Voorstel tot aanpassing van de statuten
van de Historische Kring Bommelerwaard
In 2002 heeft de historische kring een aantal spelregels afgesproken als volgt:
1. De kring wil zich inzetten voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed
van de Bommelerwaard.
2. Dit cultuurhistorisch erfgoed omvat materiële zaken, zoals gebouwen,

voorwerpen, archivalia, maar nadrukkelijk ook historisch landschappelijke
zaken (bijvoorbeeld verkavelingspatronen, sloten, weteringen, dijken
enzovoort).
3. Iedereen, leden en niet-leden, kan kwesties onder de aandacht brengen van
het bestuur. Het bestuur beslist of door de Historische kring Bommelerwaard
actie wordt ondernomen. De motivatie hiertoe wordt meegedeeld aan degen
die een zaak voorlegt.
4. Als het enigszins mogelijk is, wordt overlegd met andere cultuurhistorische

verenigingen of stichtingen in de Bommelerwaard alvorens actie te
ondernemen en de kracht van onze stem nog groter te maken.
5. Bij acties om het cultuurhistorisch erfgoed te behouden die verder gaan dan
het uitdragen van standpunten in woord middels vergaderingen,
bijeenkomsten, advisering, publicitaire acties enzovoort wordt de leden advies
gevraagd.
6. In alle niet voorziene gevallen wordt een ledenvergadering belegd, waarbij de
opkomst niet bepalend is voor de uiteindelijke beslissing.
Deze spelregels waren en zijn geheel in de lijn met activiteiten in het verleden. De
HKB heeft bijvoorbeeld een rol gespeeld bij de dijkverzwaring rond de Voorne, bij de
kasteelheuvel in Delwijnen en ( langer geleden) bij het geven van straatnamen. De
kring stelde ook leden voor in burger-raadcommissie van de gemeente Zaltbommel
en in monumentencommissies. Kortom, de stem van de kring werd gehoord en
meestal gerespecteerd.
De laatste jaren verplicht de overheid zich in toenemende mate tot zorg voor erfgoed
en cultuurhistorie. Ook is de scheiding tussen monumentenzorg en cultuurhistorie
losgelaten. Tegelijk zien we dat in de monumentencommissies in de Bommelerwaard
de lokale en regionale kennis verdwijnt omdat daarin steeds minder leden van de
kring zitting hebben. Met het toenemen van de inspraakmogelijkheden worden ook
scherpere eisen gesteld aan de betrokkenheid van adviseurs en insprekers. Als die
niet hun belang bij de zaak kunnen aantonen, doen zij niet mee. Interne spelregels
(van de HKB bijvoorbeeld) zijn dan niet voldoende. Dat betekent dat een instelling
(als de HKB) in de statuten dient vast te leggen dat de zorg voor erfgoed en
cultuurhistorie een van haar doelstellingen is. Om de bestaande spelregels in de
toekomst uitvoerbaar te houden zal het dus nodig zijn de statuten aan te passen.

Artikel 2 van de statuten luidt tot nog toe:
De vereniging heeft ten doel het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de
belangstelling voor de geschiedenis van de Bommelerwaard en haar bevolking.

Artikel 3 van de statuten luidt tot nog toe :
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. met medewerking van de huidige bevolking van de Bommelerwaard zoveel
mogelijk materiaal van historische waarde te verzamelen, om daardoor de kennis van
het gebied te vergroten en te verdiepen;
b. het be- en verwerken van het aldus verkregen materiaal, alsmede van het reeds
aanwezige materiaal;
c. het houden van lezingen, excursies en tentoonstellingen.

Wijzigingsvoorstel:

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
a. het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor de
geschiedenis van de Bommelerwaard en haar bevolking;
b. zich in te zetten voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in de
Bommelerwaard, landschappelijke, stedenbouwkundige, roerende en
onroerende karakteristieke zaken en archivalia.

Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. met medewerking van de huidige bevolking van de Bommelerwaard zoveel
mogelijk materiaal van historische waarde te verzamelen, om daardoor de kennis van
het gebied te vergroten en te verdiepen;
b. het be- en verwerken van het aldus verkregen materiaal, alsmede van het reeds
aanwezige materiaal;
c. het houden van lezingen, excursies en tentoonstellingen;
d. het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en voorlichting aan
overheden, besturende lichamen en particulieren;

e. van geval tot geval te handelen naar bevind van zaken, wat kan leiden tot
bijvoorbeeld bezwaar aantekenen tegen overheidsbesluiten.
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Het bestuur van de Historische Kring Bommelerwaard steunt unaniem het
ingediende voorstel.

