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6436 CJ Amstenrade 
1. Bescherming van het Dorpsgezicht 

 

 De gemeentelijke Monumentencommissie 
De Stichting had een vaste vertegenwoordiger in de monumentencommissie van de gemeente Schinnen. Nu de 
fusie van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen in uitvoering is, zal bij het gemeentebestuur het 
belang van de verdere bescherming van het Dorpsgezicht in herinnering gebracht worden en indien mogelijk 
een adviesfunctie bij ingeprepen in het beschermde gebied nagestreefd worden. 

 Acties en bezwaarschriften 
Bij bedreiging van het Beschermd Dorpsgezicht tracht de Stichting naar oplossingen te zoeken die het 
beschermd karakter van het BDA bewaren. Desgevallend wordt een bezwaarschrift ingediend. 
 

2. Informatie- en voorlichtingspunt 
 

 Archief 
De Stichting beschikt over een documentenarchief. Voornemen is dit archief in 2017 te digitaliseren en via de 
webpagina aan een breed publiek ter beschikking te stellen. 

 Webpagina 
De beschikbare informatie op de webpagina wordt uitgebreid. Doel is dat de webpagina een referentiedatabank 
wordt voor beschermde dorpsgezichten. In 2017 heeft de Stichting voor de verschillende monumenten in het 
beschermde gebied op de webpagina bekend te maken en hierover een summiere (tot ruimere) informatie te 
publiceren. 

 De Open Monumentendag 
De Stichting organiseert tijdens de Open Monumentendag een activiteit die een aspect van het Beschermd 
Dorpsgezicht belicht. In 2017 wordt de Open Monumentendag onder het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ 
op 9 en 10 september georganiseerd. 

 Andere activiteiten 
In 2017 zal het stichtingsbestuur zich beraden over andere activiteiten die het belang van het dorpsgezicht 
kunnen onderstrepen. 
 

3. Restauratie en reconstructie 
 

 Stichting Onderhoudsfonds Kerkorgel  
De Stichting participeert in het onderhoud van het “Pereboom en Leijser”-orgel van de parochiekerk te 
Amstenrade. Het ondersteunt de Stichting Orgelfonds, dat zich bijzonder met dit in 1866 gebouwde 
prachtinstrument, bezighoudt. 

 Andere mogelijkheden 
De Stichting heeft voor zich in 2017 te beraden over andere mogelijkheden (met beperkte middelen) bij te 
dragen tot de reconstructie en ondersteuning van de waardering van het beschermde gebied. 
 
 



 

4. Bestuursactiviteiten 
 

 Bestuursvergadering 
Om zaken op te volgen, komt het bestuur tweemaandelijks voor haar reguliere bestuursvergaderingen bijeen, en zo nodig 
tussentijds. 

 Netwerken 
De Stichting onderhoudt een netwerk aan contacten met instellingen, organisaties als iedere belanghebbende 
ter bescherming en behoud van het Beschermd Dorpsgezicht. 


