Uitnodiging en aanmelding
voor deelname aan de Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet, georganiseerd
vanuit Stichting Tussen Vecht en Eem.
Doel cursus
Met elkaar bewust worden van welke manieren er zijn om als erfgoedvrijwilliger op een
effectieve manier op gemeentelijk niveau op te komen voor het belang van erfgoed onder
het stramien van de nieuwe Omgevingswet.
Voor wie is deze cursus. Voor vrijwilligers die actief zijn of actief willen worden uit het brede
netwerk van Stichting Tussen Vecht en Eem. Aanvullend kan er vanuit andere erfgoedvrijwilligersorganisaties deelgenomen worden. Maximaal aantal deelnemers: rond 21,
coronaproof.
Locatie op 3 september (10.30 tot 16.00 uur) in de Spiegelkerk, Nieuwe 's-Gravelandseweg
34, 1405 HM Bussum (nabij station Naarden-Bussum, waar ook parkeermogelijkheid is) .
Kosten: de cursus wordt gesubsidieerd door het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie en
het Prins Bernard Cultuurfonds. Van de deelnemers (hun organisatie) wordt een eigen
bijdrage van 17,50 pp gevraagd (subsidievoorwaarde). Als de kosten een belemmering tot
deelname vormen, horen we dat graag.
Deelnemers uit het netwerk van TVE hebben voorrang. Wel tijdig aanmelden is dan van
belang.
Door wie gegeven? Deze cursus wordt door de Vereniging AWN-Archeologie in
samenwerking met Erfgoedvereniging Bond Heemschut, provinciaal Steunpunt Erfgoed,
en Wageningen Universiteit gegeven.
Aanmeldingen zo spoedig mogelijk per mail aan h.m.lavermanberbee@gmail.com
o.v.v. voor en achternaam: woonadres: telefoonnummer/mobiel: organisatie, van
waaruit wordt deelgenomen.
Voor vragen bellen naar mobiel 06-23618314.
Conceptprogramma
Het cursusprogramma Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet bestaat uit 2 delen:
Deel 1, vanuit uw eigen huis: een digitale basiskennismodule komt in 2e helft augustus
beschikbaar. Globale Inhoud:
- De Omgevingswet: wat is dat; waarom is die er; hoe zit die in elkaar.
- De Erfgoedwet: hoe zit die (ook alweer) in elkaar; wat is er verandert met de
inwerkingtreding van de omgevingswet
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- Wie voeren wat uit: overheden en waterschappen: samenhang en waar besluiten
worden genomen.
- Burgerparticipatie, erfgoed-breed: wat is dat en hoe werkt dat binnen de
Omgevingswet.
- Ingaan op de werking van de omgevingswet en
- Tot slot: links websites voor nadere informatie.
Deel 2, op 3 september, in de Spieghelkerk te Bussum (corona-proof) van 10:30 tot
16:00 uur,
Dit betreft een interactief proces van intervisie van mogelijkheden om het belang van
erfgoed in te brengen en te borgen zoals:
- hoe kom je op de hoogte
- hoe kom je met wie precies in contact
- hoe zorg je ervoor dat je als stakeholder erkend wordt bij de gemeente
- wanneer en hoe breng je het best (begrijpelijk en concreet) je punten in
- hoe zorg je ervoor dat een gemeente ook echt iets met je inbreng doet
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