Jaarplan 2019
In de beleidsperiode 2019-2024 zal de Heemkundekring zich inzetten op
de volgende, in haar ogen kansrijke, manieren om lokaal impact te
genereren:
- Het uitdragen van onze missie en visie richting het publiek
(bewoners en inwoners) en de consument (toekomstige leden,
betrokkenen). Dit o.a. te verwezenlijken door een door de
Heemkundekring te ontwerpen en te vullen website
www.monumententilburg.nl. Welke website gevuld wordt met de
artikelen MoNUmenten die door de kring uitgebracht zijn en
gepubliceerd in het Stadsnieuws. Verder zullen daar ook de
resultaten van de door de werkgroep “monumenten” gedane
stadsverkenningen ondergebracht worden. Ook dient het gebruik
van Facebook verder uitgediept te worden. De eigen website
www.heemkundekringtilburg.nl dient “up to date” gehouden te
worden en breed uitgedragen te worden.
- Het uitdragen van onze kernwaarden: onafhankelijkheid en
deskundigheid. Dit vooral in de dialoog met de burgers en de
gemeente Tilburg. Te denken valt aan de beleidsmedewerkers,
college van B&W en de Omgevingscommissie.
- Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met
verwante organisaties, zowel landelijk, provinciaal, regionaal als
lokaal en ook thematisch. Voortzetting van de reeds aangegane
samenwerkingsverbanden met onder andere Erfgoedvereniging
Heemschut en het Cuypersgenootschap (vereniging en stichting).
Verder de samenwerking bestendigen met de erfgoedpartners
Tilburg (een collectief van ongeveer 30 erfgoedinstellingen).
- Opbouw, in stand houden en uitbreiden van contacten met het
politieke en ambtelijk netwerk. Te denken valt aan
beleidsmedewerkers (van diverse commissies / thema’s),
raadsleden, college van B&W en de Omgevingscommissie. Dit
dient specifiek bewaakt te worden door het Platform Ruimtelijk
Erfgoed Tilburg (PRET).

- Het streven naar vroegtijdige participatie bij ruimtelijke
ontwikkelingen in Tilburg. De PRET is daar een mooi en uitermate
doeltreffend platform voor.
- Deelnemen aan overleg- en inspraakprocedures bij o.a. de
raadscommissies van de gemeenteraad van Tilburg.
- Het volgen van een correcte implementatie van de (nieuwe)
Omgevingswet binnen de gemeente. Zie ook het briefadvies
“Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en
transities in de leefomgeving” van de Raad voor Cultuur.
- Het volgen van een correcte uitwerking van de (nieuwe)
Erfgoedwet binnen de gemeente. Zie ook het briefadvies “Brede
blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities
in de leefomgeving” van de Raad voor Cultuur.
- De bedreigingen van cultuurhistorische waarden in krimpgebieden.
- De bedreiging van cultuurhistorische waarden in agrarische
cultuurlandschappen door schaalvergroting, transformatie en
leegstand.
- Herbestemming en transformatie van erfgoed.
- Bescherming van jonger monumentaal erfgoed. Dit dient specifiek
bewaakt te worden door de Projectgroep Naoorlogs Erfgoed
Tilburg (PNET).
- Het opzetten van de cursus “Tilburgkunde”. Dit met de doelstelling
om een zevental openbare cursusdagen te organiseren waarbij
aandacht wordt geschonken aan het cultureel erfgoed van Tilburg.
O.a. oorsprong, taal (dialect), architectuur, monumenten, natuur en
textielindustrie komen aan de orde.
- Het verder ontwikkelen van de werkgroep 3K, in relatie met
projectgroep “Het Vierde Geschenk”.
- Het verder ontwikkelen van de werkgroep “De Torenklok”.
- Het (zo mogelijk) bestendigen van de samenwerking van de
werkgroep “Kaaistoep” met het natuurmuseum Tilburg.

- Kennisbevordering onder de vrijwilligers is een belangrijk doel van
de vereniging. De kennisbijeenkomsten / cursussen van o.a.
Brabants Heem en het Regionaal Archief Tilburg zijn hiervoor een
uitstekend middel en zullen dan ook aanbevolen worden aan onze
leden. Hiertoe zal ook worden gekeken naar de kennisbehoefte /
ondersteuning en opleiding van (nieuwe) vrijwilligers.
- Het bestuur zal in 2019 inzetten op het zoeken naar een aantal
nieuwe, onafhankelijke, bestuursleden waaruit dan, zo mogelijk,
ook een nieuw dagelijks bestuur kan worden gekozen. Doelstelling
is om te komen tot het in de statuten genoemde aantal van 5
bestuursleden.
- Nieuwe folder Heemkundekring: Eerder is een begin gemaakt met
de opzet van een standaardisering (huisstijl, opzet) van een folder
van de Heemkundekring. Dit beleid zal worden voortgezet waarbij,
op termijn, een nieuwe folder zal worden uitgebracht.
- Dit jaar viert de Heemkundekring haar 50 jarig bestaan. Een
werkgroep houdt zich bezig met de organisatie om dit bijzonder
heuglijke moment te vieren op 14 December.
- Ten behoeve van de website en facebook wordt ingezet op het
maken van korte filmpjes, artikelen en foto’s, in beginsel rond een
aantal thema’s die op de site staan (o.a. excursies e.d.).
- Aanpassingsvoorstel Statuten/Huishoudelijk Reglement. In het
beleidsjaar zal een wijziging worden voorbereid die voorziet in een
beperkte aanpassing van de statuten van de HKK of zo mogelijk
het Huishoudelijk Reglement. Waarbij dat laatste (uit
kostenoverweging) de voorkeur geniet.
- Uitbreiding van het idee om een jaarplan uit te brengen inzake de
ondernomen activiteiten van de Heemkundekring door dat niet
alleen mondeling maar ook schriftelijk te doen. Verder zal in dit
kader geprobeerd worden om een promotiefilmpje te ontwikkelen.

Dit jaarplan is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Leden op 21
Februari 2019.

