Stichting Lokaal Austerlitz
verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019
In het jaar 2019 is de werkgroep Lokaal Austerlitz van werkgroep van Austerlitz’ Belang overgegaan
naar Stichting Lokaal Austerlitz. Dit heugelijke feit vond plaats op 21 maart 2019. Het bestuur bestaat
uit Hans Nijman als voorzitter, Marja Kuiper als secretaris, Bert van Ginkel als penningmeester en
Hans Steenhuizen als lid.
Dat was het moment om een eigen betaalrekening bij de Triodosbank aan te vragen.
Daarna kwam het moment om de gemeente te melden dat door het hebben van een eigen rekening
de toegezegde subsidiegelden konden worden overgemaakt. Door tijd vergende procedures is het de
gemeente niet gelukt de gelden over te maken in 2019.
Het bestuur van eerst de werkgroep en daarna de stichting is in 2019 13 keer bij elkaar geweest om
de lopende zaken te bespreken en te regelen.
Op 10 april heeft de stichting medewerking verleend aan de dag van de archeologie door excursies te
organiseren naar de opgravingen in het gebied waar het “Hart van Austerlitz” gebouwd zal gaan
worden.
Voor de voorjaarslezing was Fleur de Beaufort, de beschermvrouwe van de stichting uitgenodigd om
te vertellen over de De Beauforten en hun verbondenheid met het dorp Austerlitz.
Tijdens het openmonumentenweekend was op zaterdag de gelegenheid om “Plekken van Plezier“ en
andere historisch interessante plaatsen in Austerlitz te bezoeken. In het Lokaal was een
tentoonstelling van de carnavalsvereniging “De Pompeliers” en de “Zwengeltjes”. Op de zondag had
de stichting een informatiestand bij het slot in Zeist.
De laatste activiteit voor de inwoners van Austerlitz en andere belangstellenden was op 29
november. Professor Jos Bakelmans hield een lezing over de samenhang tussen de tabakscultuur en
de maatschappelijke welvaart. Aan de hand van de grootte van de pijpenkoppen, die veelvuldig in
het kampement bij Austerlitz zijn gevonden bleek veel af te lezen.
Naast de eigenvergaderingen zijn er bijeenkomsten van het Geheugen van Zeist bijgewoond. Door
contacten met collega-organisaties kunnen de bestuurders de organisatie en de activiteiten voor
Austerlitz beter organiseren.
In het “Hart van Austerlitz” krijgt de stichting ruimte om voorwerpen en geschriften van de
geschiedenis van Austerlitz tonen. Aan het invullen van die mogelijkheid wordt gewerkt.
Tijdens overleg met het bestuur van het dorpshuis is een plan ontstaan om naast een fotoreportage
van de ontwikkeling van het “Hart van Austerlitz” de geschiedenis van burgerinitiatieven in hun
maatschappelijke context vast te leggen in een geschrift. Om dat plan te realiseren zijn een
dorpsgenoot en schrijver en andere deskundigen benaderd en is het bestuur van de Stichting “Lokaal
Austerlitz” fondsen gaan werven om het plan uit te voeren.
De schildjes, behorend bij de aan 11 objecten toegekende status van gemeentelijk monument, zijn
uitgedeeld en bevestigd.

Vanuit de stichting is de werkgroep “Het Nieuwe Lokaal” ontstaan met als doel een plan te
ontwikkelen voor het Lokaal en de omliggende ruimte op het bijbehorend perceel. Het Lokaal is het
voormalige verenigingsgebouw van het dorp en staat aan de westkant van het Dorpsplein, tussen de
Oude Postweg en de Schooldwarsweg.

