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Voorgesteld besluit
1. De memo ‘Voortgang Erfgoeddeal Nagele’ vaststellen;
2. De raad informeren.

Inleiding
Door de uitvoering van de Erfgoeddeal ‘Stijlicoon Nagele’ wordt in 2022 en 2023 ingezet 
op een kwaliteitsslag in de infrastructuur van het dorp (o.a. door betere fysieke en 
digitale toeristische ontsluiting en een bijdrage aan de herinrichting van MFC ’t Rietveld), 
op een betere beleving van het erfgoed (o.a. door de herinrichting van Museum Nagele, 
bewegwijzering en meubilair in de openbare ruimte) en op de ontwikkeling van een visie 
op de toekomst van Nagele (o.a. door een ontwerptraject i.s.m. met het Atelier 
Rijksbouwmeester). Op 31 januari 2022 stelde de raad het projectplan en de begroting 
voor de Erfgoeddeal vast. 

Doelstelling
Nagele uit een vicieuze cirkel van krimp en leegstand te halen, de leefbaarheid te 
vergroten en daardoor het erfgoed te behouden.

Beleidsreferentie
 Raadsbesluit Erfgoeddeal Stijlicoon Nagele 31 januari 2022
 Projectplan ‘Een erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele’
 Uitvoeringsprogramma Erfgoeddeal 4e ronde

Argumenten
1.1 We willen iedereen op de hoogte houden over de voortgang van de Erfgoeddeal 
Nagele
De Erfgoeddeal biedt een kans om ontwikkelingen in Nagele met elkaar te verbinden 
vanuit het versterken van de identiteit en daarvoor het bijzondere erfgoed in te zetten. 
Dit kost tijd, maar in het eerste jaar zijn de fundamenten gelegd voor een voorspoedige 
uitvoering.
De Erfgoeddeal biedt een kans om ontwikkelingen in Nagele met elkaar te verbinden.  
Hiermee zetten we het bijzondere erfgoed in om de identiteit van het dorp te versterken..
Dit kost tijd, maar in het eerste jaar zijn de fundamenten gelegd voor een voorspoedige 
uitvoering. Met de memo houden we iedereen daarvan op de hoogte.

1.2 Extra investeringen in de samenleving van Nagele zijn mogelijk
Door middel van de Erfgoeddeal kunnen we samenhang vergroten en de integrale 
kwaliteit verhogen. Verder wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het achterstallig 
onderhoud van het museum. Tot slot professionaliseren we het Museum Nagele en 
andere gebouwen in het historische centrum van Nagele.

2.1     De memo schetst de voortgang van de Erfgoeddeal in Nagele binnen de door u 
aangegeven kaders



Met deze Erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele dragen we bij aan de leefbaarheid en geven 
we een nieuwe impuls aan het dorp en aan de samenwerking tussen de betrokken 
organisaties. Met de Erfgoeddeal zetten we erfgoed in als middel in om de ruimtelijke 
kwaliteit en ontwikkeling in Nagele te verhogen. Dit zijn de kaders die de raad meegaf op 
31 januari 2022 bij het raadsbesluit. Vorderingen binnen deze kaders wordt natuurlijk 
gerapporteerd.

Kanttekeningen
1.1 Niet alles uit het projectplan kan gerealiseerd worden

Het fietspad Nagele – Schokland is onderdeel van het projectplan Recreatieve 
routeontwikkeling uit het ZZL-programma. In 2022 is de haalbaarheid qua financiën en 
grondverwerving onderzocht. Het is niet mogelijk gebleken de benodigde gronden voor 
de aanleg van het fietspad van de eigenaren te verwerven. Ook kon met de pachters 
geen overeenstemming worden bereikt.

Planning/Uitvoering
Na behandeling in het college wordt de memo ‘Voortgang Erfgoeddeal Nagele’ 
verzonden. 
Met de betrokken partners in Nagele (o.a. dorpsbelangen) wordt meerdere keren per jaar 
overleg gevoerd en betrokken bij de Erfgoeddeal Nagele. Daarnaast werken we 
voortvarend aan de uitvoering van het projectplan ‘Een erfgoeddeal voor stijlicoon 
Nagele’. 

Bijlage
1. Memo ‘Voortgang Erfgoeddeal Nagele’
2. Projectplan ‘Een erfgoeddeal voor stijlicoon Nagele’
3. Uitvoeringsprogramma Erfgoeddeal 4e ronde


