ALGEMENE LEDENVERGADERING - 1 mei 2019
Bijlage 2: vooruitblik 2019/2020:
Beleidsplan 2017-2022:
Archief:
We hebben ons zelf als doel gesteld dat we uiterlijk eind 2020 al ons
archiefmateriaal hebben gedigitaliseerd en dat we in de tussentijd stappen zetten
om het fysieke deel over te dragen aan ofwel het museum of het Regionaal Archief.
Dit houdt in dat de archieffunctie van het Grafter Raadhuis daarmee ten einde komt.
Huisvesting:
Er zijn twee ontwikkelingen die de komende jaren aandacht vragen:
A. Het hergebruik van het Grafter Raadhuis. We streven er naar om na het
verdwijnen van het fysieke archief een deel van het raadhuis samen met het
museum in te richten als Informatie- en Communicatiecentrum. En dit in de
komende twee jaar te ontwikkelen.
B. Voor vergader- en digitale faciliteiten zal in 2020 meer samenwerking worden
gezocht met het museum.
Systemen:
Om onze digitale omgeving toekomstig bestendig te maken hebben we onlangs
besloten de komende jaren in te zetten op twee computersystemen.
A. Memorix-systeem voor het archiveren en inzien van documenten opgeslagen bij
het Regionaal Archief en.
B. Adlib-2 voor het archiveren en in te zien van foto’s opgeslagen bij het museum en
andere bewaarplaatsen.
Het streven is om van huis uit toegang te krijgen tot beide systemen!
Genoemde punten hebben mij over de streep getrokken om nog een periode door te
gaan.
Kroniek:
Ons historisch tijdschrift dat dankzij Eric naar een heel hoog niveau is getild. Petje af
voor je inzet!
Uitgaven waaraan wordt meegewerkt:
.Gebouwd in De Rijp 0.2
Nadert zijn voltooiing en zal dit najaar het daglicht zien, dankzij Fred, Eric en
Martien.
.Starnmeer 375 jaar
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Het is een heel mooi boek geworden, mede door de geweldige inspanning van
Cora, Fred, Dick en Martin.
Initiatieven waaraan wordt meegewerkt:
.Het Tuindersmonument
Iedereen heeft de laatste tuinder kunnen zien staan in de voortuin van Jan Prins.
Het is een luchtig en inspirerend beeld en smaakt naar meer. Waardering voor Fred.
.Het Carillon
Over enkele weken zal het carillon in de Grote Kerk worden getoond en daarmee is
een mijlpaal gezet. Nog niet de finale maar die zal spoedig volgen. Hulde wederom
voor Fred.
.Jozefschool
Bouw- en verkoopproces verloopt voorspoedig. Vorige week is een definitief
akkoord bereikt met de Welstandscommissie. Planning is nog steeds rond 1
september te starten.
De 2e helft van juni zal onder de speelplaats gegraven worden, vanwege lood zal
dat in witte pakken gebeuren. E.e.a. onder toezicht van de archeologische dienst
van gemeente Alkmaar.
.Meelzak
Uit recent overleg met wethouder Van Zon bleek dat de gemeente vaart wil maken
met het parkeerterrein “Gasfabriek” en met de invulling van de fundamenten van de
gashouder. De
Herinrichting van de Meelzak ontmoet echter grotere uitdagingen. De gemeente
verwacht bijvoorbeeld dat de Rijper gemeenschap een bijdrage zal leveren bij de
realisatie volgens wethouder Braak.
.Onderzoek Culturele Identiteit
Er is een plan van aanpak ontvangen van de Universiteit van Wageningen. Ziet er
volgens het bestuur van het Cultureel Platvorm goed uit en zal waarschijnlijk deze
maand nog in uitvoering worden genomen onder de naam “Onderzoek Sociale
Duurzaamheid De Rijp”.

