Geachte leden van de Raad,

Mijn naam is Hiske Brouwer, beleidsmedewerkster bij het Pieter Vermeulen museum. Het
bestuur heeft me gevraagd iets te zeggen over het inhoudelijke aspect van het museum van
vandaag.
Eerst wil ik u echter zeggen dat het bestuur positief staat tegenover de realisatie van een
KIIC en een samenwerking in dit verband.
In het raadsvoorstel lezen wij dat bij de realisatie van het centrum de structurele subsidie
aan het PVM meegenomen wordt. Met deze forse stap is het dan wel van belang dat de
huidige inhoud, het museale en educatieve aspect, zoveel als mogelijk behouden blijft. Deze
zou ingepast moeten worden in de nog te ontwikkelen verhaallijn van het KIIC.
In de aan u gerichte brief van 4 februari geeft het bestuur daarom aan zich beschikbaar te
stellen en zitting te nemen in het op te richten Stichtingsbestuur. Het PVM wenst mee te
gaan in een modernisering binnen de museale wereld, welke op de huidige locatie overigens
niet te realiseren is.

Wij willen u attent maken op het feit dat de gemeente Velsen met het PVM een bijzonder
instrument in handen heeft om bewustwording van natuur en milieu bij haar inwoners te
vergroten.
Het PVM kan en wil bijdragen in bestaansrecht van een nieuw centrum door inzet van haar
expertise op verschillende gebieden.
Jaarlijks bezoeken rond de 8.000 geïnteresseerden het museum. En dat in een aftands
gebouw op een locatie op grote afstand van andere publiekstrekkers. Dat betekent dat het
museum veel potentie heeft. Bezoekers komen echt voor het aanbod en steken tijdens een
bezoek altijd wat op. Zij zullen een positiever gedrag t.a.v. natuur en milieu ontwikkelen. Bij
die 8.000 bezoekers blijft het niet. Het PVM bereikt nu met haar activiteiten en
lesprogramma’s zeker zo’n 12.000 personen op jaarbasis.
In dit kader kunt u denken aan activiteiten en programma’s als








Onze leskisten (educatieve programma’s op locatie zoals bij scholen en
kinderdagverblijven)
De erfgoededucatielijn
De jaarlijkse PET-dagen
Strandactiviteiten
GPS route
Natuurpad
Stagiairs, van maatschappelijke stages tot PABO studenten

Alle basisscholen in Velsen hebben afgelopen jaar gebruik gemaakt van materiaal van het
PVM, maar ook diverse middelbare scholen, naschoolse opvang en peuterspeelzalen.
Wil de gemeente van een bepaald onderwerp de bewustwording bij de jeugd vergroten, dan
kan zij dit via PVM doen.
 Voorbeelden: Wecycle actie okt 2013; in twee weken via ons lesmateriaal,
bewustwording bij 1200 leerlingen bereikt over recyclen en 1500 oude apparaten
ingezameld.
 Het huidige Romeinenjaar in Velsen; het PVM biedt romeinenworkshops en leskisten
aan waar verschillende scholen al gebruik van hebben gemaakt.
Bovendien is de natuurhistorische collectie cultureel erfgoed van Velsen. Om de collectie
voor de gemeente en haar inwoners zo goed mogelijk te bewaren en in te zetten is het
museum officieel geregistreerd. Dat is straks ook een voorwaarde bij het aantrekken van
grote sponsoren als een Bankgiroloterij en SNS Reaalfonds.
Ik wil u vragen er voor te waken dat het PVM in het KIIC niet beperkt wordt tot een
vitrinemuseum maar een volwaardig museum blijft/wordt met een educatieve functie en
een hoge belevingswaarde.
Het Bestuur, RvA, medewerkers en de dertig vrijwilligers van het museum zullen zich de
komende jaren inzetten om het moderniseringsproces inhoud te geven vanuit het
gedachtengoed van het PVM. Onze vertegenwoordiger in het Stichtingsbestuur kan daar
uiteraard gebruik van maken. Mocht het onverhoopt gebeuren dat er onvoldoende partners
gevonden worden, dan is het PVM in ieder geval voorbereid om na 2016 op een goede
manier de toekomst in te gaan. Een uitspraak van de Raad om in een dergelijk scenario, denk
aan een alternatieve locatie, haar commitment aan te geven richting PVM zou zeer op prijs
worden gesteld.
Als er nog vragen zijn kunt u altijd terecht bij het bestuur, de raad van advies of mijzelf.
Dank voor uw aandacht.
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