Samenvattend verslag van de contactdag
Erfgoed en Ruimte, gehouden op
26 september in de Nieuwe Kerk te Zierikzee
De Nieuwe Kerk in Zierikzee was op donderdag 26 september de locatie van de derde
contactdag Erfgoed en Ruimte. Het organiseren van contactdagen voor vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het terrein van het cultureel erfgoed is een van de
initiatieven van het samenwerkingsverband van provinciale vrijwilligersorganisaties, platforms
en Erfgoed Zeeland. Ontmoeten, inspireren en delen van kennis en informatie stonden tijdens
de bijeenkomst centraal.
De circa 45 aanwezigen werden van harte welkom geheten door wethouder Ankie Smit van de
gemeente Schouwen-Duiveland. Dagvoorzitter Jan van de Voorde, sectorhoofd Erfgoed en
Ruimte bij Erfgoed Zeeland, introduceerde kort het programma. Thema van de bijeenkomst was
de nieuwe Omgevingswet en de bijdrage die de erfgoedvrijwilligersorganisaties vanuit het
oogpunt van participatie aan de Zeeuwse gemeenten kunnen leveren bij het opstellen van de
gemeentelijke omgevingsvisies. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de
Zeeuwse erfgoedvrijwilligersorganisaties en beleidsmakers en bestuurders van de Zeeuwse
gemeenten, Rijkswaterstaat en Erfgoed Zeeland.
Interactief programma
In de vorm van pitches van maximaal vijf minuten hielden
vertegenwoordigers van acht vrijwilligersorganisaties
– verspreid over twee rondes – een presentatie over hun
organisatie, hun activiteiten én wat zij in het kader van de
nieuwe omgevingswet voor de Zeeuwse gemeenten kunnen
betekenen. Na elke ronde gingen de aanwezigen in de vorm
van carrouselgesprekken en onder leiding van de (pitch)sprekers
met elkaar in gesprek. Dit interactieve programma-onderdeel
leverde interessante discussies op, waarbij kennis en ideeën met
elkaar gedeeld werden. Als afsluiting van het middagprogramma
vroeg dagvoorzitter Jan van de Voorde aan drie aanwezigen om
hun ervaringen van de dag met de overige deelnemers te delen.
Blik op Zierikzee
Aansluitend aan de lunch konden de aanwezigen deelnemen aan een rondleiding door de
historische binnenstad van Zierikzee, die door drie stadsgidsen verzorgd werd. De wandeling door
de stad, die met welgeteld 568 monumenten tot de top 10 van de Nederlandse
monumentensteden behoort, was voor deelnemers én stadsgidsen dermate interessant dat het
programma enigszins uitliep.
Vervolg
De Contactdag Erfgoed en Ruimte in Zierikzee maakte duidelijk
dat er een meerwaarde ligt in de samenwerking tussen de
erfgoedvrijwilligersorganisaties en de Zeeuwse overheden, maar
ook onderling. Het aangaan van het gesprek, waarbij kennis en
deskundigheid gedeeld worden én tevens inspiratie kan worden
opgedaan, werd door de aanwezigen als zeer waardevol
beschouwd. Vanuit verschillende hoeken is de wens
uitgesproken om elkaar in de opmaat naar de provinciale
en gemeentelijke omgevingsvisies regelmatig(er) op te
zoeken en te ontmoeten.

Pagina 1 van 2

Samenvattend verslag van de contactdag
Erfgoed en Ruimte, gehouden op
26 september in de Nieuwe Kerk te Zierikzee
Vanuit Erfgoed Zeeland zullen de ervaringen en uitkomsten van deze contactdag met zowel de
aanwezigen als degenen die niet aanwezig waren gedeeld worden. Daarnaast zal binnen
afzienbare tijd vanuit het samenwerkingsverband erfgoedvrijwilligersorganisaties opnieuw
contact worden opgenomen met de Zeeuwse gemeenten.

Contactdag Erfgoed en Publiek
De volgende contactdag is de Contactdag Erfgoed en Publiek, op 14 november in de Grote Kerk
in Veere. Deze middag staat volledig in het teken van storytelling. Voor meer informatie over deze
contactdag, klik hier.
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