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Terugblik ALV/Kennisdag 'Landschap met andere ogen' in
Winterswijk
Het Gelders Genootschap organiseerde op vrijdag 8 juni jl. in Winterswijk de
jaarlijkse Kennisdag en Algemene Leden Vergadering. Dit jaar waren wij te
gast bij de gemeente Winterswijk. In de huishoudelijke vergadering (ALV)
werd er afscheid genomen van Nathan Stukker, wethouder te Apeldoorn.
Naar beeldverslag en foto's

De omgeving van het monument
Wat is de nieuwe reikwijdte van de omgeving van een monument?
Hoe baken je die omgeving af? En welke kansen biedt dit gemeenten bij het
inrichten van het omgevingsbeleid. Deze en andere aspecten in
Omgevingswijs 3 bieden hopelijk aanknopingspunten om lokaal aan de slag te
gaan.
Lees meer

Beleidsbrief Erfgoed Telt eindelijk
verschenen!
Positieve impuls voor de erfgoedwereld!
Afgelopen vrijdag 22 juni is de beleidsbrief over
Erfgoed Telt van minister Van Engelshoven in de
ministerraad behandeld en vervolgens in de
openbaarheid gebracht.
Deze beleidsbrief is het resultaat van een
intensief interactief proces met het veld en zet
de koers van de erfgoedzorg uit voor de
komende jaren. De erfgoedzorg mag blij zijn
met deze brief!
Lees meer

Bijzondere kijk op paleis het Loo
Zoals bekend is Paleis Het Loo de komende jaren gesloten voor publiek
vanwege de grootscheepse verbouwing en restauratie van het complex.
Hierbij wordt onder meer onder het voorplein een ‘ondergrondse’ wereld

gebouwd.
Alhoewel het paleis zelf niet toegankelijk is, zijn de stallen en de baroktuin
wel te bezichtigen. Bovendien is ten behoeve van een bijzondere blik op de
tuin en de bouwwerkzaamheden op het voorplein een grote steiger aan de
achterzijde van het paleis gebouwd.
Lees meer

Nieuw geld in Gelders Monumentenfonds
Op 8 juni heeft de Provincie Gelderland een storting van 7,5 miljoen
gedaan in het Gelders Monumentenfonds (GMF). Daarmee heeft de
provincie in een klap het budget van het GMF verdubbeld. het Het GMF is
een samenwerkingsverband tussen de provincie en het Restauratiefonds.
Doel van het fonds is om Gelderse eigenaren van rijks- en gemeentelijke

monumenten te helpen bij de restauratie en eventuele herbestemming en
verduurzaming van hun panden. Inmiddels hebben 40 eigenaren met hulp
van het fonds hun pand opgeknapt.
Lees meer
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