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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de commissie Noord-Brabant van Erfgoedvereninging Bond
Heemschut. Dit verslag bevat een overzicht van de behandelde projecten, geschreven
beleidsstukken en andere activiteiten waaraan de commissie heeft bijgedragen.
In 2018 zijn er zeven commissie-vergaderingen gehouden. Deze vergaderingen vonden plaats op
onze vaste vergaderlocatie: het procinciehuis te 's-Hertogenbosch.

Leden provinciale commissie Noord-Brabant in 2018.

De commissie had in 2018 de volgende leden:

dhr. ing. Gerard van der Vliet (voorzitter)
dhr. drs. Ad Spanjers(secretaris)
dhr. ing. Frans van Gessel(penningmeester)
dhr. ir. Jan van Gils
dhr. ing. Huub Oome
dhr. drs. ir. Harrie Boot
mevr. drs. Miriam van den Dries
dhr. ing. Tom van Eekelen

Aspirant leden:
dhr. Maarten Peerenboom
mevr. drs. Akke de Vries

Externe adviseurs
mevr. ir. Judith Toebast
dhr. drs. Harrie Maas (namens Monumentenhuis
Brabant)

Foto mei 2019.

achter v.l.n.r.:Wouter Kreike, Tom van Eekelen, Jan van Gils, Frans van Gessel, Maarten Peerenboom

voor v.l.n.r. : Ad Spanjers, Judith Toebast, Miriam van den Dries

Adres secretariaat:
Ad Spanjers
noord-brabant@heemschut.nl
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Nieuwe zaken Rijksmonument Gemeentelijk monument

Asten Molenweg 23,
Molenbiotoop van de standerdmolen ‘De Oostenwind’
Deze standerdmolen stamt oorspronkelijk uit 1506, maar van deze
oorspronkelijke molen is niet veel meer over. In de 18e eeuw is de molen
omgewaaid en nog een keer afgebrand. Wel is de molen opnieuw
opgebouwd, zodat in 2006 het 500-jarig bestaan gevierd kon worden.
Door de voorgenomen nieuwbouw van een bedrijfshal op minder dan 300
meter van de molen met een hoogte van 12 meter wordt de molenbiotoop
bedreigd.
De gemeente is voornemens om het vigerende bestemmingsplan aan te
passen om de nieuwbouw mogelijk te maken. Van verschillende kanten is
er nu bezwaar aangetekend, zo ook door de vereniging De Hollandse
Molen en de Peellandse molen. Ook Heemschut is tegen deze plannen.

Boxtel, Lennisheuvel 93
Brouwerij, herberg en boerderij Achter den Eijngel (bebouwing
dichtbij)
Heemschut heeft een zienswijze ingediend met betrekking tot het
bestemmingsplan ‘Achter den Eijngel’ in Lennisheuvel. Het
bestemmingsplan gaat uit van 85 grondgebonden woningen net achter
dit rijksmonument, een woonhuis naast dit rijksmonument en eventueel
een weg hier vlak langs. Met het zo dichtbij bouwen van woningen of
wegen doe je afbreuk aan de cultuurhistorische waarde van en rondom
Den Eijngel. Informatie over de geschiedenis van deze brouwerij, herberg
en boerderij vindt men in de publicatie: ‘Daer uijt hanght Den Eijngel’.

Castelré, Groeske 8
Vlaamse Schuur
De Kempische boerderij dateert uit de 17 eeuw (1634) en de Vlaamse
schuur die erbij hoort waarschijnlijk ook. De boerderij is gemeentelijk
monument maar de Vlaamse schuur niet .Ooit zijn boerderij en schuur
kadastraal gesplitst en de huidige eigenaar van de schuur laat deze
vervallen. Op het bezoek dat de adviseur van Heemschut in juni 2018
heeft gebracht aan Castelré bleek de schuur in zoverre gesloopt dat alleen
de gebinten nog overeind stonden. De gemeente Baarle-Nassau is
aangesproken en gewezen op het cultuurhistorisch belang van de
Vlaamse schuur, maar had al de sloopvergunning verleend. Een aantal
instanties waaronder Heemschut heeft gewezen op het cultuurhistorisch
belang en dat de schuur op het perceel staat van het gemeentelijk
monument. De filosoof René Descartes zou zelfs een tijd in de boerderij
hebben gewoond

2



Eerde (gemeente Meierijstad), Esdonkstraat 2
Kerk Sint Antonius Abt met patronaatsgebouw
Deze neogotische kerk dateert uit 1872. De architect was Tulder
De stichting Vrienden van de Eerdse Kerk maakt zich zorgen over de
toekomstige ontwikkeling. Door dreigende verkoop aan een
projectontwikkelaar is sloop zeker niet uit te sluiten en zullen er
waarschijnlijk woningen voor terug komen.
De stichting wil er onder andere een cultureel centrum in maken waarbij
het kerkgebouw bewaard blijft. Heemschut ondersteunt dit streven

Gemert/Bakel, Kasteellaan

In het verleden zijn er veel plannen ontwikkeld voor het kasteel en de
directe omgeving. Het poortgebouw dat van een latere datum is,
ondergaat een aanpassing om de ontwikkeling/ herbestemming van het
bestaande kasteel mogelijk te maken.
De oorspronkelijke moestuin blijft nu onaangetast
De geplande nieuwbouw achter het kasteel -mede als economische
drager- is dan de concessie die men doet om het behoud van het kasteel
veilig te stellen

Haaren, Rijksweg 9
Verwaarlozing Huize Haarendael
Erfgoedvereniging Bond Heemschut ontving in december 2018 een
melding over huize Haarendael. Huize Haarendael is het vroegere
grootseminarie van het Bossche Bisdom. Bij dit indrukwekkende gebouw
van Essens hoort ook de schitterende kapel van Granpré Molière uit 1936-
1940. Sinds jaren staat het complex leeg en het raakt steeds meer in
verval. Alleen de kerk wordt nog gedeeltelijk gebruikt als de gedenkplaats
Haaren, een herinnering aan het gijzelaarskamp tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Onderhoud wordt niet meer gepleegd.
Het verval van dit belangrijke monument vindt erfgoedvereniging
Heemschut zorgelijk. Ook met betrekking tot de toekomst is het
noodzakelijk dit belangrijke gebouw te onderhouden en een passende
bestemming te geven.

Helmond, Ameidestraat 1
Sloop neobarokke trapgevel uit het begin van de 20e eeuw
Door het verlenen van de omgevingsvergunning is de sloop van deze
markante gevel mogelijk geworden. De neobarokke gevel heeft geen
beschermde status ondanks de herhaalde verzoeken om de gevel op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De vier in de gevel aanwezige
gevelstenen (uit 1574) worden wel herbestemd. Een schrale troost voor de
bewoners van Helmond.
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Helmond, Molenstraat 191
Antonius van Padua kerk (Paterskerk)
De kerk is gebouwd rond 1893 en is nu in gebruik als
ontmoetingscentrum en muziekschool. De Stichting
Monumentenwerkgroep Helmond (MWH)maakt zich zorgen om de
toekomstige ontwikkelingen. Bij sloop met behoud van de voorgevel gaat
het waardevolle interieur verloren. Heemschut blijft de zaak volgen.

Moerstraten (gemeente Roosendaal), Moerstraatseweg 85
Theresiakerk (1912)
De kerk is een gemeentelijk monument en is gekocht om er een woning
van te maken. Door de jaren heen heeft de kerk de nodige bijgebouwtjes
gekregen die een functie hadden voor het kunnen functioneren van de
eredienst. De huidige eigenaar heeft deze bijgebouwtjes opgeknapt en een
functie gegeven voor hedendaags gebruik. De gemeente is het hier niet
mee eens en heeft een proces aangespannen. Hierdoor kwam het doel om
de kerk een functie te geven en het broodnodige onderhoud aan de kerk
uit te voeren tot stilstand. Heemschut bemiddelt en adviseert in deze
zaak.

Oisterwijk, Almijstraat
Koninklijke Verenigde Leder, KVL - complex

Someren-Heide, Kerkendijk 199
Sint Jozefkerk
Deze kerk is gebouwd in de periode 1959-1961. Geenen was de architect.
Samen met de Stichting Cuypersgenootschap maakt Heemschut zich
zorgen om toekomstige ontwikkelingen. Gemeente Someren-Heide is op
de hoogte gebracht van onze zorgen. Sloop is een reële dreiging;
eventueel behoud van de toren en het glas-in-lood.

Tilburg, Pieter Vreedeplein (centrum)
Hoogbouwplannen
Opnieuw zijn er hoogbouwplannen tegen het rijksbeschermde
stadsgezicht aan. De skyline van Tilburg zal hierdoor veranderen.
Zichtassen sneuvelen; het uitzicht verandert. Vanuit vele hoeken zal
bijvoorbeeld de Heuvelse Kerk niet meer te zien zijn. Een landmark
verdwijnt. Denk bij hoogbouw in oude gedeelten aan deze aantasting.
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Tilburg, Spoorlaan 394 B (onderdoorgang)
Monumentaal sgraffito werk in semi-openbare ruimte van Jan
Dijker (1965)
Verloedering. De drie abstracte panelen aan de wand komen niet tot hun
recht vanwege de rommelige omgeving. Fietsen worden er gestald; het is
een duistere onderdoorgang. Een verbod op fietsen stallen en het
aanbrengen van verlichting zouden kunnen helpen. Heemschut is hierover
in gesprek.

, buitengebied Hoge Maasdijk
Bebouwing buitengebied
Het plan om in het buitengebied Hoge Maasdijk 100 woningen te bouwen
valt slecht bij veel bewoners en andere belanghebbenden. Ook Heemschut
begrijpt niets van een dergelijk plan en hoopt dat het niet tot uitvoering
komt. Het gebied staat op de nominatie voor Unesco (erfgoed), is deel van
de Hollandse Waterlinie en Brabant Natura 2000. Op het buitendijkse
terrein staan nu wat loodsen en andere industriële bebouwing en
daardoor is blijkbaar het plan opgevat dat hier opnieuw gebouwd kan
worden.
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Tilburg Sluis III (de oude sluis III)
Het sluizencomplex van Sluis III uit 1917 (met pompgebouw – zie foto- en
sluiswachterswoningen, bedieningsgebouw en dubbele bajonetsluis) is
rijksbeschermd maar heeft wel achterstallig onderhoud. Heemschut heeft
eigenaar aangeschreven om noodzakelijk onderhoud uit te voeren.
Rijkswaterstaat is op zoek naar een bestemming voor dit complex. Kan
iets toeristisch/educatiefs zijn.



Lopende zaken Rijksmonument Gemeentelijk monument

Asten, Koningsplein 16
‘Anneke de Bruijn’ (verwaarlozing en sloopdreiging)
n Asten staat nog een van de drie of vier 18e eeuwse panden, een winkel,

overeind, die tot de ‘Anneke de Bruijn’ woningen/winkels behoorden. De
winkel verkeert in zeer ernstige (bouwvallige) staat. De sloopvergunning
van het rijksmonument is officieel verleend. Tegen de sloopaanvraag is
door Heemschut eerst een zienswijze ingediend en daarna is Heemschut in
beroep gegaan. Het resultaat is dat de te redden materialen zoals
aangeduid in het Bouwhistorische onderzoek in depot worden geplaatst
en later worden opgenomen in de nieuw te bouwen woning. Deze nieuw te
bouwen woning krijgt de contouren van het voormalige woonhuis.

Bergen op Zoom, Van Heelulaan 73
Goddelijke Voorzieningskerk
Deze Rooms-Katholieke kerk uit de wederopbouwperiode is vaak
slachtoffer van vernielzucht. Bisdom en parochie zijn het beu en hebben
besloten tot sloop over te gaan. De kerk bevat een monumentaal
wandkunstwerk van Jan Dijker. De gemeente, de werkgroep
monumentale kunst van Heemschut en een dochter van de kunstenaar
hebben (mede door crowdfunding) genoeg financiën bij elkaar gehaald
om het kunstwerk te redden. De zoektocht voor herbestemming is nog
gaande en er is goede hoop dat dit binnenkort gaat lukken.

Bergen op Zoom, De Waterschans
Hersteld vestingwerk
De waterschans verdedigde de haven van Bergen op Zoom en is
aangelegd in 1584. De waterschans verrommelde na de sloop van de
vesting en is illegaal opgeschoond door bomen en platen te verwijderen.
Hierbij is grof geschut gebruikt, waardoor enkele cultuurhistorische
relicten beschadigd zijn. Ze vallen wel te herstellen. In 2016 is er gestart
met het herstel. In overleg met de RCE is er gekozen voor 80% herstel en
20% restauratie. In de zomer van 2018 is het werk opgeleverd. Mede
door Heemschut zijn de juiste keuzes gemaakt voor herbestemming.

Eindhoven, Wal 15
Bankgebouw Van Mierlo,
Kraaijvanger Architecten heeft opdracht gekregen om voor verschillende
Brabantse steden soortgelijke bankgebouwen te ontwerpen. In Tilburg,
Eindhoven, Den Bosch en Helmond zijn de exemplaren nog te zien. Het is
naoorlogse architectuur die wat betreft grandeur iets van Italiaanse
palazzi weg heeft. In Eindhoven blijft het gebouw gespaard en wordt daar
opgenomen in nieuwbouwplannen. De Eindhovense variant is de rijkst

6



vormgegeven variant. Er is een raam van Louis van Roode en de
deuromlijsting is van Niel Steenbergen.

Etten- Leur, Edward Poppelaan 12
Klooster, internaat Edward Poppe
Het Internaatgebouw, voormalig Juvenaat Edward Poppe, is een
naoorlogs pand dat relatief gaaf is, een groot draagvlak onder de
bevolking kent en in goede technische staat verkeert. Het stond op de
nominatie gesloopt te worden. Door gezamenlijke inzet van diverse
partijen waaronder Heemschut is in de raadsvergadering van 19
december 2017 besloten het hele juvenaat te behouden en te
herbestemmen. Hiervoor is door de raad een amendement aangenomen.
Dit is ruim een jaar na de presentatie van de eerste plannen, waarin
vooral werd uitgegaan van sloop. In 2018 zijn diverse plannen gemaakt
maar die konden niet rekenen op de instemming van het college en of de
raad. Wordt nog vervolgd.

Etten – Leur, Rijsbergseweg 98, Graaf de Lambertplantsoen
Obelisk in een plantsoen, Luchtvaartmonument.
Gedenknaald ten behoeve van het eerst opgestegen vliegtuig in Nederland
in 1909. Het monument is in 1935 opgetrokken. Het onderhoud aan het
monument is ondeskundig en zonder vergunning uitgevoerd. De gemeente
heeft toegegeven zonder vergunning te hebben gehandeld en heeft
aangegeven alsnog de vergunningsprocedure op te starten als de financiële
middelen beschikbaar zijn. Dit laatste was in 2018 nog niet het geval. Het
monument behaalde veel publiciteit door nieuwe ontdekkingen v.w.b. de
ligging en het plantsoen in de vorm van een vliegtuig uit de beginperiode.

Roosendaal, Markt 2
Sint-Janskerk (Sint Jan de Doper)
Door herbestemming in 2013 wordt het interieur van de kerk bedreigd
(harde muziek en ondeskundig gebruik) . In 2013 wordt, met goedkeuring
van de monumentencommissie, een biechtstoel omgebouwd tot bar.
Heemschut volgt de zaak in samenwerking met Stichting Beeld. Nader
onderzoek van Heemschut leert dat de monumentencommissie onwettig
blijkt en er wordt bezwaar tegen de vergunning gemaakt. In 2015 oordeelt
de rechter dat de commissie niet deskundig was. In 2016 heeft de uitbater
de opdracht teruggegeven aan het Monumentenfonds Brabant. Het
Monumentenfonds Brabant heeft haar vastgoed portefeuille overgedragen
aan BOEi, waardoor de kerk momenteel in eigendom is van BOEi. De
nieuwe eigenaar wil de kerk ontdoen van haar ornamentiek.

Standdaarbuiten, Barlaaksedijk (geen nummer)
Keenesluis
De Keenesluis aan de Barlaaksedijk is een voormalige schutsluis met
aflaatkanaal. Het oudste deel dateert van 1760, de sluis is in de loop van
de 19e eeuw verder uitgebreid. Sinds 2010 is Heemschut actief betrokken
bij deze sluis. Er is gestreden voor restauratie en het beleefbaar maken
van de sluis (o.a. door het terugplaatsen van scheprad en de sluis weer
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bevaarbaar te maken). Tijdens de Nationale Sluizendag op 26 oktober
2017 is bekend gemaakt dat de Keenesluis voor een groot deel
gerestaureerd wordt. Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-
Brabant, Rijkswaterstaat en Rabobank West-Brabant Noord stellen
hiervoor financiële middelen beschikbaar. Mevrouw Peters, buurvrouw
van de sluis en Heemschut Brabant waren vanaf het eerste uur actief. De
sluis is op verzoek van Heemschut aangewezen als gemeentelijk
monument. Na de zomer van 2018 is de restauratie opgestart van de
sluis. De terugkeer van het scheprad is nog onzeker.

Tilburg, Bredaseweg 546
Buitenverblijf Heidepark
Is jarenlang eigendom geweest van de gemeente Tilburg, heeft jaren leeg
gestaan en is sterk vervallen. Er is door verschillende partijen, waaronder
Heemschut, gevraagd om het rijksmonument te onderhouden en
minimaal wind- en waterdicht te maken. In 2015 is een nieuwe eigenaar
gevonden die er een restaurant in wilde maken. Vanwege financiële
trubbels, vleermuizen en houtworm in het pand is er toen niets gebeurd.
In 2016 is de eigenaar failliet verklaard en heeft de belastingdienst een
claim op het pand gelegd. In 2018 is er een nieuwe eigenaar gevonden
met nieuwe plannen. Er is een restauratie-architect aangetrokken die aan
de achterkant van het gebouw een glazen uitbreiding heeft geprojecteerd.
Hierbij sneuvelen wel enkele monumentale bomen.

Tilburg, Spoorlaan 346-348 (zie ook onder Eindhoven)
Bankgebouw Van Mierlo (zie ook onder Eindhoven)
Kraaijvanger Architecten (Herman Kraaijvanger) heeft van de
toenmalige Bank van Mierlo opdracht gekregen om voor verschillende
Brabantse steden bankgebouwen te ontwerpen. Deze gebouwen lijken
sterk op elkaar. In Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond zijn de
exemplaren nog te bewonderen. Het is naoorlogse architectuur die wat
betreft grandeur iets van Italiaanse palazzi wegheeft, maar in een
sobere vormgeving. In Tilburg is de deuromlijsting ontworpen door
kunstenaar Hans Claesen. De plannen om dit bankgebouw te slopen zijn
ondertussen van de baan. Het is zelfs zo dat het bankgebouw wordt
aangewezen als gemeentelijk monument.

Tilburg, Stadhuisplein 130,
Stadskantoor 1 (SK1) (In Tilburg ook al skelet 1 genoemd,
vanwege het totale strippen van het monumentale gebouw)
In 2015 heeft Steenhuis Meurs een cultuurhistorische waardestelling
gemaakt over stadskantoor 1. Dit naar aanleiding van de
herbouwplannen van de gemeente en de vele protesten die dit opriep.
Erfgoedverenigingen, architecten, heemkundekringen, kunstenaars
hebben zich verenigd in een groep ten behoud van het iconische beeld
van het stadskantoor1 van de architecten Kraaijvanger. Ook is er een
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referendum gestart en is het aantal benodigde stemmen hiervoor
binnengehaald. Tevens is er een aanvraag tot rijksmonument gedaan.
Toch heeft de gemeente besloten het SK1 niet als een iconisch,
monumentwaardig gebouw te behandelen, maar de plannen van de
architect van Dedrie doorgang te laten vinden. Het gebouw dat bestaat
uit drie elementen, die nu één geheel vormen, zal in de nieuwe situatie
worden ervaren als los van elkaar staande gebouwen. Het gebouw wordt
nu gekenmerkt door horizontalisme en in de nieuwe situatie zal een deel
een verticale uitstraling krijgen. Eind 2018 is men begonnen met de
plannen waar Heemschut niet achter staat, te realiseren.

Tilburg, Besterdring 235
Het blauwe gebouw van de voormalige
Gemeentelijke Sociale Dienst
Het typische jaren zeventig gebouw (1978) van de
Tilburgse architect Jac. van Oers is een eyecatcher. Er is
gebruik gemaakt van cortenstaal voor de bovenbouw en
voor de begane grond zijn er blauwe tegeltjes gebruikt. De
achtvorm komt zowel in interieur als in exterieur terug. Het
markante gebouw grenzend aan de spoorzone en ook
refererend aan die spoorzone en aan treinen (raamcoupé's). is uniek in
Nederland en vertelt ook het verhaal van Tilburg. Vele Tilburgers gingen
hier een uitkering aanvragen toen de textielindustrie in elkaar stortte.
Heemschut heeft opdracht gegeven een waardenstelling te laten maken.
Hieruit blijkt dat het gebouw uniek is. Toch is de gemeente Tilburg
vooralsnog niet van plan de sloopplannen te laten varen. De actiegroep
'het Blauwe gebouw' waar ook Heemschut deel van uitmaakt, hoopt dat
de politiek niet alleen kijkt naar waar het grootste economische gewin te
behalen valt. In appartementen die daar gebouwd zouden kunnen
worden of in het behoud van een karakteristiek Tilburgs gebouw. De
eigenaar van het gebouw wil slopen en nieuw bouwen. In 2018 heeft
Heemschut de monumentenstatus aangevraagd voor dit gebouw, maar
de omgevingscommissie heeft dit verzoek niet ondersteund. Als
argumenten zijn mede opgevoerd dat er teveel achterstallig onderhoud
aan het gebouw zou zijn, dat er asbest in het gebouw aanwezig was en
dat al was gekozen voor een nieuw plan, dat goed zou passen op de kop
van de spoorzone. Naar het idee van Heemschut is er zo’n goed passend
gebouw al namelijk gebouw dat er al staat. Eigenaar Bak heeft echter
hele andere plannen met dit stuk grond en wil er een
woonappartementencomplex plaatsen. Dit stuit op fel verzet van
omwonenden die daardoor te weinig (zon)licht in hun woning krijgen. De
stand van zaken eind 2018 is dat het Blauwe Gebouw er nog steeds staat.
De vraag is of dit eind 2019 nog zo is?!
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Werkendam Hank, Vissershang.Gemaal.
Dit gemaaltje behoorde tot een reeks van 21 gemalen die
elektrisch aangedreven werden. Gemeente Werkendam heeft het
voornemen uitgesproken in ieder geval 1 gemaal (Vissershang
4)gemeentelijk te gaan beschermen.



Andere
activiteiten
in 2018

Intergemeentelijk Toezicht

Daar het toezicht van de rijksinspectie Erfgoed voor een groot deel bij de provincies is neergelegd heeft
commissie Noord-Brabant de provinciale commissie Intergemeentelijk Toezicht uitgenodigd voor overleg.
Hieruit is een nauwe samenwerking ontstaan over het signaleren van fouten bij gemeenten en het functioneren
van monumentencommissies.
Daarnaast heeft Heemschut ook plaats genomen, op verzoek van de commissie intergemeentelijk toezicht. voor
het opzetten van voorlichting bijeenkomsten over de omgevingsvisie en de daarin op genomen rol van
monumentencommissies en erfgoed.

De samenstelling van gemeentelijke monumentencommissies moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Deze
commissie moet bestaan uit meerdere gekwalificeerde personen.
Mocht een gemeente geen eigen commissie hebben, dan moeten de taken van de commissie worden uitbesteed
aan externe (deskundige) bureaus. In de praktijk loopt het vaak anders. Onderzoek van Heemschut in 2012
toonde al aan dat veel gemeenten geen of geen voltallige monumentencommissie hebben
Dit item is door Heemschut Noord-Brabant in 2018 opnieuw opgepakt en het onderwerp kreegt aandacht in
diverse dagbladen. Het artikel genereerde een hoop commotie en er werden zelfs vragen gesteld in de tweede
kamer. De rijksinspectie en de provincie namen contact op met Heemschut Noord-Brabant.

Erfgoed telt
Erfgoed is een onmisbare bouwsteen van onze samenleving
Focus op: ‘de verbindende waarde van erfgoed’

Centraal in deze visie staat de verbinding tussen erfgoed en grote uitdagingen in onze leefomgeving. Er wordt de
komende jaren 325 miljoen extra voor beschikbaar gesteld. De visie is opgehaald en samengesteld na het
inwinnen van adviezen bij overheidsinstanties maar ook eigenaren, vrijwilligers en marktpartijen. Het gaat dus
om erfgoed in de leefomgeving en verbanden tussen erfgoed en lokale economie, toerisme en onderwijs. Het
beschikbare extra budget wordt ingezet op
• religieus, agrarisch en groene monumenten en archeologie
• monumenten waarvan de economische waarde niet direct duidelijk is zoals kerken en de monumenten in

krimpgebieden
• monumenten die een eigentijds gebruik opteren , zoals duurzaamheid
• kennis en vakmanschap
• ruimtelijke opgave en erfgoed zoals energietransitie
• verbindingen tussen erfgoed en recreatieve industrie
• instandhouding maar ook toegankelijkheid waarbij vooral jongeren betrokken worden
• immaterieel erfgoed
• Vrijwilligers



Financiële regelingen

In 2019 zal belastingaftrek plaats maken voor subsidie, wordt de SIM (BRIM) verhoogd met 10%, zal
duurzaamheid ook voor monumenten de nodige aandacht krijgen en komen er aparte regelingen voor erfgoed in
het Koninkrijk: Joods Erfgoed, kerkenvisies en mogelijk voor interieurs. Onderwerpen als agrarisch erfgoed,
digitale ontsluiting en aardbevingen in Groningen en het samen optrekken met andere overheden in
ontwikkelingen binnen de leefomgeving (Erfgoeddeal) komen ook aan bod. Wordt vervolgd in 2019..

Excursies

Nationaal Monumentencongres
Enkele leden van de commissie zijn naar het Nationaal Monumentencongres in de voormalige Prodentfabrieken
in Amersfoort geweest. Thema van dit jaar was: 'Erfgoed is van ons allemaal, toch?'

Open Monumentendag
Tijdens de open monumentendagen is er op diverse locaties in Noord-Brabant door commissieleden geflyerd.

Drukwerk

Jaarverslag 2017
Begin 2018 is het jaarverslag 2017 geschreven en gedrukt. Alle Noord-Brabantese leden kregen een exemplaar
toegezonden. Tevens is een exemplaar naar alle Brabantse Heemkundekringen verstuurd.
De digitale versie van het jaarverslag 2017 is gestuurd naar de colleges van B&W en raden van alle gemeenten
in Noord-Brabant.

Heemschutfolder Noord-Brabant
In 2018 is de folder van 2016 nog gebruikt. In 2019 zal de Brabantse folder een nieuwe lay-out krijgen en
worden geactualiseerd.
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Erfgoedvereniging Bond Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen
voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zet Heemschut zich in voor de waardering
en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Dit werk doet
zij met inzet van deskundige vrijwilligers.
Alle provincies en de hoofdstad Amsterdam hebben een eigen commissie die lokaal te werk gaat. De
leden van deze commissies laten hun stem horen als cultuurhistorische waarden in het geding zijn.
Dat doen zij het liefst vooraf door gemeentes en provincie te wijzen op de cultuurhistorische
waarden van het gebouwde en/of aangelegd erfgoed. Op basis van meldingen ondernemen zij actie
om gebouwen en gebieden te behoeden voor achteruitgang of zelfs ondergang.

Erfgoedvereniging

Bond Heemschut




