De Uitslag van "De BNG-Erfgoedprijs”.

Donderdag 17 november 2011. Een delegatie uit Winterswijk reist af naar het Rijksmusueum
in Leiden omdat we als Winterswijk genomineerd zijn voor de BNG erfgoedprijs (BNG staat
voor "de Bank Nederlandse Gemeenten"). Hun bankfunctie hebben we het die dag even niet
over, over hun prijs wel; de eer, de uitstraling en natuurlijk ook even over de cheque van €
25.000. Dat laatste is wel prettig, maar maakt de prijs niet prestigieus natuurlijk! Dat hij
uitgereikt is door staatsecretaris Zijlstra zegt veel, maar meer nog de criteria waaraan je moet
voldoen:
"De BNG-Erfgoedprijs wordt toegekend aan een gemeente die op bijzondere en opvallende
wijze erfgoed in haar beleid een structurele plaats geeft. Beleid, dat erfgoed in brede zin
behoudt, gebruikt en ontwikkelt voor en met de plaatselijke gemeenschap(pen). Niet alleen als
onderdeel van het gemeentelijke cultuurbeleid, maar ook ter versterking van beleidsterreinen
als economie, toerisme, onderwijs, welzijn en ruimtelijke ordening."
En dus spookt de hele weg naar Leiden de aanvraag door ons hoofd. Hebben "we" alles wel
goed belicht.. "We" tussen aanhalingstekens want de eerlijkheid gebiedt dat "we" zich in dit
geval voornamelijk beperkt tot Joyce Ras en Dirk Willink. Zij hebben ervoor gezorgd dat we
bij de laatste 9 eindigden.. Aan hen alle lof! Want het is geen sinecure om het Winterswijkse
beleid in 200 woorden zo samen te vatten dat het de lading dekt. Wat hielp is dat de
hoeveelheid bijlagen niet beperkt was. Dus is alles meegestuurd wat we op dat gebied hebben.
Waaronder natuurlijk de toekomstvisie, de nota Kunst en Cultuur, de Cultuurhistorische
Atlas, Citymarketing beleid en gevelbeleid.
Nadat alle 9 inzendingen kort zijn gepresenteerd en de notoire vragenronde aan de 9
wethouders is afgerond, volgt dan eindelijk het juryrapport.. "and the winner is!!"......
Westerveld.. jammer is mijn eerste gevoel, maar eerlijk is eerlijk; Als je als
herindelingsgemeente van 26 kernen met 20.000 inwoners erin slaagt om een gezamenlijke
identiteit neer te zetten middels je erfgoedbeleid verdient dat respect EN de prijs!! De jury
haast zich overigens om ons te verzekeren dat we maar net naast de prijs hebben gegrepen en
nodigt ons uit om volgend jaar weer mee te doen.. Al voor dat we aan de terugweg beginnen
zijn wij er al uit; volgend jaar zijn we weer van de partij!
Groeten Rik Gommers

