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Jaarverslag 2020 
 
 
 
Het verslag omschrijft welke voor 2020 geplande activiteiten uit het Jaarplan 2020 wel en niet zijn gerealiseerd. Hierbij wordt de indeling gevolgd van het “Algemeen Beleidsplan’ 
en het jaarplan.  
In verband met de coronacrises zijn verschillende geplande activiteiten geannuleerd en/of maar gedeeltelijk uitgevoerd.   
                                                                                                                                                                                                               
 
Omschrijving: 

1. Monumenten: Gepland uitgevoerd 

1.2 Gemeentelijke monumenten   

- Gemeentelijke monumentenlijst:  actueel houden in Milsbeek X doorlopend proces 

- Voormalige graanmolen Rijksweg: pleiten voor een andere functie zodat de molen 
behouden blijft en een aantrekkelijker aanblik geeft 

X doorlopend proces 

- Ontwikkelingen rond de steenfabriek blijven volgen zodat geen belangrijke zaken verloren 
gaan 

X als stakeholder deelname aan het overleg bij de ontwikkeling van 
het gebied met als doel het behouden van waardevolle 
bouwkundige onderdelen; bij de gemeente is een verzoek 
ingediend om de betreffende onderdelen de status van 
gemeentelijk monument te geven. 

- Ontwikkelingen rond de kerk, pastorie en begraafplaats blijven volgen X doorlopend proces 

1.3 Overige- eigen monumenten   

- Het beheren en onderhouden van overgenomen grafmonumenten op de begraafplaats X niet uitgevoerd 

- Infokast bij ingang begraafplaats met plattegrondindeling + grafinformatie X in voorbereiding 

- Gedigitaliseerde plattegrondindeling van begraafplaats + grafinformatie X niet uitgevoerd 

- Overname grafmonumenten begraafplaats ? geen overname aangeboden 

- Maken en plaatsen herdenkings steen/plaat Milsbeekse missionarissen X in voorbereiding 

- Herdenkings steen/plaat pastoors aanpassen X in voorbereiding 

- Onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden van de navolgende monumenten / 
kunstwerken: 
o In talud sloot Zwarteweg  /  gebroeders Franken Kroefsestraat  /  Waterschap 

Koningsvenweg  /   kunstwerk Wim Klabbers Achterbroek  /  omgeving monument 
burgeroorlogsslachtoffers hoek Langstraat – Kerkstraat  /  grenssteen (zitbankje) bij 
luister-kei Liberationroute bij De Diepen / De Vuurvogel eind Ovenberg 

X uitgevoerd 

 

2. Publicaties en informatievoorzieningen   

2.1  Public relations   

- Dorpsblad, publicaties en mededelingen in elke uitgave en berichten in overige plaatselijke 
media 

X gerealiseerd 

2.2  Informatieborden en bewegwijzering   

- Informatiepanelen eigendom van SCM beheren en onderhouden X uitgevoerd 

- Plaatsing informatiepaneel onderzoeken bij: 
o monument gebroeders Franken / monument Koningsvenweg (Waterschap) / burger 

oorlogsmonument (Langstraat-Kerkstraat).  

X informatiepaneel bij burger oorlogsmonument (Langstraat – 
Kerkstraat) gerealiseerd. 
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2.3  Boekuitgaven   

- De minse op de Milsbèk, voorbereiding X gerealiseerd 

- De minse op de Milsbèk, boekuitgave in april 2020 X gerealiseerd 

- Historie Pottenbakkerij De Olde Kruyk, voorbereiding X geparkeerd 

2.4  Overige uitgaven / publicaties   

- Schoolfoto’s, effectieve aanpak opstarten in het zoeken naar ontbrekende persoonsnamen X in uitvoering 

2.5  Website   

- Aantrekken webmaster (vacature)  X pogingen ondernomen, niet gelukt 

 

3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers   

- Historische Avond voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en andere belangstellenden: 
maart 

X geannuleerd in verband met de coronacrises  

- Excursie voor vrienden en vrijwilligers: oktober X geannuleerd in verband met de coronacrises 

- Bijeenkomst vrijwilligers en bestuursleden: najaar (in 2020 in april) X geannuleerd in verband met de coronacrises 

 

4. Externe samenwerking   

- Herinrichting Kroonbeek (Waterschap), deelname in klankbordgroep met aandacht voor 
de monumentjes langs de beek alsmede voor circumvallatielinie ter hoogte van de Kroef 

X overleg niet hervat in verband met de ontwikkeling van de LOB 
van Gennep 

- Deelname aan de Open Monumentendagen, voor zover het thema past binnen het beleid 
en er informatie beschikbaar is 

X Vanwege geen passend thema en tijdgebrek niet deelgenomen 

- Gemeente Gennep, ambitiedocument ‘versterking vrijetijdseconomie: ontwikkelingen 
volgen en zo mogelijk participeren 

X overleg vindt overwegend plaats via het Platform 

 

5. Archivering   

- Analoge informatie van uiteenlopende aard archiveren X uitgevoerd 

- Index analoog archief bijhouden X geen actie 

- Krantenknipsels (analoog) verzamelen en archiveren X uitgevoerd 

- Digitale informatie op de twee fysiek gescheiden servers met back-up systemen monitoren X uitgevoerd 

- Koppeling laptop secretariaat aan back-up systeem monitoren X uitgevoerd 

- Archiefstructuur servers herschikken en indexeren X geen actie 

- Analoog archief digitaliseren: foto’s, documenten, etc. X gedeeltelijk uitgevoerd 

- Digitaal archief voor bestuurlijke documenten opzetten / indexeren / onderhouden X gedeeltelijk uitgevoerd, daarna tijdelijk stopgezet 

 

6. Wandel- en fietsroutes   

- Wandelroute ‘Struinpad Milsbeek’ begaanbaar houden (maaien) X uitgevoerd 

- Wandelroute ‘Rondje Milsbeek’, controleren en onderhouden van route-aanduidingen X uitgevoerd 

 

7. Financiën   

- Deelname actie ‘Gennep Schoon’ gemeente Gennep ? geen deelname 

- Deelname ‘Rabo Club Support’ X uitgevoerd 

- Werving en donatie vrienden/vriendinnen X uitgevoerd 

 

Overige niet in het beleidsplan opgenomen projecten / acties   

- Implementatie AVG (Privacywetgeving)    heeft de aandacht 

- AVG (Privacywetgeving) onderhouden  heeft de aandacht 
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- Jubileum 15 jaar  In verband met de coronacrises geen bijeenkomst 
georganiseerd. In de plaats daarvan is een kleurboek over de 
geschiedenis van Milsbeek beschikbaar gesteld aan de 
basisschool in Milsbeek. Als blijk van waardering is aan de 
vrienden van de stichting een boek ‘Milsbeek in foto’s en 
kaarten’ beschikbaar gesteld. 

- Inventarisatie specifieke gevelstenen / -elementen van gebouwen    geen actie 

- 75 jaar vrijheid in Milsbeek  Deelgenomen aan door de gemeente georganiseerde 
activiteiten en kranslegging bij het monument burger 
oorlogsslachtoffers hoek Langstraat - Kerkstraat 

- Project ontwikkeling omgeving voormalige bakkerij / winkel Jacobs Rijksweg  Een eerste overleg vond plaats in juni met de 
projectontwikkelaar Bouwbedrijf Jansen Groesbeek 

 
 
 
Vastgesteld bij besluit buiten de vergadering d.d. 14 januari 2021 conform statuten artikel 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter,      De secretaris, 
A.W.J. (Ton) Frenken     H. (Henk) Verburg 


