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UITNODIGING

Grote Markt Bergen op Zoom

Dit jaar wordt voor de zesde maal een cheque van
€ 25.000 uitgereikt aan de gemeente die erfgoed
op de meest inspirerende wijze een structurele
plaats geeft in haar beleid. De genomineerde
gemeenten voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2016
zijn: Arnhem, Beesel, Haarlemmermeer, Heerlen
en Tiel.
Voorafgaand aan de uitreiking van de BNG Bank
Erfgoedprijs 2016 organiseert de gemeente Bergen
op Zoom, winnaar van de prijs in 2014, samen met
de provincie Noord-Brabant en Kunsten ’92, het
symposium ‘Levendige binnenstad? Leegstand als
kans!’
Bergen op Zoom weet ondanks een toenemende
leegstand haar binnenstad vitaal aantrekkelijk
te houden. Tijdens het symposium wordt de Bergse
aanpak toegelicht, aan de hand van bijdragen
van burgemeester, wethouders, ambtenaren en
ondernemers en door excursies in de stad.
Over de vraag: ‘Hoe kan leegstand in relatie tot
de vitaliteit van binnensteden, niet zozeer als
bezwaar, maar vooral als kans worden gezien?’
gaan sprekers Cees-Jan Pen, Arno Boon en
Henri Swinkels met bestuurders en ondernemers
in discussie op landelijk, regionaal en lokaal
niveau. Dagvoorzitter is Janita Tabak, o.a. voor
malig wethouder Kampen (winnaar BNG Bank
Erfgoedprijs 2013).
› Donderdag 17 maart 2016 12.00 – 18.00 uur
› Theater De Maagd Grote Markt 32, 4611 NT
Bergen op Zoom

AANMELDEN
Aanmelden is noodzakelijk voor deelname
aan (onderdelen) van het symposium.
Aan deelname van het symposium zijn
geen kosten verbonden.
U kunt zich tot 10 maart 2016 aanmelden
via www.kunsten92.nl/uitreiking
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PROGRAMMA
12.00	Lunch met rondleidingen in Theater
De Maagd
13.00	Symposium ‘Levendige binnenstad?
Leegstand als kans!’
›› Welkom door burgemeester
dhr. dr. F.A. Petter

Leerfabriek Oisterwijk

›› 	Introductie door dagvoorzitter
Janita Tabak
	
›› 	Cees Jan Pen, economisch geograaf
en lector Vastgoed, Fontys
Hogescholen, verricht onderzoek
naar oplossingen op het gebied van
vastgoed, ondernemerschap en
financieringsstructuren. Pen pleit
dat gemeenten moeten durven
kiezen voor investering in binnenstad óf periferie.
›› 	Henri Swinkels, lid van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant (portefeuille Leefbaarheid en Cultuur),
bespreekt de bijzondere rol die
de provincie heeft opgepakt met
het herbestemmen van erfgoedcomplexen via het programma
‘De Erfgoedfabriek’ en onthult een
nieuwe aanpak.
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›› Arno Boon, directeur van non-profit
ontwikkelaar BOEi bespreekt de
impact van leegstaande en her
bestemde erfgoedcomplexen op de
levendigheid van de binnenstad.

›› 	Panelgesprek
Sprekers en publiek bespreken hoe
leegstand als kans voor de levendige
binnenstad kan worden gezien, onder
leiding van dagvoorzitter Janita Tabak.
14.30	Excursies Bergen op Zoom
Tijdens een wandeling door de historische stad maakt u kennis met de Bergse
aanpak om de binnenstad levendig te
houden, ondanks groeiende leegstand.
Bij de voormalige Wilhelminakazerne en
het leegstaande Sint Catharinacomplex
ziet u welke effecten herbestemmingen
van erfgoedcomplexen kunnen hebben
op het vitaliteitsvraagstuk.
16.00	Terugkomst excursies en inloop
prijsuitreiking
Ontvangst met koffie en thee
16.30	Prijsuitreiking BNG Bank Erfgoedprijs
2016
In een bijzonder programma wordt
duidelijk aan wie Henri Swinkels,
gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
(portefeuille Leefbaarheid en Cultuur),
de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 gaat
uitreiken: Arnhem, Beesel,
Haarlemmermeer, Heerlen of Tiel?
17.15	Feestelijke borrel

De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief
van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92.
Het BNG Cultuurfonds is hoofdsponsor.

Het programma is mede mogelijk gemaakt door:

PopMonument

