Erfgoedfonds Tilburg
Het Stadsmuseum heeft, in opdracht van de gemeente, een
erfgoedfonds opgericht. Met dit fonds willen we initiatieven
vanuit de stad ondersteunen die bijdragen aan het beleven van
het Tilburgs erfgoed. Prioriteit wordt gegeven aan initiatieven die bijdragen aan nieuwe vormen van
overdracht, bijzondere uitingsvormen en/of het bereik van nieuwe (doel)groepen.
Wat verstaan we onder Tilburgs erfgoed?
1. Tilburgs erfgoed is een al dan niet tastbaar product zoals een monument, een archiefstuk,
een document. Ook een verhaal, een traditie of een gedachte kan van waarde zijn om over te
dragen. Het product dat zijn oorsprong vindt in het verleden, heeft waarde die we willen
bewaren of doorgeven aan de volgende generatie.
2. Naast erfgoedproducten zijn er processen. Bij erfgoed is er namelijk sprake van een
overdracht van waarde, betekenisgeving, behoud, ontwikkeling van ideeën of een herijking.
Er is dus een product dat voorzien wordt van waarde, context of betekenis.
3. De waarden of betekenis staan komen voort uit de Tilburgse gemeenschap maar hebben ook
een functie voor de gemeenschap gericht op het ontdekken en vormgeven van de identiteit
van de stad en haar inwoners .
Vanuit deze visie op wat Tilburgs erfgoed is, zoeken we naar vernieuwing in de drie componenten:
-

-

-

Nieuwe vormen van overdracht, interactiviteit, publieksbetrokkenheid.
o Voorbeeld: het publiek kan via stemkastjes meebepalen welke monumentale bomen
behouden moeten blijven.
Een nieuw erfgoedproduct:
o Voorbeeld: aandacht voor het verhaal van een persoon die tot nu toe onderbelicht is
gebleven. Een nieuw standbeeld voor voetballer X van Willem II.
Vernieuwingen in de gemeenschap. Zijn er meer jongeren betrokken of niet voor de hand
liggende groepen, deelgemeenschappen, die met het erfgoed in aanraking komen?
o Voorbeeld: jongeren of onderbelichte bevolkingsgroepen binnen de gemeenschap.

Wil je, na deze toelichting op de erfgoedpraktijk, met jouw idee ook een bijdrage leveren aan het
Tilburgs erfgoed?
1. Zet je plan op maximaal één A4 en voorzie die van een begroting.
2. Stuur deze uiterlijk een week voor de deadline (1 februari 2020) naar Erfgoed Tilburg.
3. Plan zelf een (telefonisch) gesprek met Petra Robben, waarna je je plan en begroting kan
bijstellen.
4. Voor de sluiting van de deadline, lever je het definitieve plan in bij de adviescommissie.
5. De adviescommissie bespreekt je plan en besluit om al dan niet de subsidie toe te kennen.

Contact
Petra Robben
Petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl
06 532 684 37

