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    1e digitale nieuwsbrief Bewoond Bewaard 2021, week 4 
 
 
    Aan de leden en donateurs van Bewoond Bewaard, 

 

1. Bijzonder jaar  

Wat een bijzonder jaar hebben we met elkaar achter de rug. Natuurlijk 

denken we dan direct aan de coronacrisis en – maatregelen waar we allemaal 

mee te maken hebben, ook nu nog. Terecht, want het is nog steeds een 

zorgelijke tijd. Ons reguliere programma in 2020 hebben we – node – moeten 

beperken. Gelukkig hebben we fysiek onze ALV in Amerongen op 26 

september 2020 kunnen houden. Maar deze bijzondere tijd brengt ook 

verbondenheid, samenwerking en veerkracht. Samen met u zetten we de 

schouders onder onze vereniging, we willen nieuwe manieren vinden om in 

contact te blijven met elkaar en gezamenlijk naar oplossingen zoeken.  

 

2. ALV in Heusden verschoven van zaterdag 5 juni naar september 2021. 

Rekening houdend met de landelijke Open Monumentendag op zaterdag 11 

september wordt een keus gemaakt voor de maand september 2021. 

Onderzocht zal worden of op de zaterdagen 4 en/of 18 september voldoende 

faciliteiten kunnen worden geboden. We houden u op de hoogte via de 2e  

digitale nieuwsbrief, die voor maart/april 2021 wordt voorbereid. Ook voor 

september geldt, dat “alles afhankelijk is van het coronabeleid op dat 

moment”.   
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3. Ons lid Paul Smit, Trans 13 in Utrecht 

Op zaterdag 26 oktober 2019 hadden we het voorrecht om als vereniging dit 

schitterende pand te mogen bezoeken. Eigenaar Paul Smit leidde ons rond en 

vertelde prachtige verhalen. Op vrijdag 8 januari 2021 liet hij zijn 

monumentale pand zien in de TV- uitzending van het programma Binnenste 

Buiten : npostart.nl/binnenstebuiten/08-01-22/KN   1718183  

 

4. Aanvragen woonhuissubsidie tussen 1 maart en 30 april 

Voor rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen tussen 1 maart en 30 

april subsidies worden aangevraagd voor instandhoudingskosten, die u in 

2020 gemaakt hebt. Subsidie aanvragen kan bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed via een digitaal portaal. Zo nodig kunt u hier uw geheugen 

over de woonhuissubsidie opfrissen.  

 

5. Ervaringen van onze leden met de woonhuisregeling 

In week 45 van vorig jaar hebben we ervaringen “uitgevraagd” bij onze 

leden. Door ruim 20 leden is gereageerd. In z’n algemeenheid kan worden 

gezegd, dat de uitvoerbaarheid van de aanvraag als doenlijk is ervaren. De 

aanvragen zijn op tijd behandeld ; de subsidie is vlot overgeboekt. Enkele 

leden hebben van doen gehad met de overgangssituatie van fiscale aftrek 

naar de woonhuisregeling. Dit kostte wat meer inspanning en meer inzet om 

de specifieke situatie over het voetlicht te krijgen. Eén van onze leden moest 

bij DUO in bezwaar gaan tegen de primaire afwijzing om de kosten van 

instandhouding van een rijks-monumentale tuinmuur, die bij de eigen 

woning hoort, alsnog gecorrigeerd te krijgen. Dat is gelukt. Een ander lid is 

het niet eens met het schrappen van een deel van de instandhoudingskosten 

van zijn rijksmonument, omdat “de tuin niet als deel van het rijksmonument 

is mee beschermd”. De behandeling van het beroep bij de rechtbank volgt 

nog.  
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6. Resultaten 1e jaar subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten 

Vlak voor de kerst heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de resultaten 

gepubliceerd van het 1e jaar van de nieuwe regeling. Graag verwijzen we 

naar de brief van de Minister van OCW aan de Tweede Kamer via : 

https://www.bewoondbewaard.nl/downloads/resultaten-subsidieregeling.pdf  

 

7. Wat verwacht u van ons bestuur ? 

Als bestuur zetten we in op een regelmatig contact met onze leden. Dit doen 

we zowel met digitale als met papieren nieuwsbrieven en uiteraard met onze 

website : www.bewoondbewaard.nl  Vorig jaar verscheen in augustus de 

papieren nieuwsbrief als voorbereiding op de ALV. Voor de komende ALV 

in september in Heusden zal de papieren nieuwsbrief voor de start van de 

zomer verschijnen. Indien er bij u ideeën of suggesties leven, die we binnen 

onze vereniging kunnen uitvoeren, dan verzoeken we u te contacten met het 

bestuur : secretaris@bewoondbewaard.nl of voorzitter@bewoondbewaard.nl  

 

8. Wijziging voorwaarden Natuurschoonwet per 1 januari 2021. 

Per 1 januari 2021 is een aantal voorwaarden gewijzigd in de 

Natuurschoonwet – 1928. Graag attenderen we op de volgende informatie : 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/Overzicht-wijzigingen-

Natuurschoonwet-1928.pdf  

 

9. Hoe gaan we ons 25-jarig jubileum vieren in mei 2022 ? 

Als bestuur denken we aan een jubileumboek en aan een symposium. In onze 

 2e digitale nieuwsbrief zullen we meer uitvoerig hierop ingaan. Wij zoeken 

naar leden, die zich actief willen inzetten voor de organisatie ervan. Welk 

onderwerp op het symposium wilt u bespreken ? Ideeën en suggesties zijn 

van harte welkom bij het bestuur.  

 


