Jaarplan 2022

Deze beleidsperiode (2019-2024) zet Heemkundekring Tilborch (HKKT) zich op de volgende kansrijke manieren
in. Ook in 2022 willen we zo lokaal impact genereren.

Algemeen
-

Uitdragen van onze kernwaarden: onafhankelijkheid en deskundigheid.

Samenwerking
-

Aangaan van strategische samenwerkingsverbanden op diverse niveaus. Voortzetting van de reeds
aangegane samenwerkingsverbanden met onder andere Erfgoedvereniging Heemschut en het
Cuypersgenootschap. Voortzetting van de samenwerking met Stadsmuseum Tilburg, Regionaal Archief
Tilburg en onze rol binnen Erfgoed Tilburg.

-

Opbouwen en uitbreiden van politieke en ambtelijke contacten met: beleidsmedewerkers, raadsleden,
college van B&W en de Omgevingscommissie. Dit dient specifiek bewaakt te worden door het Platform
Ruimtelijk Erfgoed Tilburg (PRET). Vooral in dit verband kan er vroegtijdig en doeltreffend worden
geparticipeerd bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

-

Proberen een vorm van samenwerking aan te gaan met heemkundekring De kleine Meijerij en
Erfgoedcentrum ’t Schoor. Berkel-Enschot en Udenhout maken immers deel uit van de gemeente
Tilburg.

-

Samenwerking zoeken met jongeren en jongerenorganisaties zoals de Erfgoedbende en GRUTS. Ook
met studenten Geschiedenis zou vraaggericht samengewerkt kunnen worden.

Beleid
-

Deelnemen aan overleg- en inspraakprocedures bij onder andere de raadscommissies van de gemeente
Tilburg.

-

Volgen van een correcte implementatie en uitwerking binnen de gemeente van de nieuwe
Omgevingswet en Erfgoedwet. Zie ook het advies 'Brede blik op Erfgoed. Over de wisselwerking tussen
erfgoed en transities in de leefomgeving’ van de Raad voor Cultuur.

-

Volgen van zaken als de bedreiging van cultuurhistorische waarden en de herbestemming en
transformatie van erfgoed.

-

Beschermen van naoorlogs monumentaal erfgoed. Dit dient specifiek bewaakt te worden door de
Projectgroep Naoorlogs Erfgoed Tilburg (PNET).

Werk- en projectgroepen
-

Verder ontwikkelen van Driekoningen-activiteiten in samenwerking met Het Vierde Geschenk,
Stadsmuseum Tilburg, gemeente Tilburg en andere erfgoedpartners. Dit met het oogmerk om, onder
anderen, de plaatsing op de Nationale lijst Immaterieel erfgoed te behouden.

-

Verder ontwikkelen van werkgroep De Torenklok.

-

Kennisbevordering onder (nieuwe) leden is een belangrijk doel van de vereniging. De cursussen van
onder andere Brabants Heem en Regionaal Archief Tilburg zijn hiervoor een uitstekend middel en
worden dan ook aanbevolen aan onze leden.

-

Projectgroep ‘TilburgKlas’. In deze cursus wordt aandacht geschonken aan het cultureel erfgoed van
Tilburg. Onder andere oorsprong, streektaal, architectuur, monumenten, natuur en de textielindustrie
komen aan de orde. Dit jaar worden twee parallelle cursussen ‘TilburgKlas’ op verschillende locaties
georganiseerd.

-

Voortzetting van het onlangs in gang gezet jaarproject: ‘Kerken en kapellen in gemeente Tilburg na de
Tweede Wereldoorlog’. Deze werkgroep wordt geleid door ons lid Petra Robben.

-

Initiëren van meerdere jaarprojecten.

Digitaal
-

Het uitdragen van onze activiteiten, missie en visie richting diverse betrokkenen. Dit via de website
www.monumententilburg.nl, die gevuld wordt met de moNUmenten-artikelen uit Stadsnieuws Tilburg
en de stadsverkenningen van de monumentenwerkgroep.

-

Ook het gebruik van Facebook wordt geïntensiveerd, evenals de eigen website
www.heemkundekringtilburg.nl die we zo actueel mogelijk proberen te houden. Dit doen we met
berichten en artikelen, maar (indien mogelijk) ook met korte filmpjes.

-

Proberen de vereniging verder te moderniseren naar het huidige (digitale) tijdperk. Het doel is om de
vereniging meer eigentijds te maken.

-

Het opnemen van de lezingen en deze digitaal verspreiden via het eigen YouTube-kanaal en de website.

Overigen
-

Opschonen van de bibliotheek van de vereniging. Dit jaar zal een inventarisatie worden gemaakt van de
boeken en bekeken worden welke boeken en tijdschriften behouden dienen te blijven.

-

Het archief van de heemkundekring wordt dit jaar, door Dirk Westerburger, verder gedigitaliseerd.

