
 

 

 

 

 
 

Verslag van de beeldvormende vergadering van 28 september 

2016  
 

Onderwerp:    Nota cultureel erfgoed 

 

Voorzitter:   de heer M.H.H.I. Remery 

 

Aangemelde deelnemers:  46 personen 

Gemeenteraad:   11 leden 

College:      1 lid  

 

Locatie:    raadzaal en gemeentehuis van Steenbergen 

 

 

01. Opening. 
De voorzitter, de heer Remery, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder 
wordt de heer Maas van het Monumentenhuis Brabant voorgesteld.  
 
02. Aanleiding / achtergrond 
De heer Remery opent de vergadering met een korte toelichting op het programma van de avond en het 
BOB vergaderen. De aanwezigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende 
werkgroepen, waarbij benadrukt wordt, aangezien het een beeldvormende avond is, de inwoners aan het 
woord zijn en de raadsleden alleen maar luisteren. Daarnaast worden de aanwezigen uitgenodigd voor de 
informele nazit. 
 
03. Toelichting actualisatie 
De heer Maas geeft een korte introductie over het Monumentenhuis Brabant en over de actualisatie van 
het erfgoedbeleid. Het Monumentenhuis Brabant is een provinciale instelling, met als doelstelling 
gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het erfgoedbeleid, behoud en ontwikkeling. De heer 
Maas geeft aan dat erfgoed een wettelijke component is om mee te nemen bij op te stellen RO-beleid. 
Erfgoed behoud en ontwikkeling is tevens een provinciaal speerpunt en biedt zodoende kansen voor 
gemeenten. 
 
In 2010 heeft er een eerste erfgoedinventarisatie plaatsgevonden. Bij deze inventarisatie is niet alleen 
gekeken naar objecten, maar ook naar structuren. Nieuw ten opzichte van deze inventarisatie is dat de 
gemeente ook kijkt naar immaterieel erfgoed.  
Er zijn al stappen gezet in voorbereiding van de actualisatie. Zo is er een kerngroep gevormd, bestaande 
uit betrokken erfgoedorganisaties en is er een enquête uitgezet.  
 
Aan de hand van de enquête zijn vier prioritaire thema’s te benoemen; behoud en ontwikkeling, 
beleefbaarheid en zichtbaarheid, informatie en educatie en immaterieel erfgoed.  
In werkgroepen gaan de aanwezigen uiteen om aan de hand van stellingen over deze prioritaire thema’s 
te discussiëren.  
 
04. Terugkoppeling  
De gespreksleiders geven een korte plenaire terugkoppeling uit de vier werkgroepen. Voor de 
volledigheid wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
Tot slot geeft de heer Maas de aanwezigen nog de gelegenheid tot het uitspreken van een hartenkreet. 
Daarbij wordt opgemerkt: 

- Er is maar een kleine pot met geld. Er meer steun gevonden worden om erfgoedprojecten 
gezamenlijk te betalen. 

- Op 26 oktober wordt er een lezing georganiseerd op de Welberg over Fort Henricus. 
- Er moet meer geëxperimenteerd worden met crowdfunding. 
- Het is de moeite waard om politieke historie van de gemeenteraad van Steenbergen op te 

tekenen. 
- Er wordt een oproep gedaan om een monument op te richten voor Guy Gibson. 

 
 
 
 
05. Afsluiting 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/13-januari/19:30/Opening-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/13-januari/19:30/Opening-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/13-januari/19:30/Vaststelling-agenda-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/13-januari/19:30/Spreekrecht-burgers-1
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De heer Remery dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. De voorzitter nodigt 
alle aanwezigen uit voor een informele nazit en sluit de vergadering om 22:05. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Verslag werksessie groep 1; 
Bijlage 2: Verslag werksessie groep 2; 
Bijlage 3: Verslag werksessie groep 3; 
Bijlage 4: Verslag werksessie groep 4; 
 
 
 


