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Een noordelijke rondreis
Onze tweejaarlijkse studiereis zit er weer op. De reis had een vertraagde
start: de bus arriveerde drie kwartier te laat. Dat was echter geen voorteken
van een reis met hindernissen.
Integendeel. De verloren tijd werd ruimschoots ingehaald. De overige
onderdelen in het programma verliepen geheel volgens plan.
Fijn dat alle medewerkers de reis konden meemaken. Vijf bestuursleden
namen deel, plus de afgetreden heer Gommers. Een mooie gelegenheid
elkaar (nog) beter te leren kennen.
Lees meer

Van wie is ons erfgoed?
Een maand geleden had ik de luxe om mij, samen met honderden andere
erfgoedmensen, een hele dag te mogen wijden aan de vraag: Van wie is ons
Erfgoed?, een vraag die voor mij enorm relevant is. Het was de dag van het
Nationaal Monumentencongres, die plaatsvond in de (overigens prachtig
herbestemde) Prodent Fabriek in Amersfoort. Het dagthema was: “Erfgoed is
van ons allemaal, toch?”. Precies dat laatste “toch?” drukte twijfel uit. We
zouden willen dat iedereen zich verbonden voelt met ons erfgoed, maar is
dat ook zo?

Lees meer

Erfgoed als drager van de Omgevingsvisie
een geïllustreerde terugblik
In 2018 organiseerden de provinciale steunpunten, waaronder het Gelders
Genootschap, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in alle
provincies bijeenkomsten over erfgoed als drager van de omgevingsvisie. In
Gelderland vond deze bijeenkomst plaats op 8 maart in Oosterbeek.
Lees meer

Bijeenkomst de restitutieprocedure WOII in
de praktijk
U heeft een verzoek tot restitutie van een kunstwerk ontvangen of u wilt zelf
een restitutieverzoek indienen. Welke procedure kunt u dan doorlopen? Wat
doet het Expertisecentrum Tweede Wereldoorlog en Restitutieverzoeken dat
op 1 september 2018 van start is gegaan bij het NIOD? Op deze en meer
vragen geven we antwoord tijdens deze bijeenkomst op dinsdag 22 januari.
Bron foto: RCE
Lees meer

Kerkenvisies
Het Ministerie van OCW biedt gemeenten vanaf
2019 middelen om integrale kerkenvisies op te
stellen. Het doel: een duurzame toekomst
bieden voor ons religieus erfgoed.
In de afgelopen maanden zijn zes
pilotgemeenten met de visies van start gegaan.
De gelden hiervoor zijn beschikbaar gesteld in
‘Erfgoed Telt’, de beleidsbrief van minister
Ingrid van Engelshoven.
Lees meer
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