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Inleiding:
Op 3 april 2019 is het Museum Luchtvaart Erfgoed “Wings over Woensdrecht” geopend.
Voormalige medewerkers van Aviolanda/Fokker Services en vrijwilligers van de vliegbasis
Woensdrecht hebben het initiatief genomen voor een museum over de luchtvaarthistorie in de
gemeente Woensdrecht. In het nieuwe museum is de historie van dit luchtvaarterfgoed, dat zo
medebepalend is geweest voor de ontwikkeling van Woensdrecht, zichtbaar gemaakt.
Naast de behoefte om alle historie rondom het vliegveld Woensdrecht zeker te stellen is het
ook een goed vertrekpunt om te kijken naar de toekomst. Er is behoefte aan het interesseren
van de jeugd voor de activiteiten die plaatsvinden in de Aerospace industrie. Om de jeugd dit
tijdens het museum bezoek mee te geven en hen te enthousiasmeren wat er allemaal gebeurt
was er vanuit het museum behoefte aan een educatief informatie centrum.
Als stichting die zich richt op het behoud van het luchtvaart erfgoed, wil zij ook de jeugd
bereiken; dit is zelfs een expliciet doel van de stichting. Met gerichte activiteiten wil zij hen
de gelegenheid bieden kennis te maken met techniek en in het bijzonder natuurlijk, vliegtuigtechniek! Nieuwe dingen ontdekken, de wereld om je heen verkennen. De Experience wordt
juist opgezet met juist dit voor ogen.
Kernboodschap:
De inrichting van het educatief informatie centrum kost veel geld (computers, 3d printers,
werkbanken, etc.). De inrichting van het educatief informatie centrum is geraamd op
€ 32.000,- . Naast de inrichting dient ook nog lesmateriaal, locatie en bemensing gerealiseerd
te worden.
De stichting beschikt hiervoor niet over voldoende middelen. Om deze experience op te zetten
heeft de gemeente Woensdrecht samen met de stichting Wings over Woensdrecht een
subsidieaanvraag voorbereid en aangevraagd waarbij de stichting de cofinanciering bijdraagt
voor de lesmaterialen, locatie en bemensing. Voor de inrichting is er een aanvraag ingediend
bij de Regio-West Brabant voor de ontbrekende middelen.
Recent heeft de Regio-West Brabant een subsidiebedrag beschikt van bijna € 32.000,- excl.
BTW. Door de toekenning van deze middelen kan de stichting het Educatief Informatie
Centrum realiseren.

Consequenties:
De gemeente heeft gezamenlijk met de stichting de subsidie aangevraagd. De beschikking is
gesteld op naam van de gemeente Woensdrecht. Als gemeente zullen wij met de stichting het
Educatief Informatie Centrum gaan realiseren, de exploitatie en verdere onderhoud is in
handen van de stichting. De gemeente is voor de subsidie afwikkeling de penvoerder, alle
werkzaamheden dienen voor eind 2019 te zijn gerealiseerd en dit is voorzien in de planning.
Vervolgstappen:
- Uitvoering en inrichting Educatief Informatie Centrum;
- Afwikkeling en eindrapportage subsidie;
- Opening van het Educatief Informatie Centrum;
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