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Beste lezer, 

 

Net voor de start van de Kerstvakantie nemen we weer even de tijd om tot rust te 

komen, om terug te blikken naar de voorbije maanden en informeren we jullie over het 

laatste erfgoednieuws uit de Mijnstreek. Deze nieuwsbrief staat in het teken van het 

nieuws vanuit de Vlaamse Overheid betreffende ons aanvraagdossier voor de periode 

2015-2020. 

We maken ook van de gelegenheid gebruik om jullie een sereen Kerstfeest en een 

fantastisch nieuwjaar toe te wensen. De medewerkers van de Erfgoedcel knijpen er even 

tussenuit. De Erfgoedcel zal gesloten zijn van maandag 22 december 2014 tot en met 

vrijdag 2 januari 2015. Op maandag 5 januari 2015 zijn we weer op post. 

  

 

  

Nieuwe beleidsperiode 2015-2020 

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het afronden van heel wat projecten 

die de laatste jaren opgestart werden. Onze huidige beleidsperiode loopt immers op 31 

december aanstaande op haar einde. We dienden in het voorjaar een aanvraagdossier in 

voor het verkrijgen van een jaarlijkse werkingssubsidie van de Vlaamse Overheid. Dit 

beleidsplan zullen we in januari op onze website plaatsen. Op die manier kunt u 

eveneens lezen welke de uitdagingen zijn die we ons gesteld hebben voor de komende 

zes jaren.  

 

 

  



Op 28 november ontvingen we het verlossende nieuws dat onze aanvraag gehonoreerd 

wordt. In totaal zijn er nu 16 intergemeentelijke erfgoedcellen in Vlaanderen, waarvan 

nog 1 andere in Limburg, Erfgoed Haspengouw. Helaas kregen we eveneens te horen dat 

we 18% dienen te besparen ten opzichte van het decretaal vastgelegde bedrag. Gezien 

de gevraagde besparing onverwacht groot is, werd de moeilijke beslissing genomen door 

de raad van bestuur van projectvereniging Mijnstreek om een einde te brengen aan het 

contract van onze medewerker Erfgoedzorg, Neeltje Wessels. Neeltje zal de komende 

weken een aantal lopende projecten afronden. Haar precieze vertrekdatum werd nog niet 

bepaald.  

De besparingen blijven hiertoe helaas niet beperkt. In 2015 zult u bericht worden over de 

verdere acties die we in dit kader zullen ondernemen. 

Met vragen hieromtrent kunt u steeds terecht bij ons, op info@mijnerfgoed.be, of 

telefonisch 089 811 411. 
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De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert de erfgoedconvenant uit die werd afgesloten tussen de 6 mijngemeentes As, 
Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en de Vlaamse Overheid. 
Contacteer ons voor al uw erfgoedvragen: E. Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089 811 411, 
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar info@mijnerfgoed.be met 

vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief. Wenst u deze nieuwsbrief per post te ontvangen, volstaat een mailtje met 
uw adresgegevens en de vermelding 'nieuwsbrief per post', naar info@mijnerfgoed.be 
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