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Onderwerp: brandbrief van Het Waalres Museum
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onlangs hebben wij wethouder A. van Holstein gesproken over de posÍtie
en situatie waarin Het
Waalres Museum {hierna, HWM)zich bevindt.
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Aan de orde o.a. is geweest de rol van HWM inzake Índustrieel
erfgoed- en kunsteducatie voor alle
basisscholen in waalre. Met behulp van gemeentelijke subsidie
is HwM een educatieproject in
overleg met de scholen gestart.
Door een belangeloze inzet van vele vrijwilligers is een mooi programma
tot stand gebracht in de
loop der jaren' Het in 2019 gestarte industrieel erfgoededucatieproject

wordt binnenkort met de
cultuur coórdinator/scholen geëvalueerd. Verwachting is dat enige bijstelling
zal plaatsvinden. Naar
aanleiding daarvan zal dan weer een subsidieaanvraag kunnen/moeten
worden ingediend.
verder

is ter tafel geweest de moeilíjke financiële positie, waarin HWM
al geruime tijd verkeert. De
oorzaak daarvan ligt met name bíj de status van het gebouw; het
betreft een Rijksmonumênt
waaraan onvermijdelijk en verplicht en noodzakelijk onderhoud dient
te geschieden. o.a. dienen de
vensterbanken te worden vernieuwd, de isolatie moet worden aangepast
aan huidige eisen etc,
Kortom, onderhoud is noodzakelijk om het gebouw zijn status te doen
behouden en het tevens naar
functie duurzaam te kunnen gebruiken.

wat betreft de warmtevoorziening geldt dat de oude ketels moeten vervangen.
De energierekening
rijst de pan uít' Dan is er nog de plicht de door de gemeente waalre
verstrekte hypotheek met
aflossing en rente te betalen; € 4.o0o per jaar. Het zou mooÍ zijn als
HWM daarover een regeling
met uw gemeente kan treffen.

Aan totale exploítatielasten wordt jaarlijks ca. € 18.000,- uitgegeven.
De ínkomsten (entree,
arrangementen, museumshop-en galeriefunctie) van het museum verhouden
zich niet tot dit bedrag,
Dat betekent dat er elk jaar op de reserve wordt ingeteerd. Dit
baart het bestuur grote
zorgen.

Aangezien wij als bestuurders de wettelijke plicht hebben om behoorlijk
te besturen, daaronder
begrepen de plicht om te anticiperen op achteruitgang in de financiële positie,
melden wij ons bij u
om daadwerkelijk deelgenoot te worden van onze financíële problemen,
en daarvoor in
gezamenlijkheid een oplossing te vinden.

HWM heeft zijn bestaansrecht sinds jaar en dag bewezen, HWM is
een geregistreerd museum
waarmee de waarde van onze collecties, maar ook de kwalíteit van
HWM is erkend. Helaas is wegens
geldgebrek het níet mogelíjk om bezoekers met een museumjaarkaart
te ontvangsr?nigfndatrfUng_,558r
- uu'"'u'''utr",efoon:
beschikt wordt over een elektronische registratiefacilÍteit.
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Het is voor een gemeente als Waalre van bijzonder belang, zeker gezien haar ligging bij/in Brainport
Eindhoven om over een museum, zoals HWM te kunnen blijven beschikken.
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Het is belangrijk voor alle bewoners om een ontmoetingsplaats te hebben, waar het verhaal over
Waalre en Aalst kan worden verteld en getoond. De vraag, waar komen we vandaan (zie de collecties
van Brabantia, Kendix, Simplex etc. in relatie tot het ontstaan van nu bestaande industriële

F
,Íl

o
o
tït
u

bedrijvigheid in de gemeente en regio) kan worden beantwoord aan de hand van genoemde
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collecties.
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HWM heeft onlangs belangeloos meegewerkt aan de Dorpsquiz en besloeg daarbij een belangrijke

z

onderdeel van die quiz. Er waren veel enthousiaste reacties van de deelnemers.
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Tevens bÍedt HWM onderdak aan de tentoonstelling EregalerÍj Brabantse gesneuvelden van 7 tot en
met 22 september a.s. ln samenwerking met Het Brabants Historisch lnformatiecentrum (BHIC) en de
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Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden is hiertoe besloten. Ook zullen leden van de
jongerenconferentie Past; Forward Reflect Rethink Remember deze tentoonstelling bezoeken.

HWM is ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor kunstenaars met het Waalres publiek. Door de
educatieprojecten kríjgen alle basisschoolleerlingen een inzicht in en een band met het verleden en
de kunst. Zo begrijpen ze waarom er een Brabantialaan is bijvoorbeeld.
Vele expats en anderen ambiëren een divers woon-en leefklimaat, waartoe ook het aanwezig zijn van
erfgoed, kunst en cultuur behoren.
De gemeente Waalre kan zo'n klimaat blijven aanbieden als zij ons museum daadwerkelijk financieel

steunt in de exploitatie. Zoals bekend draait HWM op vele enthousiaste vrijwilliger. Echter ook bij
HWM speelt de vergrijzing een rol. Een betaalde kracht, al is het maar voor een paar dagdelen, zou
ons zeer welkom zijn.
Met deze brandbrief verzoeken wij u om ons te helpen en onze nood te lenigen. Uiteraard kunnen
wíj gedetailleerde fínanciële gegevens overleggen, waaruit blijkt dat het water tot aan de lippen
staat. Op uw verzoek leggen wij deze graag aan u over. Tot nadere toeÍichting zijn wij altijd bereid.
Tevens vragen wii u om deze brief ter kennis te brengen aan de gemeenteraadsleden. Ook zíj moeten

doordrongen worden van het behoud van ons uníeke museum. BezuinÍgen in het verleden leiden niet
tot gewenste resultaten nu en voor de toekomst I
Graag ontvangen wij een positieve en coóperatieve reactie op deze brief

Vriendelijk groetend,
namens het bestuur van Het Waalres Museum,

Mr. AJ.M. Jordense, voorzitter

Willibrorduslaan 4, 55Br GE Waatre
Telefoon: o4o 221 69 85
infoPhetwaalresmuseu m.nl
www. h etwaa Ires

m useu

m.nl

Kamer van Koophandel; a71ot54o
IBAN: NLgzRABO

orot

1543 64

