Digitale nieuwsbrief nummer 1, februari 2022
1e nieuwsbrief in het jubileumjaar van onze vereniging
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van het jaar 2022. De maand februari is net
begonnen ; graag willen we starten met de beste wensen. Dat het een gezond
monumentaal jaar mag worden. Op vrijdag 16 september 2022 wordt de ALV
van onze vereniging gehouden in Amersfoort. In verband met de viering van het
25-jarig bestaan van onze vereniging is een jubileummagazine in voorbereiding.
We nodigen u zeer van harte uit om door middel van een tekstbijdrage en/of
foto’s herinneringen aan die 25 jaar met ons te delen in dat magazine.
Nieuw kabinet
In het nieuwe kabinet heeft staatssecretaris van Cultuur & Media, mevrouw
Gunay Uslu haar taken ter hand genomen. In de komende jaren bestiert zij de
portefeuille voor monumenten en is ze ons bestuurlijk aanspreekpunt in Den
Haag.
Aanvragen indienen voor de WHR tussen 1 maart en 30 april 2022
Tussen 1 maart en 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten
met een woonfunctie een aanvraag indienen voor de in 2021 gemaakte
instandhoudingskosten. Evenals in voorgaande jaren is het subsidiepercentage
gesteld op 38 %. De aanvraag kan worden ingediend bij het subsidieportaal van
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
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Verduurzamen van monumenten
Tijdens de beide laatste ledenvergaderingen in – respectievelijk september 2020
in Amerongen en september 2021 in Heusden – is gevraagd om informatie en
bestuursbeleid met betrekking tot het verduurzamen van monumenten. Ook
worden vragen met hetzelfde onderwerp met enige regelmaat gesteld via
vragen@bewoondbewaard.nl. Restauratiearchitect Pieter van Traa en bestuurslid
van onze vereniging beantwoordt samen met een team van experts deze vragen.
Een groot deel van deze vragen en antwoorden wordt gepubliceerd in onze
papieren nieuwsbrief.
Het bestuur zou graag van uw ervaringen en activiteiten bij het verduurzamen
van uw eigen pand vernemen. Wat heeft u al gedaan aan uw pand, wat staat er in
de planning, waar bent u tegenaan gelopen ( bijvoorbeeld vergunningen ) en
welke oplossing(en) heeft u voor uw pand gekozen ? Wij zien uw reactie ( liefst
voorzien van foto’s ) graag tegemoet. We gaan die reacties ( desgewenst
geanonimiseerd ) verwerken op de website in het besloten gedeelte. Wij hopen,
dat op die manier leden andere leden kunnen informeren en inspireren.
Reacties worden graag ingewacht op : voorzitter@bewoondbewaard.nl
Vakbeurs Monument en Renovatie
Van 17 – 19 mei 2022 worden in de Brabanthallen in Den Bosch gelijktijdig drie
vakbeurzen MONUMENT, RENOVATIE en HOUTBOUW gehouden.
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