
BEELDVORMENDE AVOND GEMEENTERAAD

3 SEPTEMBER 2020

ERFGOEDVISIE MEIERIJSTAD



21.15uur Rolf Vonk (Erfgoed Brabant)

Inleiding

21.30uur Hans Gunter (Monumentenhuis Brabant)

Presentatie opzet en uitgangspunten Erfgoedvisie

21.55uur Gelegenheid tot het stellen vragen 
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Programma 21.15 – 22.15uur

VERBINDEND ERFGOED



VERBINDEND 
ERFGOED

Erfgoedvisie Meierijstad

Beeldvormende avond



WAARDE
Johanna Timmermans, Veghel



BETEKENIS 
GEVEN
Manuscript Adriaan Brock, Sint-Oedenrode

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjkrKGfpJbrAhWjsaQKHaj6DNsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.sintanthonis.nl/inwoners/nieuws_41136/item/help-het-bhic-bij-het-opzetten-van-de-coronacollectie-van-brabant_46060.html&psig=AOvVaw0H5xkecF_s8rpxavMe5rWD&ust=1597342926551041
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjkrKGfpJbrAhWjsaQKHaj6DNsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.sintanthonis.nl/inwoners/nieuws_41136/item/help-het-bhic-bij-het-opzetten-van-de-coronacollectie-van-brabant_46060.html&psig=AOvVaw0H5xkecF_s8rpxavMe5rWD&ust=1597342926551041


MONUMENTEN
Rijksmonument Dorshout 18, Veghel



ARCHEOLOGIE
Archeologische opgraving Erp, 2019



COLLECTIES
Collectie Jan Heestershuis, Schijndel



LANDSCHAPPEN
Dommeldal Sint-Oedenrode



BEHOUDEN
Monumentenschild Sint-Oedenrode



VERHALEN 
DOORGEVEN
Meierijstad Herdenkt 2019, Veghel



ERFGOED IS 
EMOTIE
Lied Veghel, Parel van de Meierij



ERFGOED 
DRAAIT OM
GEMEENSCHAP
Molenpark 2018, Erp



NIEUWE 
INBRENG
CHV Noordkade, Veghel



NIEUWKOMERS
Vm. Congregatiekapel en moskee, Veghel

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://erfgoedstem.nl/past-een-moskee-in-een-kerk-in-veghel-letterlijk-niet/&psig=AOvVaw021dDzltt_HnPTRblzR7sY&ust=1596314338141000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiensCs-OoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://erfgoedstem.nl/past-een-moskee-in-een-kerk-in-veghel-letterlijk-niet/&psig=AOvVaw021dDzltt_HnPTRblzR7sY&ust=1596314338141000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiensCs-OoCFQAAAAAdAAAAABAD


TIJD 
VERSTRIJKT
Hoekgevelboerderij Kerkstraat 29, 
Wijbosch



VERANDEREN 
WAARDEN 
EN NORMEN
Boschwegkerk 2020, Schijndel



WAARDELOOS
Sloop H.Hartkerk 2019, Veghel



ONTERFD
Foodpark 2019, Veghel



NIEUW 
ERFGOED
Glazen Boerderij 2016, Schijndel



SAMENLEVING 
IN TRANSITIE
Klooster Fanciscanessen 2020, Veghel



ERFGOED 
VERBINDT
Duizendjarig Woud, Sint-Oedenrode



WAARDE 
VERGROTEN
Streekpark Kienehoef 2020, Sint-
Oedenrode



NIEUWE 
WAARDE 
GEVEN
Molenwieken 2019, Veghel



CULTURELE 
IDENTITEIT   VOLGT 
POLITIEK
MeierWIJstad 2018, Fabriek Magnifique



DANK VOOR UW 
AANDACHT



ERFGOEDVISIE MEIERIJSTAD 2020-2030

VERBINDEND ERFGOED



MEIERIJSTAD: RIJK AAN ERFGOED
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<Titel van de presentatie>



MEIERIJSTAD: RIJK AAN ERFGOED
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<Titel van de presentatie>
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<Titel van de presentatie>



• Landelijke en regionale ontwikkelingen 

• Harmoniseren en actualiseren bestaand beleid

• Ambities bepalen nieuw beleid
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WAAROM EEN NIEUWE ERFGOEDVISIE? (1)

VERBINDEND ERFGOED



De kracht van Erfgoed:

• Erfgoed leeft!

• Erfgoed verbindt!

• Erfgoed loont!

• Erfgoed inspireert!
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WAAROM EEN NIEUWE ERFGOEDVISIE? (2)

VERBINDEND ERFGOED



• 125 rijksmonumenten

• Drie archeologische Rijksmonumenten

• Bijna 300 gemeentelijke monumenten

• Vier beschermde dorpsgezichten

• En ruim 850 beeldbepalende en 

cultuurhistorisch waardevolle objecten
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BESCHERMD ERFGOED

VERBINDEND ERFGOED



• Oriëntatie en inventarisatie beleid

• Interne -en externe consultatie

• Informeren raad d.m.v. startnotitie december 2018

• Participatie:

• Openbare stakeholdersbijeenkomst februari 2019: o.a. heemkundekringen, 

monumentencommissie, cultuurkade en dorpsraden

• Inhoudelijke afstemming erfgoedvisie met Platform Erfgoed Meierijstad (PEM)

• Beeldvorming raad (september 2020)

• Besluitvorming visie (raad) en uitvoeringsprogramma (college), 3e en 4e kwartaal 2020
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PROCES EN PLANNING

VERBINDEND ERFGOED



MATERIEEL –EN IMMATERIEEL ERFGOED

Voorstel definitie:

“Cultureel erfgoed omvat die materiele, immateriële, zichtbare en onzichtbare overblijfselen 

van onze maatschappelijke ontwikkeling, die wij waardevol vinden voor ons maatschappelijk 

geheugen en identiteit en willen doorgeven aan toekomstige generaties.”
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WAT IS ERFGOED?

VERBINDEND ERFGOED



MATERIEEL –EN IMMATERIEEL ERFGOED

1. Onroerend erfgoed (niet verplaatsbaar)

Monumentale gebouwen, historische landschapselementen, archeologische vindplaatsen.

2. Roerend erfgoed (verplaatsbaar)

Kunstcollecties, archieven, mobiel erfgoed.

3. Immaterieel erfgoed (niet tastbaar)

Verhalen, dans, muziek, evenementen, ambachten, tradities.
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WAT IS ERFGOED? (2)

VERBINDEND ERFGOED



Focus erfgoedvisie:

• onroerend materieel erfgoed (archeologie, architectuur, bouwhistorie, cultuurhistorie, 

monumenten en het cultuurlandschap)

• immateriële erfgoed (verhalen, geschiedenis, ambachten, tradities) voor zover het 

gelinkt is aan het onroerende materiele erfgoed

Overige erfgoed – roerend erfgoed (museumcollecties) en immaterieel erfgoed zoals 

kermis, carnaval en evenementen- borgen in de op te stellen Kunst- en cultuurnota.
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REIKWIJDTE VISIE

VERBINDEND ERFGOED



Erfgoed is de basis van ons gemeenschappelijk historisch besef en onze 
gezamenlijke identiteit. Het draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, 
de aantrekkelijkheid van de gemeente als bezoeklocatie en aan een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het doel van de erfgoedvisie is om het 
erfgoed, zowel materieel als immaterieel een belangrijke bouwsteen te laten 
zijn bij de ontwikkeling van onze gemeente. Op deze manier zetten we  
Meierijstad als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken, leven en te 
bezoeken nadrukkelijker op de kaart. 
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VOORSTEL ERFGOEDVISIE

VERBINDEND ERFGOED



Erfgoedambities en uitgangspunten:

• Het erfgoed is belangrijk fundament van onze identiteit.

• Integrale aanpak- vrijetijdseconomie, ruimtelijke ontwikkeling en het sociale domein.

• Erfgoed als kwaliteit, verbindende kracht en inspiratiebron voor (ruimtelijke)ontwikkeling

• Hergebruik en herbestemmen van het erfgoed

• Erfgoed is bouwsteen, inspiratie voor maatschappelijke opgaven

• Ruimte voor innovatie en experiment.

• Beleefbaarheid van erfgoed voor breed publiek. 

• Ruimte bieden aan initiatieven uit samenleving
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ERFGOEDVISIE

VERBINDEND ERFGOED



1. Visie 
• vaststelling door raad

2. Uitvoeringsprogramma 
• vaststelling door college
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“PRODUCTEN” ERFGOEDVISIE

VERBINDEND ERFGOED



1. De basis op orde brengen en houden

2. Ontwikkelen: erfgoed en ruimte

3. Zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed

4. Inspiratie en richting bieden aan maatschappelijke opgaven

5. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht

6. Samenwerken: erfgoed verankeren in de samenleving
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SPEERPUNTEN ERFGOEDVISIE

VERBINDEND ERFGOED



De basis op orde brengen en houden
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<Titel van de presentatie>



Doelen en opgaven:

• Inventariseren, waarderen en beschermen

• Informeren, adviseren en stimuleren

• Instandhouding

• Cultuurhistorische kwaliteit waarborgen
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1. De basis op orde brengen en houden (1)

VERBINDEND ERFGOED



• Wat doen we al?
• Monumentenlijst, erfgoedverordening, archeologische -en cultuurhistorische waardenkaart, 

monumentencommissie, subsidieregeling eigenaren gemeentelijke monumenten

• Voorstellen acties ikv uitvoeringsprogramma
• Ontwikkelen en actualiseren beschermingsinstrumentarium (noodzaak)

• Continuering subsidieregeling voor onderhoud (wenselijk)

• Optimaliseren toezicht en handhaving (wenselijk)

• Inventariseren van de erfgoedvoorraad en opstellen onderzoeksagenda (ambitie)
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1. De basis op orde brengen en houden (2)

VERBINDEND ERFGOED



Ontwikkelen: erfgoed en ruimte
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Doelen en opgaven:

• Meer verbinding tussen erfgoed en ruimtelijke opgaven

• Erfgoed als bouwsteen integreren in de omgevingsvisie 

• Herbestemming en transformatie van monumentaal 

vastgoed

• Erfgoed als bouwsteen bij landschapsinrichting
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2. Ontwikkelen: erfgoed en ruimte (1)

VERBINDEND ERFGOED



• Wat doen we al?
• Erfgoed borgen in bestemmingsplannen

• Diverse monumentale objecten zijn succesvol herbestemd

• Voorstellen acties ikv uitvoeringsprogramma
• Erfgoed verankeren in de Omgevingsvisie en Omgevingsplan (noodzaak)

• Omgeving van het monument beschermen volgens de Omgevingswet (noodzaak)

• Opstellen visie religieus erfgoed (wenselijk)

• Actieve rol vervullen in het kader van herbestemmingsopgaven (wenselijk)

• Opstellen kaders voor boerderijsplitsing (wenselijk)

• Opstellen kansen -en inspiratiekaart voor nieuwe ontwikkelingen (ambitie)
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2. Ontwikkelen: erfgoed en ruimte (2)

`VERBINDEND ERFGOED
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Doelen en opgaven:

• Zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed
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3. Zichtbaar en beleefbaar maken erfgoed (1)

VERBINDEND ERFGOED



• Wat doen we al?

• Canon Meierijstad (door heemkundekringen)

• Attentietegels (door heemkundekringen)

• Programma voor 75 jaar Bevrijding

• Het geven van rondleidingen in dorpskernen en kerken

• Kijkmomenten bij archeologische opgravingen

• Voorstellen acties ikv uitvoeringsprogramma

• Onderzoeken of de biografie van Meierijstad de citymarketing kan versterken (ambitie)

• De samenwerking met de afdeling toerisme -en recreatie verder uitbouwen (ambitie)

• Verdwenen of niet zichtbaar erfgoed zichtbaar maken (ambitie)
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3. Zichtbaar en beleefbaar maken erfgoed (2)

VERBINDEND ERFGOED



Inspiratie en richting voor maatschappelijke opgaven
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Doelen en opgaven:

Vanuit de kracht van het erfgoed willen we bij dragen aan de realisatie van de 

transities en opgaven in de leefomgeving. Hierbij kan erfgoed een bouwsteen, 

richtinggever en inspiratie zijn.
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4. Inspiratie en richting voor maatschappelijke opgaven (1)

VERBINDEND ERFGOED



• Wat doen we al?

Recente projecten/ ideeën:

• Inspiratie voor waterbergingopgave ikv Mozaïek Dommelvallei. 

• Watermolenlandschap in Erp ikv Omnipark “De brug”.

• Landschapslaboratorium “Zon, wind en water” ikv de Landschapstriënnale 2020

• Voorstellen acties ikv uitvoeringsprogramma

• Kaders opstellen voor energiebesparende maatregelen bij monumenten (wenselijk)

• Onderzoeken financiële ondersteuning verduurzamen monumentale panden (wenselijk)

• Inspiratie bieden bij keuzes en ruimtelijke uitwerkingen energietransitieopgave (wenselijk)

• Bij transitie landbouw erfgoed meenemen als bouwsteen en inspiratie (wenselijk)
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4. Inspiratie en richting voor maatschappelijke opgaven (2)

VERBINDEND ERFGOED
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4. Inspiratie en richting voor maatschappelijke opgaven (3)



Doelen en opgaven:

Om erfgoed als kennisbron in te kunnen zetten is het belangrijk om het erfgoed 

goed in kaart te brengen. Alleen door de kennis te verzamelen en te waarderen 

kan hiermee immers rekening worden gehouden. 
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5. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht (1)

VERBINDEND ERFGOED



• Wat doen we al?

• Canon van Meierijstad (heemkundekringen)

• Cultuurkade, de marktplaats voor cultuureducatie in de gemeente Meierijstad

• Programma 'Meetup Meierijstad’ (Voortgezet Onderwijsproject)

• Omgevingsonderwijs i.s.m. Fontys Hogeschool Kind en Educatie. 

• Voorstellen acties ikv uitvoeringsprogramma

• Project Erfgoedwijsheid (wenselijk)

• Verder uitbouwen en faciliteren erfgoededucatie (wenselijk)

• Inzetten op ondersteuning van ontsluiten en borgen van lokale kennis (wenselijk)

Slide 56

5. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht (2)

VERBINDEND ERFGOED



Doelen en opgaven:

• We willen de verbindende kracht van het erfgoed 

nog beter benutten en erfgoed positioneren in de 

samenleving
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6. Samenwerken: erfgoed verankeren in de samenleving (1)

VERBINDEND ERFGOED



• Wat doen we al?

• Samenwerking heemkundekringen binnen PEM

• Voorstellen acties ikv uitvoeringsprogramma

• Uitbouwen relatie met PEM (wenselijk)

• Samenwerking met buurgemeenten in gemeente overstijgende gebiedsopgave, 

o.a. Aa-dal en Duitslijntje (wenselijk) 

• Samenwerking versterken met de regionale partners, o.a. Groene Woud (wenselijk)

• Ondersteuning blijven bieden aan historische verenigingen (wenselijk)
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6. Samenwerken: erfgoed verankeren in de samenleving (2)

VERBINDEND ERFGOED
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DANK VOOR UW AANDACHT!

VERBINDEND ERFGOED
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VRAGEN?

VERBINDEND ERFGOED




