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Uw doelstelling en 
ambitie

Het gebruik van uw 
monument

Gebrek aan comfort / 
vochtproblemen

Planning van de 
onderhoudsstaat.

Komen er grote onderhoudswerkzaamheden aan? Kunt u deze combineren met verduurzaming?

Zijn maatregelen vergunningsplichtig? Vraag een vergunning aan.

Schakel een specialist in voor verduurzamingsplan (zie restauratiefonds.nl) 

Regel financiering en subsidies 

Vind geschikte partijen die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wacht eerst op de omgevings-
vergunning. Start daarna pas met de 

werkzaamheden.Werk het plan uit met die partij(-en) en maak een kostenraming.

Na oplevering is uw duurzame monument klaar voor de toekomst.

VOORWERK

EFFICIENT DENKEN EN DOEN

HAALBAARHEID

UITVOERING
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HOE BEGON HET EIGENLIJK



WIE EN WAT



WAAR 



HOEVEEL



WANNEER



WAT HEBBEN WE GELEERD



Robin Oonk Patrick de Jong



Een toekomst voor 
historische interieurs 
in de Oost Achterhoek

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2302208/Oost-Gelre-wil-stedenband-met-Amsterdam&psig=AOvVaw041U7ZPDsecNkt5BdeDlDt&ust=1561046582540069
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiupJqV9vXiAhXGZVAKHWuVBkUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.openingstijden.nl/Gemeente-Aalten/Aalten/Hofstraat-8/&psig=AOvVaw3POli1OHndpTJbH0uGUWaU&ust=1561046671162713
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1qIWm9vXiAhXQblAKHVFQA1kQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/gem_winterswijk&psig=AOvVaw0NcUgT9eHI13nETQlg5kYh&ust=1561046706661690
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSkr6-9vXiAhWQbFAKHZmvCVcQjRx6BAgBEAU&url=http://veluwefm.nl/vraagtekens-bij-sponsorsamenwerking-provincie-gelderland-en-wapenfabrikant-glock/&psig=AOvVaw0Y_TWg4hIsqvAIf07yiWC9&ust=1561046757944499
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimivv--fXiAhXBK1AKHVnmBT8QjRx6BAgBEAU&url=https://scheeres.nl/portfolio-category/interieurbouw/&psig=AOvVaw0V7j7uerW3QjaBxcbk_GSC&ust=1561047698616395


Inhoud

• Aanleiding 

• Toelichting project

• Resultaten



Aanleiding









Doelen

❖Overzicht

❖Samen aan de slag

❖Beleidsnotitie

❖Toerisme
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Overzicht
❖ Gemeentelijke monumenten

❖ Rijksmonumenten

❖ Karakteristieke panden

❖ Overig

❖Brief en telefoongesprek

❖Bezoek ter plaatse

❖Database

Privacy
➢ AVG Richtlijnen
➢ Afgeschermde database
➢ Toestemming eigenaren





Foto’s: Iemke Ruige
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Webinars stucwerk, kleuronderzoek en 
schilderingen, wand- en vloertegels en glas



Tussenstand

• 160 panden bezocht

• 86 panden gestript

• 70 keer telefoonnummer 
onbekend

• 19 eigenaren willen niet 
meewerken

• Groslijst van 873 panden

• Verwachting: nog 90 panden 
bezoeken





Bedankt voor 
uw aandacht!





www.erfgoedoostachterhoek.nl

Ambities



Speerpunten Projecten

www.erfgoedoostachterhoek.nl



www.erfgoedoostachterhoek.nl

Speerpunten
Ruimtelijke ontwikkeling



www.erfgoedoostachterhoek.nl

Speerpunten
Instandhouding



Speerpunten
Vrijwilligers

www.erfgoedoostachterhoek.nl



www.erfgoedoostachterhoek.nl

Speerpunten
Kennis delen



Alles op een rij!
Voor gemeentelijke monumenten:

• U kunt subsidie aanvragen voor een energiescan (rapport) 

Meer over soorten energiescans kijk op Stichting ERM

• U Kunt subsidie aanvragen voor onderhoud- en restauratiewerkzaamheden aan uw 
gemeentelijk monument

én u kunt subsidie krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen die gekoppeld zijn 
aan de onderhoud-restauratiewerkzaamheden. 

Aanvraagformulier staat op:

https://erfgoedoostachterhoek.nl/uw-monument/financieringen/

• Wij betalen uw lidmaatschap van de monumentenwacht Gelderland 

www.erfgoedoostachterhoek.nl

https://www.stichtingerm.nl/doc/P039%20URL%202001%20URL%20Bouwkundig%20advies%20versie%203.1%20201106%20(gew%20201211).pdf
https://erfgoedoostachterhoek.nl/uw-monument/financieringen/
https://www.monumentenwacht-gld.nl/over-mwg/info-abonnement/aanmeldingsformulier-abonnees/aanmeldingsformulier/aanmeldingsformulier-stap-1


Alles op een rij!

www.erfgoedoostachterhoek.nl

Voor alle monumenten:

• U kunt een keukentafelgesprek aanvragen via erfgoed@dijkoraad.nl

• Bekijk de expositie over het verduurzamen van uw monument. 

• Doet u mee? Interieurproject 
https://erfgoedoostachterhoek.nl/projecten/waardevolle-interieurs/

• Volg de SRV wagen van het project: Een Nieuwe Tijd, wederopbouw in de Achterhoek 
https://nieuwetijdachterhoek.nl/ Kom 1 juli naar het gratis festival. 

• Neem contact met ons op (mail of bel) om mee te denken/organiseren 

in de verdere aanpak van onze projecten.

mailto:erfgoed@dijkoraad.nl
https://erfgoedoostachterhoek.nl/projecten/waardevolle-interieurs/
https://nieuwetijdachterhoek.nl/
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Hartelijk dank!

Deze avond wordt u
aangeboden door

Host: Annelies Lely
De Transitiemaker


