NIEUWSBRIEF Augustus 2016

Themabijeenkomst voor gemeenteambtenaren over Monumentenzorg in de praktijk
Steunpunt Erfgoed Drenthe en Monumentenadvies Noord
organiseren op 20 september a.s. gezamenlijk een themamiddag over
‘Monumentenzorg in de praktijk’. De bijeenkomst is bedoeld voor
vergunningverleners, medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht
en Handhaving en Juristen. Zij worden deze middag voorzien van tips
die in de dagelijkse praktijk ingezet kunnen worden. Het gaat vooral
om praktische en doelgerichte informatie binnen het brede werkveld
van de monumentenzorg. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven
door een mail te sturen naar: info@erfgoeddrenthe.nl.

Masterplan Drentse Molens
Molenstichting Drenthe treft, samen met een aantal externe partijen
waaronder de provincie Drenthe en het Steunpunt Erfgoed Drenthe,
voorbereidingen voor het opstellen van een ‘Masterplan Drentse
Molens’. Om hiervoor input te verzamelen werd op 19 mei jl. een
goed bezocht Drents Molencongres georganiseerd. In dit ‘Masterplan
Drentse Molens’ zullen de visie, ambities en maatregelen worden
verwoord voor een duurzame toekomst van de Drentse molens.

Nieuwe toekomst voor het Wheemhuus in Zuidwolde
In Zuidwolde is onlangs het voormalig kerkgebouw ’Het Wheemhuus’
herbestemd tot een gezondheidscentrum. Vanaf 5 september 2016
wordt in het centrum een combinatie van zowel complementaire- als
reguliere zorg aangeboden. Het Steunpunt heeft het
herbestemmingsproces begeleid. Het project is mede mogelijk
gemaakt door financiering vanuit het Drents Monumentenfonds. De
nieuwe inrichting is zorgvuldig uitgevoerd waarbij het karakter van
het gebouw behouden is gebleven.

Noordergraf, beheer en behoud van funerair erfgoed
Een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen en
een viertal steuninstellingen op het gebied van erfgoed hebben het
projectplan ‘Noordergraf’ opgesteld. Het plan is gemaakt voor de
ontwikkeling en toepassing in pilottvorm van een pakket aan
instrumenten en diensten waarmee het beheer en behoud van
kerkhoven en begraafplaatsen kan worden gestimuleerd en
verbeterd. Op dit moment wordt er door de partijen hard gewerkt
om de uitvoering van het project mogelijk te maken.

Informatiemiddag Ontwerpbesluiten Omgevingswet 6 september a.s.
Op 1 juli jl. zijn vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) openbaar gemaakt
die samen de uitvoeringsregels bevatten voor de Omgevingswet.
Deze regelen veel zaken die de zorg voor het cultureel erfgoed meer
in detail raken. De vier AMvB’s zijn tot 16 september 2016 voorwerp
van publieke consultatie, en worden daarna besproken in de Tweede
en Eerste kamer. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseren een
informatiebijeenkomst over de ontwerpbesluiten omgevingswet op
dinsdag 6 september 2016 in Amersfoort. Meer informatie op
http://cultureelerfgoed.nl/agenda/informatiemiddagontwerpbesluiten-omgevingswet

Provinciale monumenten: Aandacht voor interieurs
Bij monumenten is vaak voornamelijk aandacht voor de buitenkant
waardoor waardevolle interieuronderdelen vaak onbewust verloren
gaan. Dat is zonde! Historische details zijn vaak zeer goed in te
passen in een modern interieur waardoor deze niet verloren hoeven
gaan. Vandaar deze vraag om aandacht voor het behoud van deze
interieurelementen vanuit de Provinciale monumentenzorg. De
Rijksdienst heeft dit onderwerp onlangs ook op de kaart gezet door
het behoud van interieur (elementen) op te nemen in de nieuwe
erfgoedwet.
http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/interieurs

Cursus Actualiteiten & Ontwikkelingen Drenthe 2016
De Erfgoedacademie organiseert samen met de provincie Drenthe en
het Steunpunt Erfgoed Drenthe op dinsdag 1 november 2016 een
netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Deze dag is
bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij erfgoedthema’s in
de provincie Drenthe. In de ochtend wordt u bijgepraat over
landelijke en regionale thema’s die spelen rondom erfgoed,
cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. In de middag staat er
een thema centraal en vindt er een excursie plaats. Opgeven kan via
ErfgoedAcademie.nl.
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