
Aan	de	besturen	van	de	poli1eke	par1jen	in	Tiel	en	de	raadsfrac1es,	

Tiel,	7		december	2017		

Geacht	bestuur,	geachte	frac/e,	

Ook	uw	par/j	maakt	zich	op	voor	de	verkiezingen	in	maart	komend	jaar.	In	uw	programma	voor	de	
volgende	raadsperiode	worden	de	laatste	puntjes	op	de	i	gezet.	Bij	al	wat	u	daarin	bepleit,	komt	
aandacht	voor	monumenten	en	cultureel	erfgoed	waarschijnlijk	niet	op	de	eerste	plaats.			
Erfgoedbeleid	is		echter	niet	alleen	van	waarde	op	zichzelf,	maar	levert	ook	belangrijke	impulsen	
voor	het	beleid	op	andere	terreinen,	zoals	economische	ontwikkeling,	binnenstad-promo/e,	leef-	en	
ves/gingsklimaat,	toerisme	en	sociale	cohesie.	Op	het	begin	oktober	gehouden	Erfgoedsymposium	
van	de	Erfgoedcommissie	van	de	Vereniging	Oudheidkamer	voor	Tiel	en	omstreken		in	Bellevue,	
met	ook	vertegenwoordigers	uit	de	lokale	poli/ek,		werd	dat	nog	eens	overtuigend	geïllustreerd.		

Om	die	reden	zeFen	gemeenten	hun	cultureel	erfgoed	steeds	vaker	en	nadrukkelijker	in	ter	
versterking	van	hun	iden/teit	en	wervingskracht.	Tiel	heeG	in	dat	opzicht	als	Hanzestad	en	een	van	
de	oudste	steden	van	het	land	een	voorsprong	op	veel	andere	plaatsen.	Dat	biedt	kansen	aan	
ondernemers	en	andere	par/jen,	en	de	poli/ek	kan	helpen	die	kansen	te	benuFen.		

Samenwerking	op	het	gebied	van	erfgoedzorg,	kortom,	levert	een	gemeente	winst	op.	Visie	en	
ambi/e	op	dat	terrein	horen	dan	ook	onderdeel	te	zijn	van	het	gemeentelijk	beleid,	waarvoor	uw	
verkiezingsprogramma	mede	de	basis	legt.	Waar	die	winst	zoal	uit	bestaat,	wordt	in	een	bijlage	bij	
deze	brief	punt	voor	punt	toegelicht.			
Wij	gaan	er	graag	van	uit	dat		ook	uw	par/j	de	genoemde	winstpunten	zal	willen	benuFen	ten	
dienste	van	onze	historierijke	stad.		

Met	vriendelijke	groet,		

Regionaal	Archief	Rivierenland,	 	 	 	 Tielse	Binnenstad	Vereniging,	
Vereniging	Oudheidkamer	voor	Tiel	en	Omstreken	 	 Waardevol	Tiel	
S/ch/ng	Stadsherstel		 	 	 	 	 S/ch/ng	ter	Navolging	Tiel	 	

	 	 	 	 	
Bijlage:		‘Erfgoed	werkt	voor	uw	gemeente’	



ERFGOED WERKT VOOR UW GEMEENTE

5 pUNTEN VOOR iN UW VERKiEziNGspROGRaMMa 

Erfgoed is het visitekaartje van uw gemeente, het cement in de samenleving en 
een economische factor van belang. Vijf  punten waarom erfgoed(beleid) niet mag 
ontbreken in uw verkiezingsprogramma. 

1. Erfgoed geeft uw gemeente een gezicht
Op heel veel beleidsterreinen - economie, cul-
tuur, zorg, toerisme - legt erfgoed het fundament 
voor kwaliteit. Dat geldt ook voor de kwaliteit van 
de fysieke leefomgeving. De (straks verplichte) 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan dragen 
bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving, 
voor bewoners en bezoekers. Erfgoed is, als 
kernkwaliteit, een onmisbare bouwsteen die de 
identiteit van uw gemeente een gezicht geeft.

2. Erfgoed levert geld op
Investeren in erfgoed is rendabel: elke euro le-
vert 1,5 euro aan inkomsten op. Maak gebruik 
van deze economische kracht, want erfgoed is 
een bewezen magneet voor recreatie en toe-
risme. Het versterkt het vestigingsklimaat en de 
vitaliteit van stad en platteland. Gemeenten die 
in erfgoed investeren en het goed instandhou-
den groeien harder en hebben minder last van 
vergrijzing. Betrek cultuurhistorie bij uw (city)
marketing. Beleefbaarheid van erfgoed wordt 
vergroot door openstelling van monumenten te 
stimuleren, musea te ondersteunen, archieven 
toegankelijk te maken, archeologie op bijzondere 
plekken zichtbaar te maken en door in te zetten 
op digitalisering.

3. Erfgoed brengt mensen samen
Het draagvlak voor erfgoed is groot onder Neder-
landers. Ruim 80% van de Nederlanders vindt 
het belangrijk dat monumenten in stand worden 
gehouden. Mensen herkennen zich in bijzondere 
plekken en gebouwen en tradities. U kunt daar 
als lokale partij of politicus bij helpen!

	 •  Waardeer en ondersteun inwoners en vrijwil-
ligers die bijvoorbeeld betrokken zijn bij het 
behoud van monumenten of die zich inzetten 
voor (het behoud van) tradities.

	 •		Communiceer over de prachtige kwaliteiten: 
erfgoed is gratis promotie.

	 •		Veranker erfgoededucatie in het onderwijs: 
breng leerlingen in contact met erfgoed en geef 
huidige en aanstaande leerkrachten en docenten 
kennis en faciliteiten om dat te doen.

4. Erfgoed maakt een gemeente duurzaam
Gebruik erfgoed als basis voor duurzame ontwik-
keling van stad, dorp en landschap. Dit vraagt om 
zorgvuldige inpassing van historische gebouwen, 
structuren en de archeologische ondergrond. 
Weeg het aanleggen van energielandschappen 
goed af, ook op intergemeentelijk en provinciaal 
niveau. Faciliteer eigenaren van monumenten bij 
het energiezuiniger maken, ook voor historische 
gebouwen is veel mogelijk. Kennis en maatwerk 
zijn onontbeerlijk bij isoleren en plaatsing van zon-
nepanelen.

5. Erfgoed levert unieke locaties
Herbestemming van kerkgebouwen, boerderijen, 
industriële complexen en andere monumentale 
gebouwen levert een attractieve woon- of werk-
omgeving of culturele, toeristische hotspots op. 
Het is bovendien een duurzame remedie tegen 
krimp. Maak als gemeente een kansenkaart van 
(binnenkort) leegstaande monumenten en stel een 
visie over religieus erfgoed op. Overweeg de huis-
vestingsmogelijkheden in monumentale gebou-
wen, voordat nieuwbouw wordt toegestaan. Maak 
hierbij gebruik van uw archieven. Het vroegtijdig 
onder de aandacht brengen bij burgers en onder-
nemers, in de planfase van hun project, vergroot 
de kans op succes. 



Als lokale partij, gemeenteraadslid of  
(aanstormend) wethouder staat u de 
komende bestuursperiode voor niet 
geringe uitdagingen. Wat heeft uw 
gemeente nodig? Hoe gaat u om met 
de belangen van bewoners, bedrijven 
en bezoekers? Thema’s als de lokale 
economie, sociale cohesie, veiligheid, 
duurzaamheid en zorg en welzijn vullen 
ongetwijfeld uw portefeuille. Bij al die 
belangen kan erfgoed een positieve 
rol spelen. Want erfgoed is bij uitstek 
een beleidsterrein dat bijdraagt aan 
het welzijn van burgers, economische 
innovatie en een plezierig leef- en 
werkklimaat. 
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Onder erfgoed verstaan we niet alleen 
monumentale gebouwen, maar ook 
archieven en collecties, historische 
landschappen, archeologische terreinen 
en de verhalen en tradities die we met 
elkaar doorgeven. En denk bijvoorbeeld 
ook aan mobiel en digitaal erfgoed. Het 
is overal om ons heen en wordt dagelijks 
op allerlei manieren beleefd, door jong 
en oud. In musea, vanaf  een terrasje in 
een historische binnenstad, fietsend over 
een eeuwenoude dijk, surfend vanachter 
je computer of  tijdens een dorpsfeest. 
Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat 
waarde toevoegt aan ons dagelijks leven!


