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Openbare vergadering
27 juni 2016
14:00 uur
Gebouw Elim, Aalten

Aanwezig

:

Dhr. Doodeheefver, dhr. Witte, dhr. De Graaf, dhr. Vrieselaar, mevr. Erinkveld-Ras,
mevr. Brethouwer, weth. Kok, mevr. Overbeek (Gelders Genootschap), mevr. Oonk,
mevr. Lammers (notulen)

Afwezig

:

dhr. Crols (Gelders Genootschap)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom.
Tevens aanwezig dhr. S. v.d. Werf (pers).
2. Agenda vaststelling / mogelijkheid tot toevoegen agendapunten
Dhr. Witte vraagt om toevoeging van het agendapunt ‘leegstand kerken in Aalten’. Het onderwerp
wordt als agendapunt 4a toegevoegd.
3. Besprekingsverslag van de vergadering d.d. 4 april 2016
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
Inhoudelijk:
Toegangsweg begraafplaats
Pag 1: Mevr. Oonk reageert op de vraag van dhr. De Graaf in de rondvraag omtrent de slechte staat
van de toegangsweg naar de begraafplaats. Ze heeft hierover contact gehad met dhr. Roerdink van
de gemeente. Hij zag geen aanleiding om iets aan de weg te doen, omdat het beleid is om
zandwegen zoveel mogelijk in stand te houden.
ACTIE: Afgesproken wordt dat dhr. De Graaf zelf contact opneemt met dhr. Roerdink om uit te leggen
wat er precies aan de hand is.
Pag. 3: Waterput punt 6
De vraag was of we iets konden doen met de waterput die bij het gemeentehuis heeft gelegen.
Zouden we daar een element kunnen plaatsen of in de bestrating iets weer kunnen geven?
Dhr. de Graaf vult aan dat het ook ging om het zichtbaar maken van het feit dat men in die tijd oog
kreeg voor hygiëne.
Mw. Oonk heeft een kaart ontvangen waarop de Aaltense putten staan vermeld incl. een toelichting in
het dialect. Helaas blijkt er al een keermuur over de put te zijn gezet, waarmee de put is afgedekt.
Dat betekent dat we daar niet veel meer kunnen doen. Het fenomeen waterputten is overigens wel erg
interessant. De suggestie wordt gedaan om een oude foto op een paneel te plaatsen. Mw. Oonk is
van mening dat er niet teveel panelen rondom het gemeentehuis geplaatst moeten worden. Echter als
er op diverse plekken een waterput heeft gestaan, dan kunnen we ook prima op een andere plek een
paneel plaatsen, met kaartje en een verhaal over het water.
Dhr. Doodeheefver is er blij mee dat de put in ieder geval is ontdekt en dat er informatie voor handen
is.
ACTIE: Mw. Oonk zal de informatie over de waterputten doormailen aan mw. Brethouwer.
ACTIE: Mevr. Brethouwer zal het doorgeven aan de mensen die rondleidingen geven.
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Pag. 4: De kanon van Aalten:
Hier komt mw. Oonk op terug bij het agendapunt erfgoedbeleid in het niet openbare deel.
Pag. 5: m.b.t. regionaal batenonderzoek:
Dhr. Witte vraagt om aanpassing van de tekst: ‘Dhr. Witte vindt ook dat ondernemers meer getriggerd
moeten worden’. De tekst wordt aangepast in: ‘Dhr. Witte vindt ook dat het goed zou zijn om de
toekomstige ondernemers (ondernemende gemeenschap) meer te stimuleren’.
Dhr. De Graaf vraagt i.h.k.v. het regionaal batenonderzoek in hoeverre er iets met de opmerkingen
van de commissie is gedaan.
Mw. Oonk geeft aan dat er na de zomer een werkgroep bij elkaar komt om uitwerking te geven aan
het batenonderzoek. De uitkomsten van het batenonderzoek en de projecten die daaruit volgen
worden bij diverse partijen uitgezet.
Pag. 6: markiezen van Sint Bernardus:
Dhr. De Graaf merkt op dat dhr. Crols hier nog naar zou kijken.
ACTIE: Omdat dhr. Crols op vakantie is, zet mw. Oonk de vraag uit aan hem.
Stegers:
Dhr. Doodeheefver geeft aan dat er opmerkingen waren over het eikenhout van de aanbouw. Dat is
nu nog blank, maar dit zou in de eerste planning geschilderd worden in de kleur monumentengroen.
ACTIE: Mw. Oonk vraagt dit na bij de heer Bulsink.
4. Ingekomen stukken / stukken ter kennisname
Onthulling straatnaambord Dr. Smitstraat
Iedereen heeft een uitnodiging ontvangen voor de onthulling van het straatnaambord Dr. Smitstraat,
ter plaatse van de locatie waar de voormalige Ds. Van Dijkschool is gesloopt. Op deze locatie zijn 8
nieuwe woningen gebouwd. De onthulling vindt plaats op woensdag 6 juli om 11.00 uur. Opgave kan
via communicatie@aalten.nl.
Gebieden met passie ‘Bredevoort winnaar Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit’:
Dhr. de Graaf dankt de gemeente Aalten voor de pro-actieve opstelling in deze. Ook Bredevoorts
Belang heeft hier het nodige aan bij gedragen. Er waren twee prijzen: de publieksprijs en de juryprijs.
We gingen voor de publieksprijs, want daar hadden we de meeste invloed op. In fijne samenwerking is
deze invloed zo goed mogelijk aangewend. Ongeveer 1600 stemmen zijn uitgebracht, dat was ruim
voor nummer 2 Waterkwartier Zutphen (winkelcentrum). Het stemmen zelf was niet altijd erg
gebruiksvriendelijk. Om het spannend te maken ging het aantal stemmen op een gegeven moment op
zwart. Er is een prijs van 10.000 euro gewonnen dat in overleg goed besteed gaat worden.
Verschillende ideeën zijn aangedragen. Bredevoort is meer dan een boekenstad. Het idee is om het
beeldmerk van Bredevoort op te frissen. Een aanzet hiervoor is al gegeven, ook door Aaltense
ondernemers die hierbij maatschappelijk betrokken zijn. Er is een werkgroep gestart waar ook de
gemeente deels bij betrokken is.
Daarnaast is er de Parkzone West tussen de Bolwerkweg en Tolhuisweg, waarin de halve maan ligt
(onderdeel van de vestingwerken). Hier wordt getuinierd, dit kan zo blijven, maar het gebied is wel
verrommeld. Aan 1 zijde is het dicht begroeid met grote populieren. Bij dit project zouden we tevens
het Waterschap moeten betrekken.
Ook zijn er ideeën aangedragen om billboards te plaatsen met daarop de tekst ‘Bredevoort Stad met
Passie’. Zo blijft de overwinning langere tijd onder de aandacht. Kortom er is volop overleg over hoe
dit kapitaal het beste te besteden. Dhr. De Graaf kijkt met voldoening terug op het geheel.
Opening Vestingpark Bredevoort:
Dhr. Doodeheefver geeft aan dat het festijn goed was georganiseerd. In het stadje zelf was van alles
te doen, incl. een markt. Het weer zat iets tegen, desondanks was het zeer geslaagd.
Open monumentendag fotowedstrijd:
Symbolen en Iconen: de oproep is gedaan. Had eigenlijk voor 20 juni naar Maaike van het VVV
gemoeten. Maar als je nog een mooie foto hebt (ontvangen) dan kan dat nog.
Er zijn diverse inzendingen binnengekomen, maar voor een evenwichtig beeld zijn meer
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aanmeldingen wel fijn.
Berkenhove infopaneel:
Het paneel is onthuld door de burgemeester en Bert van Asselt. Op dit paneel staat de hele
geschiedenis beschreven over de ontwikkeling van de begraafplaats. Op advies van dhr. Witte heeft
mw. Oonk dhr. Wim Cappers gevraagd om een lezing te houden. Hij is expert op funerair erfgoed en
kon de lezing erg boeiend brengen. De onthulling van het infopaneel is goed georganiseerd.
Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015:
Het verslag heeft m.n. betrekking op de digitalisering. Voor vragen kan ieder lid terecht bij mw. Oonk.
Mw. Brethouwer viel op dat ze nog niet uitgaan van samenwerkende partners, zoals in het verhaal
Samenspraak. De gemeente is toch niet als enige verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed? Er
wordt gesproken over gemeente en burgers, maar daartussen zit verder niks. Volgens mw.
Brethouwer wordt er een deel vergeten. Ze is benieuwd of dat volgend jaar is geactualiseerd.
Dhr. De Graaf pag. 16 m.b.t. metaaldetectie in het erfgoedbesluit. Er worden uitzonderingen gemaakt
en hij vraagt hoe dat precies in zijn werk gaat.
Mevr. Oonk licht toe dat je vrij kunt graven tot 30 cm, mits de grondeigenaar toestemming heeft
gegeven. Onder de 30 cm moet er een professional aanwezig zijn bij het graven.
Dhr. De Graaf vindt het mooi dat er zo’n moderne techniek is, omdat er nu vondsten kunnen worden
gedaan die anders nooit ontdekt waren.
Mevr. Ras geeft aan dat archeologen ook al werken met metaaldetectie. Omdat er niet overal zomaar
gegraven mag worden, zijn er uitzonderingen gemaakt. De toplaag is wel vrij, maar ga je dieper dan
mag dat niet. Dit is om te voorkomen dat er stukken gaan ontbreken van een vondst.
Dhr. De Graaf vindt dat als je weet dat ergens iets is, je dan ook wilt weten wat dat dan is. Je wilt het
dan beleefbaar maken.
Mevr. Overbeek vult aan dat er alleen daar waar gebouwd wordt (fundering), onderzocht wordt. Het
beleid is er namelijk op gericht om de grond zoveel mogelijk ongeroerd te laten (zo min mogelijk
verstoren). Dit is het uitgangspunt van de erfgoedwet en de Wet op de archeologische
monumentenzorg. Het beleefbaar maken kan ook op andere manieren dan opgraven.
4a Leegstand kerken in Aalten
Dhr. Witte geeft aan dat hij gesproken heeft met mensen die zich zorgen maken over de oude Helena
kerk op de Markt te Aalten. De protestantse gemeenschap gaat naar hun zeggen deze kerk verlaten.
Er zijn aanwijzingen voor dat ze naar de Zuiderkerk zouden gaan. De Helenakerk komt dan leeg te
staan. Men vreest ervoor dat de kerk dan de komende jaren niet wordt gebruikt. Dhr. Witte vraagt wat
wij als commissie hierin zouden kunnen betekenen, om te zorgen dat de kerk niet leeg komt te staan.
Hij spreekt hierover zijn zorg uit.
Dhr. Doodeheefver antwoordt dat de commissie gaat over het behoud van het pand van de binnen- en
buitenkant. Wij gaan als commissie niet over het gebruik van een pand.
De commissie kan wel meegeven aan het college dat als er nieuwe functies zijn, deze functies dan in
monumentale panden in te voegen. Dit ten behoeve van het behoud van deze panden in plaats van
bijv. nieuwbouw. Het gaat om herbestemming van cultureel erfgoed.
Dhr. Witte geeft aan dat het wellicht goed is om dit onderwerp regionaal op te pakken.
Mw. Overbeek merkt op dat de gemeente een vergunning moet afgeven en ruimte hiervoor moet
bieden in het bestemmingsplan. Denk ruimhartig mee over wat je met de kerk wilt doen en wat de
eigenaar wil.
Mw. Brethouwer voegt hieraan toe dat zodra er geen geld meer is bij de eigenaar, het pand snel in
verval raakt. En dan ben je als gemeente eigenlijk al te laat. Meedenken is daarom in het belang van
de gemeenschap. In Groningen zijn veel voorbeelden van herbestemming van cultureel erfgoed
zonder dat het de gemeente geld kost.
Mw. Ras geeft aan dat het goed is om na te vragen wat de plannen zijn en of we kunnen meedenken.
Dhr. De Graaf vraagt of de toren van de gemeente is. Volgens mw. Oonk is dat niet het geval.
Dhr. De Graaf vervolgt en stelt voor om met de kerkrentmeesters te overleggen over de
mogelijkheden. Eventueel is het goed om op excursie te gaan om te kijken naar andere kerken die
herbestemd zijn. Het is zinvol om hierbij mensen te betrekken die hier ervaring mee hebben.
Mw. Overbeek geeft als voorbeeld dat de gemeente Oude Ijsselstreek deze problematiek ook ervaart
met de katholieke kerken. Exploitatie is blijkbaar lastiger omdat het gaat om een monumentaal pand.
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Weth. Kok geeft aan dat in de discussie van de kernenfoto’s is gevraagd om de parels en puinhopen
aan te geven. De Helenakerk is als een parel uit de bus gekomen. Deze kerk is niet alleen van de
kerkgemeenschap, maar eigenlijk van iedereen. Het is een icoon. Iedereen heeft er belang bij, echter
een klein gedeelte betaalt mee voor de instandhouding van de kerk. De Koppelkerk in Bredevoort is
een mooi voorbeeld van een nieuwe functie, dit is een cultuur educatief centrum geworden. Ook in het
bestemmingsplan is er al een bredere functie gelegd op dergelijke panden. De bestemming is op
bepaalde plaatsen al opgerekt voor andere maatschappelijke functies. In de Achterhoek zijn veel
ontmoetingsplaatsen (veel meer dan in andere delen van Nederland); blijkbaar vinden we het leuk om
elkaar op te zoeken. De kerk is ook zo’n ontmoetingsplaats. Iedereen wil het liefst een eigen locatie,
maar eigenlijk moeten we meer gaan delen, zodat we de parels overeind kunnen houden. De parels
zijn veelal de duurste gebouwen om te onderhouden.
Mw. Oonk is van mening dat de kerkgemeenschap de ruimte moet hebben om het proces te
doorlopen en om keuzes te maken voor de toekomst. Vanzelfsprekend zijn we graag bereid om met
hen in overleg te treden, als zij hun toekomstbeeld hebben geformuleerd.
Weth Kok geeft aan dat de deur altijd open staat voor een gesprek. Als gemeente denken we graag
mee, als daar behoefte aan is.
Mw. Overbeek is al vaker naar een bijeenkomst geweest over herbestemming van kerken. Daar
komen ideeën voorbij zoals een urnentuin in de kerk of een bibliotheek. Maar uiteindelijk moet je hier
iemand vinden die belangstelling heeft en wat wil.
De commissie geeft het signaal af dat ze zich zorgen maakt over de toekomst en het gebruik van de
oude Helenakerk. Het zou zonde zijn als het pand leeg zou komen te staan.
Weth. Kok voegt hieraan toe dat de gemeente niet onvindbaar is voor de kerkbesturen als er zaken
zijn om te bespreken. Ze zijn nu nog in een proces bezig. Nader overleg zal hierover zeker nog
volgen.
Dhr. van de Werf vult aan dat hij de verantwoordelijke bestuurders heeft gesproken.
Ze hebben het volgende besloten: de Oosterkerk niet langer in gebruik houden en overgaan tot
verkoop. Ze willen niet meer eigenaar zijn van de Helenakerk. Uitgangspunt is dat ze met de
potentiële nieuwe eigenaren willen praten over het hergebruik van de Helenakerk als zijnde een kerk
(dus nog steeds kerkdiensten). Er kunnen wel andere functies bijkomen, mits deze in
overeenstemming zijn met het kerkelijk gebruik. Dit is voorgelegd aan de kerkgemeenschap en die
stemt daarmee in.
5. Stand van zaken provinciaal beleid cultuur en erfgoed
Mw. Oonk richt zich met name op het erfgoed in dit kader. Getracht is om met ons gemeentelijke
Erfgoednota zoveel mogelijk aan te sluiten bij de provinciale nota. Er zijn nadrukkelijk verbindingen
gezocht met het provinciale beleid.
Highlights:
•
Restauratie en herbestemming: zoveel mogelijk herbestemmen en revitaliseren, daarbij
ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld in het laten doen van haalbaarheidsonderzoeken.
•
Zorgen om het religieus erfgoed: het is niet altijd mogelijk om alles te behouden en te
restaureren. Dus ook hier moeten keuzes gemaakt worden, geeft de provincie aan.
•
Er blijft een koppelsubsidie voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten. Ook
voor de draaiende molens blijven subsidies beschikbaar.
•
Duurzaamheid: aanpassingen, met name kennis en informatie verstrekken en energiescans
laten uitvoeren bij restauraties.
•
Landschap: daar viel op dat zij ook samen met behulp van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt het erfgoed willen onderhouden. Bij ons onderhouden cliënten van Estinea de
Joodse begraafplaats in Aalten, wat hier mooi op aansluit.
•
Verbetering van uitvoering van werken met regiegroepen en met de regioservice. Dit betekent
meer samenwerken om kennis en capaciteit te bundelen voor verbeteren van het erfgoed.
•
Gelderse erfgoed alliantie, waarin onder meer het Gelders Genootschap en de
Monumentenwacht zijn vertegenwoordigd om te ondersteunen.
•
Voortzetten van de regionale archeologie blijft de provincie ondersteunen.
•
Cultuur- en erfgoedpact blijft. Zijn we in de Achterhoek ook mee bezig voor de komende
periode.
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•

Verder zijn er nog een aantal onderwerpen waar ze mee aan de slag willen, zoals klimaat,
duurzaamheid, kennis en innovatie in de praktijk, nieuwe opgaven, nieuwbouw / sloop
herbestemming, waardenkaarten.
Dhr. De Graaf begrijpt dat er geld op de plank ligt en vraagt in hoeverre wij aanspraak kunnen maken
op dat geld. Mw. Ras vult aan dat er de afgelopen jaren meer geld naar het erfgoed is gegaan, dan
dat er structureel op dat budget aanwezig was. Dus het zal nu wel wat minder worden, omdat er nu
alleen geld komt uit het structurele budget.

Mw. Ras verwijst naar het onderwerp ‘cultuureducatie met kwaliteit’ in de nota. Dat is de Gelderse
basis en daar stoppen ze structureel geld in.
Dhr. De Graaf merkt op dat de cultuureducatie er bekaaid van af komt. De Aaltense Musea en de
Gaostok doen hun uiterste best. Deze organisaties zijn zeer afhankelijk van goedwillende vrijwilligers
en is hierdoor te kwetsbaar. Een prioriteit is om de kennis naar de basisschoolkinderen te brengen. Er
mist echter een functionaris die aanstuurt en de kwaliteit bewaakt, mogelijkheden aangeeft, koppelt,
stimuleert, met Aaltense Musea contacten legt met vrijwilligers op educatief gebied, naar de scholen
gaat enz. De scholen zijn te druk om dat zelf te doen. Er zijn in het verleden projecten opgepakt die nu
in de la liggen. Lesprogramma’s verouderen, de stof moet blijven aansluiten.
Wellicht is het ook goed om over de grens van de gemeente te kijken merkt dhr. Witte op.
Dhr. De Graaf geeft het voorbeeld van combinatiefuncties. Zo’n functie wordt ingevuld door een
persoon die zaken kan koppelen op een bepaald terrein, zoals cultuureducatie. De provincie financiert
60% en 40% wordt door de (gemeentelijke) organisatie gefinancierd. Deze functionaris zou dan in de
drie gemeenten kunnen coördineren en bewaken. Zoals het nu geregeld is, is het veel te kwetsbaar.
Er ligt een notitie van de Gaostok gericht aan de Skeda waarin dit probleem ook al helder naar voren
wordt gebracht.
Weth. Kok vult aan dat de gemeente Aalten inderdaad bezig is met die combinatiefuncties. We gaan
kijken wat dit project ons kan brengen. Er moet nog uitgekristalliseerd worden wat we allemaal gaan
doen. Er kan gedacht worden aan bijv. Figulus, school, sport, educatie, cultuur e.d.
ACTIE: Mw. Ras en mw. Oonk zullen het onderwerp cultuureducatie aankaarten bij de
verantwoordelijke partij / het vakberaad voor de Achterhoek. Eventueel wordt er een afspraak
gemaakt met de provincie om de mogelijkheden te bespreken. Mw. Oonk heeft de achterliggende
informatie tot haar beschikking.
6. Erfgoedbeleid Aalten, Oost Gelre en Winterswijk
De stukken zijn toegezonden. Een en ander wordt nader toegelicht in het besloten deel. Na
vaststelling van de stukken, zijn de drie wethouders van plan om gezamenlijk een persconferentie te
geven op 6 juli om 13.30 uur in de gemeente Oost Gelre, gemeentehuis Lichtenvoorde.
ACTIE: De uitnodiging aan de pers volgt.
7. Aaltense inbreng expositie in Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, ‘Archeologie uit
uw achtertuin’
Het boekje, behorend bij de Achterhoekse deel van de landelijke expositie, is toegezonden. Het
boekje is duidelijk en toegankelijk geschreven, zeer laagdrempelig en bevat mooie tekeningen. De
commissie is erg enthousiast over het boekje. Aalten en Bredevoort zijn mooi weergegeven.
Dhr. De Graaf geeft aan dat hij het boekje graag zou willen gebruiken als gebruiksmateriaal voor in de
leskoffers van de Gaostok.
ACTIE: Mw. Oonk zorgt ervoor dat hij voldoende boekjes krijgt.
8. Erfgoedwet
Mw. Oonk licht toe dat op 1 juli de Erfgoedwet in werking treedt. Daarover heeft de commissie stukken
ontvangen. Mw. Oonk heeft met dhr. Bulsink de zaken doorgekeken ten aanzien van monumenten en
archeologie. Onze verordening lijkt wat dat betreft redelijk op orde.
Voor wat betreft cultuurhistorische objecten, dit is omvangrijker. Het gaat erom dat als je als gemeente
iets wilt afstoten bijv. BKR kunst en dat er op een bepaalde manier mee om moet worden gegaan. Op
zich komt dit niet vaak voor. Daarom stelt mw. Oonk voor dat de commissie in voorkomende gevallen
gezamenlijk met een kunstkenner adviseert. Dan hoeft er niet speciaal een aparte commissie in het
leven geroepen te worden. In de CCE zit redelijk wat kennis over kunst en cultuur.
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Mw. Brethouwer vult aan dat een gemeente bepaalde voorwerpen juist belangrijk vindt. Wellicht is het
goed dat de gemeente hierover adviseert aan het museum. Zo kan tevens bekeken worden of de
keuzes overeenkomen. Uitgangspunt is nu dat objecten in bruikleen worden gegeven. Overname kan
wel, maar die drempel is nog te hoog geeft mw. Brethouwer aan.
De commissie gaat akkoord met een adviserende rol in geval van het afstoten van objecten,
aangevuld met een kunstkenner, indien er kunst aan de orde is.
ACTIE: De gemeente zal een lijst maken met objecten die in eigendom zijn van de gemeente zelf
(mw. Oonk).
9. Erfgoedmonitor Erfgoedinspectie 2015-2016
Mw. Oonk en dhr. Bulsink hebben het formulier ingevuld.
Dhr. Doodeheefver heeft een vraag bij pag. 3, C3: ‘Is er voldoende personeel beschikbaar op basis
van archeologie?’. Ingevuld is een ‘ja’. Mw. Oonk licht toe dat zij zelf het beleid doet, dhr. Bulsink doet
de uitvoering, als er onderzoek nodig is dan begeleidt hij dat. Er is een regionaal archeoloog die we
als Achterhoekse gemeenten betalen (provincie betaald ook een deel). Aan de regionaal archeoloog
leggen we zaken voor of vragen om advies. We mogen ook een beroep doen op de vrijwilligersgroep
uit Zelhem. Voor het geval we archeologische begeleiding snel ter plaatse willen hebben op locaties
waar geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is, mogen we hen inschakelen.
Dhr. De Graaf: pag 4: over het gebruik van metaaldetectoren, antwoord ‘niet bekend’. Waarom ‘niet
bekend’?
Mw. Oonk geeft aan dat ze het niet kon vinden in de APV en daarom niet bekend heeft ingevuld.
10. Open Monumentendag 2016
Mw. Ras geeft toelichting over de stand van zaken. Het is nu nog niet bekend welke activiteiten er
precies zijn. Er is een brief uitgegaan naar alle monumenteneigenaren, met de vraag of ze weer mee
willen doen. Er komt geen fietsroute, wel gekeken of er een samenwerking mogelijk zou zijn tussen
Winterswijk / Oost Gelre, maar er bleek geen fietsroute die handig kon aansluiten. Wel in overleg met
Kreis Borken en de Heimatsverein geweest om te kunnen samenwerken als gemeenten aan de grens.
In hetzelfde weekend is namelijk internationaal de Open Monumentendag. Evt. een top 3 publicatie
van activiteiten in elke gemeente en in Kreis Borken publiceren en vice versa. Via Kreis Borken is ook
in Duitsland uitgezet of er belangstelling voor is. Deze week is er weer overleg en dan zal een en
ander concreter worden. Bij de opening komt een tentoonstelling, deze locatie is op dit moment nog
niet 100% zeker. De kapellenroute is komen te vervallen. Die informatie gaan we echter wel gebruiken
in een ander project.
11. Stand van zaken proces Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015
Weth. Kok licht toe dat de gemeenteraad het bestemmingsplan op 19 april jl. heeft vastgesteld.
Belangrijk voor de commissie is om te weten dat er in het kader van archeologie, erfgoed en
karakteristieken geen amendementen of moties zijn ingediend. De provincie en minister hebben geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aanpassing te doen. Tot en met 20 juli a.s. is het
mogelijk beroep in te dienen bij de Raad van State. We verwachten wel dat er beroep aangetekend
wordt. We hopen dat het bestemmingsplan eind dit jaar onherroepelijk zal zijn. Het was een proces
van zo’n 4 a 5 jaar.
12. Rondvraag
Mw. Overbeek heeft voor ieder commissielid een exemplaar van het nieuwe magazine ‘Beeldspraak’
van het Gelders Genootschap meegebracht. Volgende week is de algemene ledenvergadering, deze
vergadering staat in het teken van het erfgoed en beleving van het erfgoed. In het magazine staan
artikelen over dit onderwerp en over de nieuwe erfgoedwet die in werking treedt. Er staan interessante
artikelen in over wat er op dit moment op het gebied van erfgoed speelt in de provincie.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 16.00 uur.
De volgende vergadering vindt plaats 19 september 2016.
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