PL A N V A N A A N PA K
Afdeling Limburg

VVIA vanaf 2012
Ruim een jaar geleden besloot de VVIA de nadruk te leggen op de regionale werking. In
Limburg besloten wij een plan van aanpak op te stellen, gebaseerd op volgende
uitgangspunten:
!
!
!
!
!
!
!
!

De VVIA heeft nu ongeveer 30 leden in Limburg
De VVIA heeft een centraal beleid sedert de oprichting in 1978
De VVIA is een vrijwilligersorganisatie
Oprichting regio Limburg binnen de VVIA met eigen bestuur (coördinator,
secretaris, penningmeester en lid).
Versterking imago VVIA
Landelijke acties moeten ondersteund worden vanuit de regio
Centraal: kenniscentrum industrieel erfgoed
Ontwikkelingen binnen VVIA (bestuur, leden, administratie en
communicatie) vereisen nu studie en actie

MISSIE/DOELSTELLING VVIA LIMBURG
‘ONS LIMBURGS INDUSTRIEEL ERFGOED REDDEN’
Zie verder artikel 2, huidige statuten
Hoe verwezenlijken?
!
!
!

Leden en verenigingen met elkaar in contact
brengen – met andere woorden: netwerken
Helpen zoeken naar oplossingen bij problemen
via een meldpunt en netwerk van onze leden
Zeker geen verzameling aanleggen, bij ons,
wel oplossingen voor collecties bedenken

Welke zijn onze doelgroepen?
!
!
!

Vrijwilligers, individuen, verenigingen die
bezig zijn met industrieel erfgoed
Heemkundige kringen
Erfgoedcellen en verenigingen
Winterslag, een keuze voor behoud
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!
!

Musea en private collecties met industrieel erfgoed
Industriële organisaties

Hoe kunnen we ons beter profileren?
!
!
!

Organisatorisch samenwerken
Contacten met andere actoren, ook in buitenland
Adressenlijsten, e-mail adressen, websites, niet alleen van leden maar ook van
nuttige contacten

Lozen: waterwegen als industrieel erfgoed

NADERE UITWERKING/SUB-DOELEN:
" Nagaan trends in de Limburgse regio:
o Chemische industrie
o Fruit en verwerking agrarische grondstoffen
o Mijnen
o Grint- en zandwinning, mergel
o Industrieel erfgoed van de reconversie (bijvoorbeeld bij sluiting industrie)
o Transport(landwegen, kanalen, spoorwegen, vliegvelden)
"
"
"
"

Gevolgen voor VVIA nagaan
Consequenties over te volgen toekomstige koers
Verhouding VVIA tot andere instellingen zowel in België als Nederland
Het verenigingskarakter van VVIA behouden en profileren: VVIa is een platvorm
voor vrijwilligers en vrijwilligersverenigingen
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" Politieke agenda beïnvloeden door inbreng van onze leden
" Bereiken andere doelgroepen
HUIDIGE SITUATIE
Aandachtspunten
" Activiteitenprogramma afstemmen op wensen leden. Ledenenquête wordt nu
verwerkt
" Inbreng belangstellende leden in werkgroepen gewenst
" Communicatie binnen bestuur en vereniging vergt speciale aandacht
" Actieve deelname van ons in het eigen periodiek: Erfgoed van Industrie en
Techniek is een Vlaams-Nederlands tijdschrift, het zou mooi zijn om
grensoverschrijdende artikelen aan te brengen. Evt. nieuwsbrief.
" Contact met Limburgse heemkundeverenigingen, historische verenigingen en
erfgoedcellen
" Meldpunt bedreigde industriële monumenten, roerend erfgoed en collecties
" Inschakelen van de moderne media
" Speciale aandacht voor de jongeren, via het onderwijs
" Financiële administratie, verzending, ledenadministratie en secretariaat

Lommel – Maatheide: vervuilde bodem én witzandontginning is wat resteert van de zinkindustrie

KNELPUNTEN
" Te weinig belangstelling, ook vanuit de politiek
" Onduidelijke herbestemming van monumenten. Er lopen diverse initiatieven
" Te weinig oog voor duurzame elementen in de restauratie
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"
"
"
"

Subsidiebeleid ondoorzichtig
Meer aandacht nodig voor toerisme, museumfunctie en groen
Aanwezige know-how beter benutten
Te weinig financiële middelen: subsidie, promotiegelden, Interreg projecten
enzovoort.

Aanbevolen literatuur
"
"
"
"
"

Wat is en wat doet de VVIA? 2011
Jaarrekening en businessplan 2011
Statuten VVIA mei 1978, herzien 2000
Folder ons industrieel erfgoed redden 2012 en begroting 2012
Industrieel Erfgoed in Limburg 1979 Werkschrift door o.a. A. Linters

Expertise gevraagd voor industrieel erfgoed
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TOEKOMSTVISIE
Voorgestelde maatregelen

" Periodiek bestuursoverleg tussen hoofdbestuur en de regio over strategie
(samenwerking)
" Verbetering van het imago van de regio: wijzen op het behoud van industrieel
erfgoed in de regio, promotie VVIA
" Objectieve voorlichting aan publiek en politiek door het mee organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten
" Instellen meldpunt voor bedreiging
van ons industrieel erfgoed
" Intensieve samenwerking met de
redactie van het tijdschrift
" Aantrekkelijk programma voor de
leden. Mogelijk plaatselijke
cursussen met excursies organiseren
" Meer aandacht voor educatie en
jeugd (starten met lesbrieven voor
het onderwijs)
" Meer aandacht voor het
Kaulille: PRB hoofdgebouw op zoek naar zinvolle herbestemming
Euregionaal gebied, draagvlak
creëren in de hele Euregio
" Verbetering promotie, communicatie
" Gebruik van nieuwe technieken in de website op Internet, toegankelijker maken,
moderner en mede beheer vanuit Limburg voor eigen regio
" Deelgebieden in Limburg:
o

o
o
o
o
o

Mijnbouw, ook ballast- en zand- en mergelgroeves, auto-industrie, fietsindustrie,
non-ferro, fruit, bosbouw, jenever,sigaren, smaakmakers, kaarsen (Hamont),
keramiek, schoorstenen, chemie
Watermolens
Transport: spoorwegen, havens, kanalen, autowegen, tramwegen, vliegvelden
Energie en diensten: watervoorziening, watertorens, afvalverwerking, gas,
elektriciteit
Communicatie: zendmasten, telegraaf, telefoon, multimedia
Militair erfgoed

" In Limburg ligt nadruk op mijnindustrie. Mijnmuseum in Beringen met op andere
mijnsites kleinere projecten.
" Samenwerking met geschiedkundige verenigingen, Limburgse heemkunde
verenigingen en erfgoedcellen
" Samenwerking met Wallonië en Nederlands Limburg (Hasselt, Luik, Maastricht)
" Essentieel is het verhaal van de plaatselijke werkers(Oral History)
" Toekomstplannen: economische herontwikkeling en herbestemming
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Activiteiten vanaf 2013
Formatie voorlopig bestuur VVIA Limburg
Peter Vanhoutte, Genk, coördinator
Raymond Bollen, Zonhoven, penningmeester
Ton Henrar, Eben Emael, secretaris
Stijn Thomas, Hasselt, lid
Opening Limburgse bankrekening en kleine subsidie van VVIA
Afzonderlijke bankrekening bij dezelfde bank als VVIA
centraal, met inzage van dat bestuur
Ledenbestand bijhouden en aantal leden uitbreiden
Aanvragen subsidie
Boek over Industrieel Erfgoed Limburg is goede inventarisatie
PR-campagne
Open ledenbijeenkomst Limburg op 20 april 2013 in Genk:
Brainstorming over wat was er en wat is er nog over van ons
industrieel erfgoed.

2015: schoorstenen centraal in Europees jaar van het
industrieel erfgoed

Cursus Industrieel Erfgoed aanbieden (start oktober 2013).
Mogelijke verdere activiteiten, met telkens andere locaties:
"
"
"
"

Logementshuizen
Siroopfabriek en schoorstenen
Organiseren van lezingen
Uitstapjes binnen België en Euregio

Genk, 18 december 2012, wijz. 10-1-2013, 16-1-2013 en 13-2-2013
Ton Henrar, secretaris VVIA Limburg
afhenrar@euphonynet.be
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