
 

 

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 4 november 2021 

Afwezig: Peter en Herman 

 

1. Opening: 

2. Kennis maken met Meindert Seffinga: Meindert stelt zich voor. 

3. Verslag vorige bijeenkomst: 

• Hoe staat het met de organisatie en pr van de 

stadswandelingen? Daar wordt verder over nagedacht.  

• Hoe staat het met het fotoproject van Jacob van Essen? 

Dat lijkt grotendeels voltooid. Voorlopig lijkt het niet 

opportuun om een tentoonstelling te wijden aan corona.  

• Wordt er nog verder gewerkt aan de herkenbaarheid en 

uitstraling van het HCL-gebouw? Jazeker. 

 

4. Samenstelling bezoekersraad: Anneke Holwerda is nieuw lid van de bezoekersraad. 

Zij stelt zich voor en zal met name de dorpen vertegenwoordigen. 

5. Mededelingen HCL (samengevoegd met 7):  

6. Herinrichting publieksruimten (nagenoeg voltooid):  

• De vide moet nog anders ingericht. 

• Er komt nog een verlichtingsplan.  

• Het klimaat in de exporuimten moet nog beter.  

• Festiviteiten in serre beter faciliteren? Gaan we 

proberen. 

• Ruimte voor kleine exposities? Komt waarschijnlijk 

goed. 

• Fietsenstalling voor het gebouw verbeteren? Is erg 

ingewikkeld (en afhankelijk van anderen). 

 

        7. Nieuwe activiteiten, tentoonstellingen en samenwerkingsverbanden (een greep):  

a. De Week van de Leeuwarder Geschiedenis in oktober was 

succesvol met tal van producten en bezoekers. De leden van de 

bezoekersraad ontvangen een ex van de ‘Roze Route’ en 

‘Sporen van agrarische bedrijvigheid’. De oude 

fototentoonstelling Kuipers is hergebruikt in Erasmushiem.  

b. In de planning staan o.a.: participatie in de Verhalenavond, 

wandelingen met gemeenteambtenaren tussen de middag, de 

manifestatie mbt 80’s pop, wandelboekjes Schieringen-

Heechterp en Huizum-West. Er wordt aansluiting gezocht bij de 

Arcadiaprojecten Bosk en De Baaren.  



 

 

8. Verbetering/aanpassing dienstverlening (nieuwe website, informatiecentrum e.d.):  

• In september is een onderzoek onder lezers van 

Leovardia voltooid. Over het algemeen zijn de lezers 

tevreden. 

• Het grote digitaliseringsproject mbt bouwtekeningen is 

nog altijd in voorbereiding. 

• Er worden meer HCL-bronnen ter beschikking gesteld 

via de website GeschiedenisLokaal. 

• De schatkamer wordt weer in oude glorie hersteld. 

• Een eigen reserveringssysteem blijkt erg ingewikkeld 

(binnen de gemeentelijke omgeving). Via email of 

telefoon lukt reserveren in de regel ook. 

9. Rondvraag (en mededelingen): 

Margriet wijst nog eens op het grote belang van Kunstmenu. 

Er kan aansluitend afscheid van Geart worden genomen onder het genot van een hapje 

en drankje (in De Skeve Toren). 

10. Volgende bijeenkomst: nader te bepalen. 

11. Sluiting  

  


