Jaarverslag Vestingraad 2016 en COMB 2016

De gemeente Elburg heeft een Vestingraad ingesteld. Deze raad is samengesteld uit diverse
belangen- en doelgroepen (o.a. ondernemers, bewoners, musea, horeca, wijkcomité) die op
een of andere manier betrokken zijn bij onze monumentale binnenstad. De raad fungeert als
klankbord- cq adviesgroep naar het gemeentebestuur. Ze vergaderde eens per twee
maanden, tenminste wanneer er een zinvolle agenda opgemaakt kan worden, en staat
onder voorzitterschap van mevrouw F. Anneveld - van Wesel.
Nieuwe opzet nieuwe Vestingraad .
Om de communicatie sneller en efficiënter te laten verlopen heeft de Vestingraad besloten
om een kerngroep te formeren die digitaal kan overleggen en reageren.
Kerngroep Vestingraad bestaat uit:
Joop Zwart
WVE winkels en horeca
Pim Beetz
Wijkcomité Vesting/Molendorp
Anne-Marie van Hout Museumplatform
Brenda Assenberg
Gemeente Elburg
Fenneken Anneveld voorzitter Vestingraad
De gemeente zal de kerngroep op de hoogte stellen van voorgenomen beleid m.b.t. de
vesting.
De kerngroepleden kunnen ook aandachtspunten voor beleid aan de orde stellen.
De kerngroep reageert (tenzij een andere termijn is aangegeven) binnen twee weken op een
gestelde vraag.
De kerngroepleden zullen waar nodig de eigen achterban raadplegen.
De voorzitter zal de besproken onderwerpen op de eerstvolgende agenda van de Vestingraad
zetten. Belangrijke tijdgebonden zaken kunnen ook tussentijds via mail aan de leden van de
Vestingraad gecommuniceerd worden.
De frequentie van de voltallige Vestingraad vergaderingen gaat naar drie maal per jaar.
De Vestingraad vergaderde, 8 maart, 10 mei, 13 september en op 8 november 2016.
Onze bestuursleden Gerrit Hollander en Sake Santema vertegenwoordigen onze vereniging
in de Vestingraad. Het is van belang als oudheidkundige vereniging de vinger aan de pols te
houden wanneer er gesproken wordt over zaken die het wezen van onze binnenstad
betreffen. Enkele onderwerpen die in de laatste vergaderingen aan de orde kwamen zijn:
Plek van de Evangelisatie bus , toekomst van de vestingraad enz.
Met de adviezen aan B en W en de gemeenteraad die uitgebracht worden, wordt terdege
rekening gehouden.
Wethouder Boukema, nu mevrouw Oosthoek, heeft aangegeven dat de Vestingraad voor
hem een meerwaarde heeft en de inbreng van de leden door de gemeente erg gewaardeerd
wordt.
Het kan zijn dat de inbreng niet het resultaat oplevert dat de leden van de Vestingraad voor
ogen hebben, maar er wordt zeker aandacht aan besteed. Hij hoopt dat de Vestingraad blijft
bestaan. Zij zal in ieder geval proberen de vergaderingen zo vaak als mogelijk te bezoeken.
Begin 2016 heeft hij afscheid genomen van de Vestingraad en zijn plaats wordt ingenomen
door de nieuwe wethouder mevrouw Jose Oosthoek

Ook bezoeken Sake Santema of Pauline van Zweden de vergaderingen van het Comite Open
monumentendagen en Botterdagen(COMB)
Onder onze verantwoordelijkheid(Ath B )vallen openstellingen van:
Visafslag, Kruidentuin, Gruithuis en Oude Feithenhof.
Belangrijkste onderwerpen die hier aan de orde zijn :
Comitékosten /Botterstichting kosten.
Als comité of stichting verder.
Meer aandacht monumenten.
Steeds minder oude ambachten.
Meer activiteiten.
Rol gemeente .

