel duidelijk hoe hier invulling
aan gegeven wordt. In 2017 zal dit opgepakt
worden.

14.3.

Onderzoeken mogelijkheden van
het ontwikkelen van een (digitaal)
Kennisportaal
(erfgoed op de kaart, app).

Onderzoeken hoe de bestaande
informatie/collecties
gedigitaliseerd kunnen worden en
ontsloten.

Er is al veel geschreven en er is al veel bekend
over de gemeenten. Al deze informatie is
veelal niet digitaal en dus niet ontsloten of
doorzoekbaar. We gaan in de periode 20172020 onderzoeken welke informatie
gedigitaliseerd kan worden zodat de
informatie doorzoekbaar is en op een goede
manier ontsloten wordt.

In de gemeente Aalten is de website
www.erfgoedaalten.nl ontwikkeld. Op de site
staan teksten, foto’s en filmpjes over het
erfgoed in de gemeente. De site wordt
regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.
Diverse gemeenten in Nederland maken
gebruik van een ‘erfgoed op de kaart’ site
zoals in Aalten.
In regionaal verband wordt onderzocht of dit
concept ook voor de andere Achterhoekse
gemeenten interessant kan zijn, zodat er een
dekkend netwerk ontstaat.
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15.2.

Erfgoedbeurs eens in de 4 jaar
organiseren.

zal deze verbanden en hun leden actief blijven
betrekken bij (de uitvoering van) het
cultuurhistorisch beleid.

Op 1 november 2015 vond de eerste
Erfgoedbeurs in de Achterhoek plaats. De
Koppelkerk in Bredevoort was het decor van
de beurs waar belangstellenden lezingen en
workshops konden volgen, maar ook in
contact kon komen met ‘lokale’ professionals
op het gebied van erfgoed. De beurs was erg
succesvol waardoor besloten is deze 4 jaarlijks
te herhalen. De beurs kan een thematische
benadering krijgen of inspelen op de
actualiteit. In 2019 vind de volgende beurs
plaats.

15.3.

Tenslotte is er nog een groep opdrachtnemers
die met cultuurhistorische zorg te maken
heeft. Dat zijn de architecten, ontwikkelaars,
aannemers; kortom, iedereen die plannen
maakt voor of met monumenteneigenaars. De
gemeente stelt zich ten doel ook deze groep
voor te lichten over erfgoedzorg in het
algemeen en de werkwijze in de gemeente in
het bijzonder.

Frontoffice ERFGOED.

Als gemeente zijn we het eerste loket voor
veel erfgoedvragen. Denk bijvoorbeeld aan
aanvragen vergunningen, subsidie,
ondersteuning aanvragen leningen en
informatie over locaties. In ons
communicatieplan zal ook opgenomen
worden hoe we ons ‘loket’ bekendheid
kunnen geven en hoe we informatie het beste
kunnen delen.

15.4.

Communicatieplan opstellen om
de diverse doelgroepen zo goed
mogelijk te bereiken.

De gemeenten nemen zich voor in de
aanstaande beleidsperiode frequenter contact
te zoeken met haar burgers en ondernemers
over het cultuurhistorisch beleid. Hiervoor
willen we een communicatieplan opstellen. In
het plan moet in ieder geval aandacht zijn
voor: het contact met de
monumenteneigenaren. De Erfgoedbeurs is
een goed voorbeeld van een contactmoment
met deze doelgroep maar ook infomap en/of
een (jaarlijkse) nieuwsbrief.

16.1.

Ondersteunen organisaties bij
ontwikkeling educatiemateriaal.

Op dit moment is de organisatie van
erfgoededucatie op verschillende wijze
geregeld. In de gemeente Aalten ontwikkelt
de Gaostok leskoffers voor het basisonderwijs,
in Winterswijk en Oost Gelre wordt gezocht
naar een goede werkwijze. In 2017 willen we
gaan verkennen hoe we dit belangrijke
onderdeel vorm kunnen geven. Waarbij er
meer gebruik gemaakt wordt van de
mogelijkheden die de provincie biedt. Verder
kijken we naar de mogelijkheden om dit meer
integraal te benaderen met andere disciplines
die allen het thema educatie hoog op de
agenda hebben staan.

Niet alleen de monumenteneigenaars zijn een
belangrijke doelgroep voor de gemeente. Ook
de leden van oudheidkundige verenigingen en
archeologische werkgroepen zijn van groot
belang. Deze burgers hebben interesse in het
verleden en kennen de geschiedenis van hun
omgeving vaak als geen ander. De gemeente
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VEUR MEKAAR

Leader Achterhoek

WAAR ZIEN WE KANSEN EN
VERBINDINGEN?
LEADER is onderdeel van het Europese
subsidieprogramma voor de
sociaaleconomische plattelandsontwikkeling
(POP3), dat van 2016 tot 2022 loopt. Doelen
van LEADER zijn:

Achterhoek2020 is een uitvoeringsprogramma
van de samenwerkende drie O’s
(ondernemers, overheid en maatschappelijke
organisaties) in de Achterhoek. De relatie met
Erfgoed en haar ontwikkelingen is terug te
vinden in het programma werken door de
crossovers met vrijetijdseconomie, Argofood
en duurzame energietransitie. Verder is bij het
programma wonen de leegstand van het
vastgoed een onderwerp waar ook het
erfgoedvastgoed (monumenten) in verweven
is.

-

-

Bevordering van de sociale cohesie
en een vitaal platteland
Versterking van de circulaire
economie en/of duurzame energie
Recreatie en toerisme versterken
door betere kwaliteit
Heerlijckheid Achterhoek: Katalysator
voor nieuwe initiatieven, innovaties
en samenwerking. Denk hierbij aan
(streek)voedsel.
(Grensoverschrijdende)
samenwerkingsprojecten

Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019
Recreatie en Toerisme in de Achterhoek
versterken door betere kwaliteit. De
uitvoering vanhet batenonderzoek cultuur en
erfgoed heeft hierin een plaats net als de
samenwerking met Duitsland.

Het nieuwe beleidsprogramma (cultuur en
erfgoed) Beleef het mee! Van de provincie
heeft veel gemeenschappelijke doelen.

Samen met provincie Gelderland en de
Achterhoekse gemeenten het cultuur en
erfgoedpact verder door ontwikkelen.

Voor de samenwerking met onze Duitse
collega’s biedt INTERREG kansen op extra
financiering.
Maar ook de samenwerking met
beleidsterreinen als Leefbaarheid, Ruimtelijke
Ontwikkeling, Duurzaamheid bieden kansen.
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