
Beste inwoners van Land van Cuijk 
 
De gemeente Land van Cuijk gaat nieuw erfgoedbeleid ontwikkelen. Wij willen dat het beleid 
aansluit bij wat de inwoners belangrijk vinden. 
 
Wij zijn op zoek naar de verhalen van onze gemeente, met de eeuwenoude naam Land van Cuijk. 
Verhalen over onze erfgoedparels die bepalen wie wij zijn en wat wij uitdragen.  
 
Invullen vragenlijst erfgoedparels 
U helpt ons door het invullen van een vragenlijst. U kunt daarin aangeven welk onroerend erfgoed en 
historische plekken voor u van belang zijn, welke thema’s extra aandacht verdienen en wat we absoluut 
niet mogen vergeten. 
Klik op onderstaande link om naar de vragenlijst te gaan of scan de QR-code als u het op een smartphone 
wilt invullen.  
https://new.maptionnaire.com/q/6lw2idz4pbp8 

 
 
 
Op locatie in gesprek over erfgoed 
 
Op 10, 11 en 12 oktober organiseren we een aantal bijeenkomsten waar we in gesprek gaan met de 
inwoners en andere belangstellenden over het culturele erfgoed van de gemeente Land van Cuijk. Dat doen 
we met behulp van een interactieve tafel waar we door middel van uw aangedragen informatie, ideeën en 
inspiratie opdoen voor het nieuwe erfgoedbeleid. Welke kansen zijn er voor het erfgoed? Met welke 
thema’s kunnen we aan de slag? Wij horen het graag van u. 
 
We nodigen u van harte uit om één van deze bijeenkomsten bij te wonen. 
 

Maandag 10 oktober 
 

15.00-17.00 uur in MFA De Valuwe te 
Cuijk 

De Valuwe 1 te Cuijk 
 

 19.30-21.30 uur in De Weijer te Boxmeer De Raetsingel 1 te Boxmeer  

Dinsdag 11 oktober 19.30-21.30 uur in Het Lagerhuis te Mill Beerseweg 9 te Mill 

Woensdag 12 oktober 
 

15.00-17.00 uur in het gemeentehuis 
Grave 

Arnoud van Gelderweg 71 te Grave 
 

 19.30-21.30 uur in de Oelbroeck te Sint 
Anthonis 

Breestraat 1D te Sint Anthonis   

 
Wilt u deelnemen aan één van deze gesprekken? Mail ons dan wanneer u komt via 
erfgoed@landvancuijk.nl. Overigens is vooraf aanmelden niet verplicht. U mag ook zo binnen komen lopen.  
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