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Beleidsplan 2017  
 
De Stichting Open Monumentendag Leidschendam – Voorburg organiseert de jaarlijkse Open 
Monumentendag (OMD) in de gemeente Leidschendam – Voorburg op de zaterdag in  
het 2e weekend van september. De stichting zet zich in brede zin in voor het vergroten van de 
belangstelling en het draagvlak voor het behoud en de toekomst van het cultuurhistorisch erfgoed bij 
alle bewoners van de gemeente. Monumenten en hun bijdrage aan de historie van de drie kernen van 
de gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam, Voorburg en Stompwijk) staan hierin centraal. 
We organiseren de Open Monumentendag met een vaste kern van geheel uit vrijwilligers bestaande 
bestuur- en kern-werkgroep leden.  
 
Het evenement is onderdeel van de landelijke BankGiro Loterij Open Monumentendag, welke 
jaarlijks in het 2e weekend van september wordt georganiseerd door lokaal werkende Comités en het 
landelijke Projectbureau Open Monumentendag in samenwerking met de BankGiro Loterij. Met dit 
evenement willen wij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere 
Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek.” 
 
Het landelijke projectbureau stelt jaarlijks een thema vast. Dit thema kan, maar hoeft niet door de 
lokale comités overgenomen te worden. Onze stichting (het lokale comité) neemt in principe het 
thema over. Zo ook voor 2017, waar het thema “Boeren, Burgers en Buitenlui” is.  
 
Met dit thema als leidraad willen wij voor de Open Monumentendag 2017  

 de openstelling door eigenaren en beheerders bevorderen van, zowel thema-gerelateerde als 
andere, monumenten, verspreid over de gemeente;  

 de organisatie stimuleren en ondersteunen van (thema-gerelateerde) activiteiten bij of rond 
het opengestelde monument;  

 verbindende activiteiten organiseren die bijdragen aan de kennis van en het bezoek aan 
monumenten op deze dag, 

 op verschillende en eigentijdse wijze openstellingen en activiteiten op Open Monumentendag 
onder de aandacht brengen van de inwoners en andere potentiële belangstellenden;  

 in de loop van het jaar een grote groep betrokkenen regelmatig op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen via Nieuwsbrieven, nieuwsblogs, twitter, facebook, e.d.,  

 voor de organisatie van activiteiten actief de samenwerking zoeken met lokale (vrijwilligers-) 
organisaties;  

 actief participeren in lokale overleg- en samenwerkingsverbanden.  
 
En verder gaan we door met het “robuust” maken van de organisatie, en werken we in het bijzonder 
aan (in willekeurige volgorde):  
 

a) het vinden van een goede mix tussen communicatie op papier, via e-mail en online en in de 
straat;  

b) een (meerjarige) samenwerking met bedrijven en organisaties in de vorm van activiteiten 
en/of sponsoring (in natura);  

c) het onderhouden en verbreden van de contacten met eigenaren en beheerders;  
d) het realiseren van samenwerkingsverbanden met enthousiaste vrijwilligers en met andere 

(vrijwilligers-) organisaties voor de ondersteuning bij het opzetten van activiteiten en/of de 
organisatie op de dag zelf;  

e) het weer op sterkte krijgen van bestuur en kern-werkgroep.  
 
____________________________________ 
Leidschendam – Voorburg, december 2016 

 


