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Geachte leden van de commissie sociaal domein, 

 

Graag wil ik u informeren over een aantal mooie resultaten van de regionale museale samenwerking. 

 

Regionale museale samenwerking pakt positief uit voor Huizen. 

In dit moeilijke jaar waardoor het COVID virus heeft geleid tot een tijdelijke sluiting van het Huizer 

Museum gaat de regionale museale samenwerking onder leiding van de regioconservator krachtig door. 

Het Erfgoedfestival over Grensverleggers, Uitvinders en Wereldverbeteraars in Gooi & Vecht is een jaar 

uitgesteld. Het festival zal nu in de zomer van 2021 plaatsvinden. Hierbij zal veel aandacht zijn voor een 

buitenprogrammering met veel wandel- en fietsroutes zodat het publiek op een veilige wijze van het 

erfgoed en de grensverleggende verhalen in onze regio kan genieten. 

Met het stilvallen van de voorbereidingen voor het Erfgoedfestival is ruimte ontstaan voor nieuwe plannen 

en initiatieven, zoals het werven van Corona steun voor diverse musea in de regio. 

 

Grote donatie Kickstartcultuurfonds 

Voor Huizen is door de regioconservator een plan geschreven hoe het Huizer Museum corona-proof 

open kan en weer veilig bezoekers kan ontvangen. Voor de realisatie is een aanvraag gedaan bij het 

Kickstartcultuurfonds. Zij zijn zo enthousiast over het projectplan dat de volledige financiering van € 

65.500 is toegekend.  

Het museum past haar entree aan, een online ticketing systeem biedt het publiek de mogelijkheid om 

online entreekaarten te kopen, met een bezoekersroute kan men op veilige afstand het museum 

bezoeken en er is budget om de publieksbegeleiding op goede wijze te verzorgen. 

 

Expert ondersteuning voor collectiewaardering 

Daarnaast is het afgelopen jaar door een groot aantal vrijwilligers van het Huizer Museum gewerkt aan 

het waarderen van de museumcollectie. Vanuit het regionale samenwerkingsprogramma is een 

collectiemedeweker ter beschikking gesteld die als expert de collectiewaardering heeft begeleid. Door de 

sluiting van het museum is er ruimte ontstaan voor het aanpakken van deze omvangrijke klus. 

Museumzalen zijn ingezet voor de werkzaamheden en er is grote voortgang gemaakt.   

 

 

 

Marlous Verbeek 


