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Verslag werksessie Actualisatie Erfgoedbeleid 
 
Vergadering : Beeldvormende raadsvergadering 
Datum  : 28 september 2016 
Plaats  : Gemeentehuis Steenbergen 
Groep  : 3 
Gespreksleider : Henk-Jan Keur (gemeente Steenbergen) 
Notulist : Ton van Loon 
 
Doelstelling werksessie: achterhalen welke elementen volgens de samenleving van belang zijn om in 
het beleid op te nemen. Dit wordt gedaan a.d.h.v. een drietal thema’s: 

1. Behoud & Ontwikkeling; 
2. Beleefbaarheid & Zichtbaarheid; 
3. Informatie & Educatie. 

 
In de discussie is een aantal opmerkingen bij andere dan de meest logische stellingen gemaakt. In dit 
verslag zetten we die opmerkingen bij de juiste stelling.  
 
Toelichting per onderdeel: 
 

A) Behoud en Ontwikkeling (20:00-20:20 uur): 
 
Inleiding Stelling A1:  
Door de jaren heen zijn verschillende historische objecten in de gemeente Steenbergen gesloopt. Uit 
de enquête is gebleken dat veel mensen het betreuren dat daarmee het historische straatbeeld 
wordt gewijzigd of (deels) verdwijnt. Eenmaal gesloopt is het maar de vraag wat voor (kwalitatief) 
pand ervoor terug komt. 
 
Stelling A1: De gemeente moet meer regels stellen om het erfgoed te behouden voor de toekomst.  
 
Aanvullende vragen: Hoe kun je er voor zorgen dat de beeldkwaliteit van de historische straten 
behouden blijft? Hoe zorg je ervoor dat er een kwalitatieve invulling op de lege plekken terugkomt? 
Hoe zorg je ervoor dat het historische landschap behouden blijft (dit zijn de open polders, dijklinten, 
verkavelingspatronen, bomenrijen, etc.). 
 
Notulen: 

- Niet alleen het gebouw moet aandacht krijgen van de gemeente, maar ook de openbare 
ruimte daar omheen, zowel in functie als in voorkomen.  

- Als de gemeenschap/de gemeente waarde hecht aan een monument dan moet de 
gemeenschap/de gemeente daar ook geld voor beschikbaar stellen. 

- De gemeente zou een planologisch beleid moeten voeren waarin storende elementen voor 
het erfgoed worden weggesaneerd (zoals Prodimex in Heense Molen bij de molen). 

- Bestaande regels kunnen beter bekend gemaakt worden (bijvoorbeeld op de gemeentelijke 
website), om awareness bij eigenaren monumenten te vergroten.  

- Het is wenselijk om een beeldkwaliteitsplan op te stellen om het streefbeeld voor een 
kern/gebied helder te krijgen om initiatieven inzake monumentale panden te beoordelen en 
op basis van dat streefbeeld subsidies te verstrekken.  

- Financiële stimulansen om monumenten in originele staat terug te brengen, al dan niet op 
onderdelen. Dit betreft het terugbrengen van originele elementen aan het monument (bv 
luiken, tuinen, stoepjes). Dit kan per kern/gebied begrensd worden.  
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Inleiding Stelling A2:  
Eén van de manieren om erfgoed te behouden voor de toekomst is door panden aan te wijzen tot 
gemeentelijk monument. Voor het wijzigen van een monument is vaak een vergunning nodig. Ook 
sloop wordt op deze manier tegen gegaan. 
 
Stelling A2: De gemeente moet bepalen welke panden moeten worden aangewezen als beschermd 
monument.  
 
Of moet aanwijzing op vrijwillige basis geschieden? Zelfs als dit betekent dat bepaalde mooie panden 
daarmee niet zullen worden beschermd omdat de betreffende eigenaar niet wil meewerken? Zijn er 
nog andere manieren om gebouwde objecten te behoeden voor sloop? Moet er een tegemoetkoming 
voor de eigenaren tegenover worden ingesteld? Zo ja, hoe dan? 
 
Notulen: 

- Een breed draagvlak voor aanwijzen monumenten vindt men een voorwaarde. Dat draagvlak 
kan worden verkregen door enquêtes onder de bevolking (inclusief kinderen) en overleg met 
deskundigen als heemkundekringen. 

- Een aantal meningen over aanwijzen: 
o Aanwijzen tegen de wil van de eigenaar kan, mits er een balans is tussen lusten en 

lasten (welke voordelen staan er tegenover de beperkingen. Saldo + = goed) 
o Meeste aanwezigen waren tegen verplichte aanwijzing. 
o Een eventuele aanwijzing pas bij verkoop. 
o Kan wel tegen wil van de eigenaar in; je weet tenslotte wat je koopt. (‘bij 

monumentaal pand loop je het risico van aanwijzing’) 
 
Inleiding Stelling A3:  
Sluiting van kerkgebouwen als gevolg van de terugloop van het aantal kerkbezoekers is een landelijk 
probleem. Ook de toekomst van de Gummaruskerk, één van de meest iconische gebouwen van de 
gemeente Steenbergen, is onzeker. Herbestemming blijkt vaak een zeer complexe opgave. Sloop is 
soms de enige optie die overblijft. 
 
Stelling A3: Kerken mogen nooit worden gesloopt, ook al vervallen ze door leegstand. Dan maar 
behoud als ruïne.  
 
Of is iedere bestemming gewenst? Wat is belangrijker: behoud van het gebouw of behoud van het 
gebouw als kerk? Wat moet de rol van de gemeente zijn met betrekking tot leegstand en 
herbestemming? 
 
Notulen: 

- Als behoud van alle kerken financieel economisch niet is op te brengen, dan niet allemaal 
behouden (=slopen). 

- De ene kerk is de andere kerk niet; Gummarus heeft voor de meeste personen een andere 
status dan de andere kerken; dus inventariseer en waardeer . 

- Niet alle delen van een kerkgebouw worden door iedereen even belangrijk gevonden. Een 
klok, toren en rest van het gebouw kunnen worden gezien als afzonderlijke delen.  

- Mocht (slechts) een deel van een kerk blijven staan in een herontwikkeling, dan is er wat 
voor te zeggen om daar moderne architectuur aan toe te voegen.  
 
 

B) Beleefbaarheid  en Zichtbaarheid (21:20-21:40 uur): 
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Inleiding Stelling B1:  
De West-Brabantse Waterlinie is een belangrijk erfgoed binnen de gemeente Steenbergen. Echter, 
uit de enquête is naar voren gekomen dat veel mensen niet bekend zijn met deze historische linie. 
 
Stelling B1: Er wordt op dit moment onvoldoende gedaan om het erfgoed van Steenbergen 
zichtbaar en beleefbaar te maken.  
 
Hoe kan het erfgoed wel beleefbaar worden gemaakt? Welke rol kan de gemeente hierin spelen? Wat 
kunnen ondernemers hierin betekenen? Kunnen de historische platformen een rol vervullen? 
 
Notulen:  

- Zelfs bekende delen van het erfgoed – zoals de Waterlinie – blijken bij een deel van de 
bevolking niet bekend te zijn. 

- Ook hier is het onderhoud van de openbare ruimte rond de monumenten genoemd.  
- Op dit moment is er geen goede digitale ontsluiting van het Steenbergse erfgoed. Veel 

privécollecties die niet toegankelijk zijn. Via Erfgoed Brabant te digitaliseren.  
 
Inleiding Stelling B2:  
Immaterieel erfgoed zal ook worden meegenomen in het nieuwe beleid. Voorbeelden zijn het 
worstenbrood, het prijsdansen in Nieuw-Vossemeer of de vroegere turfwinning in deze regio. 
 
Stelling B2: Immaterieel erfgoed spreekt te weinig tot de verbeelding om concepten rond te 
ontwikkelen voor toeristisch-recreatieve doeleinden. We moeten ons meer richten op het 
gebouwde erfgoed.  
 
Hoe kan immaterieel erfgoed bewaard blijven voor de toekomst? Welke rol moet de gemeente hierin 
spelen? Op wat voor manier kan immaterieel erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar worden 
gemaakt? Hoe moet dit terugkomen in beleid? 
 
Notulen:  

- Substantiële immateriële thema’s zijn het behouden waard, zowel op groot als op persoonlijk 
niveau (het grote verhaal illustreren met persoonlijke verhalen). 

- Vastleggen van verhalen (o.a. door digitalisering) kan een bijdrage leveren aan het behoud 
van immaterieel erfgoed (zie bv verhalenkamers) 

- Storytelling is belangrijk, zie Liberationroute 
- Anders dan bij gebouwd erfgoed is de rol van de gemeente hierin beperkt. 
- Combinaties maken tussen ouderen en jongeren om verhalen over te leveren tussen 

generaties. 
- Zeker richting jongere generaties is de wijze van aanbieden van immaterieel erfgoed van 

belang. 
 
Inleiding Stelling B3:  
Reclame-uitingen kunnen de historische beleefbaarheid van de kernen, bijvoorbeeld van de vesting 
Steenbergen, verstoren. 
 
Stelling B3: Reclame-uitingen moeten zo onzichtbaar mogelijk worden gemaakt, zodat het 
historische verleden zo optimaal mogelijk kan worden beleefd. 
 
Op welke manier zou dit moeten gebeuren? Is een beeldkwaliteitsplan een optie? Er kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een beeldkwaliteitsplan dat met inbreng van ondernemers wordt opgesteld. 
 
Notulen: 
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Niet behandeld. 
 
Inleiding Stelling B4:  
Ruimtelijke ontwikkelingen en agrarische activiteiten kunnen leiden tot een verstoring van 
archeologische vindplaatsen. Door archeologisch onderzoek verplicht te stellen, kan inzicht worden 
verkregen in de historie van het betreffende gebied. 
 
Stelling B4: De opbrengst van archeologisch onderzoek moet worden gebruikt om archeologie 
beter zichtbaar en beleefbaar te maken, bijvoorbeeld door archeologie te visualiseren in het 
straatbeeld en ruimtelijke ontwerpen. 
 
Zijn er nog meer mogelijkheden om archeologie beter zichtbaar en beleefbaar te maken? Kan de 
archeologische waardenkaart nog verder gebruikt worden? Op welke manier? 
 
Notulen: 

- Basisvraag hierbij is met welk doel je dit voor welke doelgroep wilt doen, zorg dat het iets 
toevoegt aan wat er is. 

- Sommigen vonden het tastbaar maken van archeologische items interessant. Anderen waren 
daarover minder enthousiast en vroegen zich af voor wie dit interessant was.  

- De opbrengst van archeologisch onderzoek hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden getoond 
op de vindplaats zelf.  

- Neem archeologische kennis mee in educatie. Zie onder.  
 

C) Informatie & Educatie (20:40-21:00 uur): 
 
Inleiding Stelling C1:  
Een zeer opvallende conclusie uit de enquête is dat een groot deel van de inwoners (65% van de 
respondenten) van mening is dat erfgoed onvoldoende aandacht krijgt binnen de gemeente 
Steenbergen. 
 
Stelling C1: Op welke manier zou erfgoed meer aandacht kunnen krijgen? 
 
Welke elementen of thema’s zouden meer/beter belicht moeten worden?  
Wat zou uw rol hierin kunnen zijn? Wat is de rol van de gemeente? 
 
Notulen: 

- Door het op te nemen in educatieve producten. 
- Door alle (digitale) info bijeen te brengen en het (digitaal) te ontsluiten. 

 
Inleiding Stelling C2:  
De Open Monumentendag, die jaarlijks in het tweede weekend van september plaatsvindt, is een 
uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier met het lokale erfgoed kennis te maken. 
Opvallend is dat 60% van de respondenten van de monumenteigenaren en ondernemers aangeeft 
niet te willen deelnemen aan open monumentendag of open monumentendag niet te bezoeken. 
 
Stelling C2: De gemeente moet de kartrekker zijn om van Open Monumentendag (OM) een succes 
te maken en initiatieven ontwikkelen.   
 
Op welke manier zouden eigenaren toch betrokken kunnen worden? Wat kan de rol van lokale 
ondernemers zijn? Welke rol kunnen de lokale erfgoedverenigingen spelen? 
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Notulen: 

- Wellicht de OM anders aanpakken; niet aanhaken bij Bergen op Zoom, maar bij de aanpak 
van de gemeente Moerdijk: kunst en cultuurroute gekoppeld aan monumenten. 

- Zoek samenwerking met allerlei (lokale) instanties: heemkundekringen, eigenaren, etc. 
- Eventueel loskoppelen van het landelijke thema om het lokaal meer tot zijn recht te laten 

komen. 
 
Inleiding Stelling C3:  
Kennis over de lokale historie en het erfgoed kan worden overgebracht aan de jeugd door er 
bijvoorbeeld in het onderwijs aandacht aan te besteden. 
 
Stelling C3: Op scholen moet verplicht aandacht worden besteed aan het lokale erfgoed. 
 
Zijn er ook andere manieren om erfgoed mee ronder de aandacht van de jeugd te brengen? Is hier 
ook een rol weggelegd voor de lokale erfgoedverenigingen? Wat is de rol van de gemeente? 
 
Notulen: 

- Aandacht voor erfgoed is landelijk verplicht gesteld voor scholen. Dat geldt niet voor 
aandacht voor lokaal erfgoed.  

- Zoek aansluiting bij de cultuurloper. 
- Combinatiefunctionaris behouden. 
- Wellicht Steenbergse versie van ‘50 dingen boek’. 
- Laat verbinding ontstaan tussen scholen en lokale historische clubs. 
- Wanneer een ‘canon van Steenbergen’ wordt gemaakt daaruit losse lessen voor scholen 

destilleren. 
 

 
D) Inventarisatie Immaterieel Erfgoed (21:00-21:15 uur): 

Welke tradities kent u die doorgegeven moeten worden op de toekomstige generaties? 
- Burgemeester Wijnmaale 
- Kleine Tour 
- Familie Van Loon 
- Suiker, vlas, turf, zout, meekrap 
- Inpolderingen 
- Watersnood i.c.m. dijkgraaf Jan Geluk 
- Oude ambachten zoals scharensliep etc. 
- Trammetje(s) (Nieuw Vossemeer) 
- Zoet/Zout discussie 
- Verdwijnen van kreken en landschappen (bv door ontwikkelingen als AFC) 
- Inkomst Sinterklaas 
- Carnaval 
- Processies (hebben we die???) 


