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Amsterdam, mei 2018 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Geacht Raadslid, 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut is een landelijke vereniging en  sinds 1911 actief in de bescherming van 

erfgoed. Door allerlei ontwikkelingen kunnen monumentale panden, fraaie interieurs, historische dorps- of 

stadsgezichten en karakteristieke landschappen verdwijnen of ernstig aangetast worden. Heemschut 

probeert dit te voorkomen. Heemschut heeft in iedere provincie een commissie met vrijwilligers die zich 

inzetten voor het bedreigd erfgoed. 

 

Waarom is erfgoed zo belangrijk? Allereerst omdat het gaat om de ziel van onze samenleving.  

Het maakt deel uit van onze identiteit en is een tastbare herinnering aan ons verleden.  

 

Daarnaast zijn toeristen en recreanten altijd geïnteresseerd in het verleden van een plaats en houden over 

het algemeen van: 

- een straatbeeld met mooi opgeknapte monumenten;  

- een rustiek landschap met oude elementen; 

- interessante verhalen uit het verleden die verteld worden; 

- een bloeiende cultuur met tradities. 

 

Dit doet niet alleen de samenleving deugd maar het zorgt ook voor interesse van mensen van buitenaf. Die 

willen dan uw gemeente bezoeken en erin verblijven. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 

erfgoed goed is voor het welzijn en welvaart van een gemeenschap. Mensen willen zich graag vestigen, 

wonen op een sfeervolle plek, in een omgeving die rijk is aan erfgoed. Erfgoed is dus goed voor het 

welbevinden van de eigen bevolking, bedrijvigheid en toerisme. Geld besteden aan erfgoed is dus geen 

kostenpost, maar een investering in welzijn en economische ontwikkeling. 

 

In bijgaand jaarverslag vindt u informatie over bedreigd erfgoed in Brabant waar de commissie Noord-

Brabant van Heemschut zich in 2017 voor heeft ingezet. Als collegelid of raadslid zult u ook regelmatig 

geconfronteerd worden met bedreigd erfgoed. Mocht u daarbij behoefte hebben aan advies dan willen wij u 

graag helpen. Samen met u willen wij ons sterk maken voor bedreigd erfgoed in uw gemeente. 

 

Mocht u nog geen lid zijn van Heemschut dan is het zeker het overwegen waard om dit wel te worden: ik 

verwijs u hiervoor naar onze website www.heemschut.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerard van der Vliet, 

Voorzitter commissie Noord-Brabant, 
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