MEMO
Annuleren themaraad erfgoed en status erfgoedbeleid
Zoals u wellicht weet is de gemeente Woensdrecht samen met Monumentenhuis Brabant gestart
met het opstellen van erfgoedbeleid, waarin ook een visie op de toekomst van onze kerken
meegenomen zal worden. Door de huidige coronamaatregelen wordt de geplande themaraad
erfgoed van 13 januari a.s. verplaatst.
De vraag hoe we in Woensdrecht om moeten gaan met erfgoed houdt ons al langere tijd bezig. Eind
2019 is hierover een openbare themabijeenkomst georganiseerd, waarbij verschillende thema’s
aangedragen werden om aandacht aan te besteden: niet alleen gebouwen, maar ook landschappen
en immaterieel erfgoed behoren tot erfgoed. Voor een zorgvuldige omgang met erfgoed is het
belangrijk om hier beleid op te maken. Na het onlangs verkrijgen van een subsidie heeft het college
van burgemeester en wethouders besloten om dit samen met Monumentenhuis Brabant op te
pakken. Monumentenhuis Brabant heeft al voor veel gemeenten erfgoednota’s opgesteld. Een
nadrukkelijke wens was dat de in Woensdrecht historische verenigingen en inwoners betrokken
worden. Alleen dan worden de beste resultaten bereikt en beklijft erfgoed pas echt. Daarnaast is het
belangrijk dat er ook een gemeentelijke kerkenvisie komt. Een kerkgebouw geeft namelijk voor een
groot deel identiteit aan een dorp. We moeten dan ook nadenken over alternatieve invulling van
deze waardevolle gebouwen, zodat we deze kunnen behouden als ze in de toekomst te koop zouden
komen. In de kerkenvisie zal overigens niet alleen ingegaan worden op de kerkgebouwen. Er zal
tevens gekeken worden naar het complete religieuze erfgoed van de gemeente, zoals (voormalige)
kloosters, kapellen, pastorieën, begraafplaatsen en religieuze objecten.
Door de huidige coronamaatregelen kan de themaraad erfgoed, welke gepland stond op 13 januari
2022, helaas geen doorgang vinden. De bijeenkomst zal verplaatst worden naar een nader te bepalen
datum. Het Monumentenhuis Brabant start al wel met het benaderen van lokale stakeholders en
actieve inwoners om inbreng op te halen. Op deze manier wordt toegewerkt naar het opleveren van
een door de gemeenschap gedragen visie. De erfgoedvisie zal worden voorzien van een
uitvoeringsprogramma met daarin een uitwerking van gemeentelijke speerpunten voor de komende
jaren.

