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Waarde(n)vol erfgoed

Bestuurdersdag VZHG 
“Waarde(n)vol erfgoed”

Beste genodigde, 

Wij nodigen u van harte uit voor de Bestuurdersdag van de Vereniging van
Zuid-Hollandse Gemeenten op vrijdag 20 mei. Het thema van dit jaar is
“Waarde(n)vol erfgoed”.

De bijeenkomst vindt plaats in de Sint-Catharijnekerk in Brielle en de
dagvoorzitter is Marielle Hendriks, directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland.
 

Vier jaar besturen voor de boeg. Wat moet er in die periode gebeuren met het
erfgoed, zoals de historische binnensteden, het landschap dat ingrijpende
veranderingen ondergaat door klimaat en Rijksbeleid, musea en monumenten,
leegkomende gebouwen als kerken en watertorens, historische beelden die
soms discussies oproepen, het cultureel klimaat? 

Wat betekent erfgoed voor onze identiteit en wat betekent identiteit voor
erfgoedbeleid? Wat moet blijven, wat moet veranderen? Wat betekent dat voor
beleid en begroting? Hoe kan erfgoed bijdragen aan de economie en financiën
van de gemeente? En wat kunnen provincie en Europa voor uw gemeente
betekenen? Hoe kan worden bereikt dat er, nu en in de toekomst, mensen zijn
die zich om erfgoed bekommeren, die het door willen geven?

Dat alles in de stad van een historische gebeurtenis van nationale betekenis,
die, met vele anderen, het jaar 1572 herdenkt, 450 jaar vrijheid viert en zich
bezint op vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Programma
 
09.30 Inloop 
10.00 Introductie en welkom door Gregor Rensen, burgemeester gastgemeente Brielle.
10.10 Toespraak Commissaris van de Koning, Jaap Smit. 
10.25 Algemene Ledenvergadering VZHG.

Tijdens de ALV neemt Jolanda de Witte, voorzitter VZHG, burgemeester van
Albrandswaard,
de jaarstukken 2021 met u door, als ook de begroting 2023.

10.45 Erfgoed: lusten en lasten voor bestuurders - plus een idee. Lezing door prof. dr. Fri. van
Oostrom. Bespreking.

11.30 Pauze
11.45 Excursieprogramma en workshop
12.45 Lunchbuffet
13.30 Wat kan de provincie voor de gemeente betekenen? Door Dr. Willy de Zoete, lid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
13.50 Perspectief voor bewoners, bezoekers, bedrijven en bestuurders. Door drs. Anouk van

Eekelen, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.
14.20 Pauze
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14.45 Land, lucht en water: bedreigd erfgoed. Door mr. Leonard de Wit, hoofd afdeling Regio
Noord- West Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

15.15 Erfgoed verdeelt en verbindt. Door Aukje Bolle, directeur-bestuurder Kunstgebouw
Zuid-Holland.

15.45 Presentatie gastgemeente 2023.
16.00 Afsluiting door Gregor Rensen en aansluitend een borrel.

Excursies/workshops

1. De zwarte bladzijde van Brielle in 1572: De 19 martelaren van
Gorcum
Een bezoek aan de Bedevaartskerk en een rondleiding met gids. U gaat
per bus naar de locatie.
Locatie: Bedevaartskerk H.H. Martelaren van Gorcum
    
2. In de schatkamer van de geschiedenis
Een introductie en bezichtiging verzorgd door drs. Aart van der Houwen,
directeur Streekarchief Voorne-Putten. U gaat per bus naar de locatie.
Locatie: Streekarchief Voorne-Putten.  

3. De Tachtigjarige Oorlog
Welkom en rondleiding door drs. Marijke Holtrop, directeur van het
Historisch Museum Den Briel.
Locatie: Raadszaal stadhuis en Historisch Museum Den Briel.
    
4. De Tachtigjarige Oorlog
Welkom door drs. Marijke Holtrop, directeur van het museum en
rondleiding o.l.v. dr. Roel Slachmuylders, assistent-conservator.
Locatie: Historisch Museum Den Briel en raadszaal stadhuis.

5. ‘Militair gebouwd erfgoed en Europese netwerken: kansen voor
Nederlandse gemeenten’
Overzicht door Rafaël Deroo, secretaris-generaal EFFORTS Europe.
Locatie: Sint-Catharijnekerk.

6. Hoger dan dit kun je in Brielle niet komen, spectaculairder kan
het niet zijn
Na 318 treden heeft u uitzicht op 55 meter hoogte. Onderweg bezoekt u
de zolders, radiozender uit WO II, de speeltrommel, de beiaard en de
kerkklokken. Rondleiding met gids. 
Locatie: Toren Catharijnekerk.

7. Brielle en Nederland in 1872: hoogtij van nationaal gevoel en van
strijd
Een wandeling met toelichting door gids. 
Locatie: Asylplein, Nymph, Geuzengesticht, Johan Been.

8. De kloosters van Brielle
Een zichtbaar verleden in een woonwijk. Hoe gaat dat samen?
Een wandeling met en toelichting door gids en ir. Angelique van Oers,
beleidsmedewerker cultuurhistorie gemeente Brielle.
Locatie: Opgraving fundament Catharinaklooster.

9. De verdediging van Brielle 
Een wandeling en rondleiding met gids en bezoek aan kazemat, bastion
en Kruithuis (museum).
Locaties: Bastions, ravelijnen en poorten.

10. Wat te doen met leegstaand erfgoed?
Een wandeling en rondleiding met toelichting over (her)gebruik door
Suzie de Haan, beleidsmedewerker gebouwen gemeente Brielle.



Locatie: Arsenaal en Infirmerie.

Het belooft een interessante dag te worden. Meld u daarom snel aan via de
onderstaande button.

Aanmelden

Aan de griffiers het verzoek deze uitnodiging onder de raadsleden te
verspreiden en aan de gemeentesecretarissen deze onder de burgemeesters en
wethouders te verspreiden.

Graag tot 20 mei!

Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur VZHG en het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Brielle,

Gregor Rensen, burgemeester van Brielle
Jolande de Witte, voorzitter VZHG en burgemeester van Albrandswaard
      
                         

Dit bericht is verzonden door VNG Connect in opdracht van 
de Vereniging van Zui-Hollandse Gemeenten
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