
MOTIE

De raad van de gemeente Meierijstad
Aanmoedigingsprijs “Erfgoedpluim Meierijstad”, in vergadering bijeen op 27 januari 
2021;

constaterende:
 dat de Erfgoedvisie Meierijstad 2020-2030 met een aantal speerpunten invulling geeft 

aan de ambitie om in Meierijstad monumenten en cultureel erfgoed te behouden en te 
herstellen;

 dat deze speerpunten de basis vormen voor een nog op te stellen 
uitvoeringsprogramma;

 dat de Erfgoedvisie ook ingaat op de biografie van Meierijstad, wat ons bindt en 
onderscheidt in Meierijstad, en de wijze waarop erfgoed een rol kan spelen bij andere 
actuele maatschappelijke vraagstukken;

overwegende:
 dat Meierijstad een omvangrijk erfgoedbestand kent met 125 Rijksmonumenten, drie 

archeologische Rijksmonumenten, circa 300 gemeentelijke monumenten en ruim 850 
beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle objecten;

 dat erfgoed leeft en inspireert, en daarom blijvende aandacht en stimulans verdient als 
drager van verleden, heden en toekomst;

 dat eigenaren en erfgoedontwikkelaars waardering, letterlijk een pluim, toekomt als zij 
zich bijzonder onderscheiden bij de instandhouding of ontwikkeling van erfgoed, 
bijvoorbeeld als zij volgens de regelen der kunst restauraties hebben uitgevoerd; daarbij 
kan onder andere worden gedacht aan getoond vakmanschap en gerealiseerde kwaliteit, 
voorbeeldfunctie, impact op de omgeving en authenticiteit;

 dat een dergelijke pluim ook toekomt aan organisaties die zich op dit vlak op bijzondere 
wijze hebben ingezet voor het erfgoed binnen Meierijstad;



b e s l u i t:
1. de wens uit te spreken om een aanmoedigingsprijs in te stellen en deze periodiek toe te 

kennen aan een persoon, meerdere personen of organisatie(s) die zich op bijzondere wijze 
hebben ingezet voor de instandhouding of ontwikkeling van het ruimtelijk erfgoed in 
Meierijstad, genaamd: << ERFGOEDPLUIM MEIERIJSTAD >>;

2. het college te verzoeken om met inachtneming hiervan en van bovenstaande 
overwegingen de instelling en toekenning van een dergelijke prijs nader te onderzoeken 
en te betrekken bij het op te stellen Uitvoeringsprogramma en de uitwerking van 
actiepunten uit de Erfgoedvisie;

en gaat over tot de orde van de dag.

De indieners, 

Lokaal Meierijstad VVD D66 Lijst Blanco

Gemeentebelang Meierijstad


