Agendapunt:
Bijlage:
Betreft:
Ter:
Dd:

2. Schriftelijke mededelingen
2
Schriftelijke mededelingen DB/AB
informatie
11 maart 2019

Voortzetting samenwerking Nieuwegein
De huidige DVO met de gemeente Nieuwegein loopt in 2020 af. Voor het traject toekomstige
samenwerking (nieuwe DVO of toetreden tot de GR HUA) is mw. Margreet Windhorst gevraagd
voor de projectcoördinatie. Er wordt een traject voorbereid voor een ambtelijk en bestuurlijk
overleg, waarbij HUA de voorkeur voor toetreding tot de GR HUA zal uitspreken.
Werkbezoek GS provincie Utrecht
Op 19 februari heeft de GS van de provincie Utrecht onder leiding van de nieuwe Commissaris
van de Koning, dhr. Hans Oosters, een werkbezoek aan Het Utrechts Archief gebracht. Tijdens
dit bezoek is stilgestaan bij de toetreding van de provincie tot de GR HUA en de toekomstige
samenwerking.
Verbouwing Publiekscentrum
De verbouwing van het Publiekscentrum ligt op schema. Acht fondsen hebben inmiddels een
bijdrage toegezegd voor de verbouwing, in totaal is dat € 346.000. Er lopen nog twee
aanvragen.
In samenwerking met de kunstcommissie van het KF Heinfonds worden Utrechtse kunstenaars
uitgenodigd om een kunstwerk te maken voor de open ruimte voor het auditorium. De opening
zal plaatsvinden tijdens het weekend van 4-6 oktober 2019.
Hotspotmonitor Gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht heeft samen met Het Utrechts Archief als een van de eerste gemeenten
in Nederland een hotspotmonitor vastgesteld. In de monitor staan 44 belangrijke
gebeurtenissen in de stad Utrecht beschreven voor de periode 2013-2017. Met deze lijst
kunnen de gemeente Utrecht en Het Utrechts Archief nog gerichter belangrijke informatie
permanent bewaren. Gemeentearchivaris Kaj van Vliet overhandigde donderdag 6 december
2018 de hotspotmonitor aan wethouder Linda Voortman.
Nieuwe samenwerking met Stichting Met je hart
Op donderdag 24 januari vond de aftrap plaats van een samenwerking tussen Het Utrechts
Archief en Stichting Met je hart. Kwetsbare ouderen verbonden aan Met je hart krijgen in 2019
regelmatig een voorstelling te zien in Het Utrechts Archief. Ze zien filmbeelden van het
dagelijkse leven in Utrecht van de jaren ’30 tot en met ’60, met oude trams en stadsbussen,
de kermis op het Vredenburg, spelende kinderen en andere beelden uit de tijd van hun jeugd.
Tijdens de voorstelling is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en herinneringen te
delen.
Subsidie Metamorfoze
In februari starten we met het conserveren en digitaliseren van het oudste gedeelte van het
Stadsarchief van Utrecht. Hiervoor heeft HUA een subsidie van ruim € 100.000 gekregen van
Metamorfoze. Het Stadsarchief heeft een grote unieke waarde voor onderzoekers en wordt dan
ook vaak geraadpleegd.
Presentatie Charterbank
Op vrijdag 25 januari lanceerde het Huygens ING de Digitale Charterbank Nederland in Het
Utrechts Archief. Deze nieuwe website ontsluit in één keer meer dan 170.000 middeleeuwse
oorkonden die in Het Utrechts Archief en andere Nederlandse archieven worden bewaard. Meer
dan 25.000 van de ontsloten charters zijn afkomstig uit het zeer rijke oorkondenbestand van
Het Utrechts Archief.

