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Instandhoudingsplicht in de erfgoedwet
Eén van de grotere veranderingen in de nieuwe erfgoedwet is de
expliciete instandhoudingsplicht van rijksmonumenten. Wanneer je
als gemeente met een eigenaar in gesprek gaat over
verantwoordelijkheden voor het onderhoud van een rijksmonument,
kun je een beroep doen op deze wet. Het hoe en wat kun je lezen in
de handreiking die is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl.

Watertoren Coevorden
Het Steunpunt Erfgoed Drenthe voert in opdracht van de
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) momenteel een
haalbaarheidsstudie uit naar herbestemmingsmogelijkheden van de
watertoren in Coevorden. In de haalbaarheidsstudie wordt
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van een
eventuele herbestemming. Na de zomer worden een aantal
herbestemmingsscenario’s gepresenteerd aan de WMD. Meer
voorbeelden van geslaagde herbestemmingen op
www.herbestemmingnoord.nl.

Joodse begraafplaatsen
Onlangs is het project ‘Joodse begraafplaatsen’ gestart. Het project
heeft als doel heeft de kennis over de karakteristieken van de 21
Joodse begraafplaatsen in Drenthe te vergroten en passend beheer
te bevorderen. Steunpunt Erfgoed Drenthe voert het project uit
samen met Landschapsbeheer Drenthe in opdracht van de provincie
Drenthe. Het funerair erfgoed heeft momenteel bijzondere aandacht
vanuit het project ‘Noordergraf’ van de Rijksuniversiteit Groningen in
samenwerking met de Noordelijke Steunpunten Erfgoed, de drie
Noordelijke provincies en diverse gemeenten.

Recreatieondernemer? Creëer je eigen product!
In het kader van het project ‘Het Geheugen van Drenthe’ is het
Steunpunt bezig met het aanvullen van de locatiedossiers met
informatie over de Drentse monumenten. De bijbehorende website
bestaat uit de vernieuwde Drentse Encyclopedie en locatiedossiers
over Drentse toplocaties. De teksten, foto’s en films zijn gratis te
gebruiken voor het maken van bijvoorbeeld folders, websites routes
en placemats. Nieuwsgierig? Bekijk www.geheugenvandrenthe.nl.

Het traditionele Drentse boerenerf: 12 tips
Vroeger waren boerderijen en erven onlosmakelijk verbonden met
het landschap. Iedere streek had zijn eigen landschappelijke
kenmerken en die vond je terug op de erven van het dorp. Steunpunt
Erfgoed Drenthe heeft in samenwerking met de Werkgroep
Boerenerven Drenthe een nieuwe brochure uitgebracht met tips voor
het inrichten of in stand houden van een onderhoudsarm erf met
respect voor de historische waarde. Download onze 12-Tipsbrochures op: www.erfgoeddrenthe.nl.

Themabijeenkomst ‘Monumentenzorg in de praktijk’
Op 20 september a.s. organiseert het SED een themabijeenkomst
over monumentenzorg in de praktijk voor werknemers van de
Drentse gemeentes die hier in de dagelijkse praktijk mee te maken
hebben. Niet alleen de monumentenambtenaren, maar ook
vergunningverleners, toezichthouders en juristen zijn van harte
welkom. Noteer de datum alvast in de agenda. De uitnodiging volgt
na de vakantie. Meer informatie: info@erfgoeddrenthe.nl.

Werken in de kerk? Creatieve ondernemers gezocht.
Het voormalige veenkerkje in Valthermond wordt nu vooral gebruikt
als locatie voor activiteiten als concerten, lezingen of een
feestlocatie. Het bestuur van ‘Cultureel Centrum no. 11’ wil echter
een meer duurzame bestemming voor het monumentale gebouw en
is daarvoor op zoek naar creatievelingen die op deze locatie willen
ondernemen. Contact opnemen kan via info@ccno11.nl.
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