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Missie

Streekarchief Langstraat Heusden Altena is een professionele en betrouwbare archiefbeherende
instelling die zich inzet voor de duurzame bewaring van (overheids)informatie. Daarnaast fungeert
het Streekarchief als historisch centrum in zijn werkgebied. Het is de ambitie van het Streekarchief zo
optimaal mogelijk te voorzien in de informatiebehoefte van een breed publiek. Zowel voor burgers als
voor de deelnemende gemeenten is de informatie in het Streekarchief een belangrijk middel dat kan
worden benut voor juridische, culturele en maatschappelijke doelen. Het Streekarchief is een laagdrempelige, klantgerichte instelling voor geschiedenis en democratie.
Gemeenschappelijke Regeling
Het Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling van drie gemeenten: Altena, Heusden en
Waalwijk. Daarnaast heeft het Streekarchief dienstverleningsovereenkomsten met onder meer
Waterschap Rivierenland en uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. In het werkgebied van het
Streekarchief leven bijna 150.000 inwoners. De kerndoelen van het Streekarchief zijn verwoord in de
gemeenschappelijke regeling. Het zijn er drie:
1. de zorg voor en het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;
2. het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
3. het vanuit een centrale archiefbewaarplaats bevorderen van lokaal- en streekhistorisch onderzoek.
Archiefwet
De eerste twee doelstellingen liggen vast in de Archiefwet 1995, die onder meer bepaalt dat overheidsorganen hun archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat dienen te bewaren
en dat ze die uiterlijk twintig jaar na hun ontstaan moeten overbrengen naar een archiefbewaarplaats.
Een belangrijk deel van de archieven en collecties die het Streekarchief beheert, bestaat dan ook uit
overheidsarchieven: van gemeenten en hun rechtsvoorgangers, van gemeenschappelijke regelingen
en van waterschappen. Deze archieven zijn publiek bezit, en dat betekent dat burgers zo goed mogelijk in staat moeten worden gesteld ze te raadplegen. Om dat ook voor toekomstige archieven te
waarborgen, houdt het Streekarchief toezicht op de informatiehuishouding bij de deelnemende
gemeenten. Het Streekarchief heeft daarom een belangrijke functie waar het gaat om de transparantie
van het handelen van lagere overheden en de toetsbaarheid daarvan op de lange termijn.
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Cultuurhistorie
De derde doelstelling van het Streekarchief is verbonden met het cultuurhistorische belang: er is in de
samenleving een grote behoefte aan een optimale toegang tot informatie over het culturele erfgoed.
Het Streekarchief beheert om die reden dan ook een groot aantal particuliere archieven en collecties.
Voorbeelden hiervan zijn de archiefbescheiden van families, personen, bedrijven, kerkelijke genootschappen en verenigingen. Verder heeft het Streekarchief een omvangrijke verzameling beeld- en
geluidsmateriaal en beschikt het over een op het werkgebied toegesneden bibliotheek. Het Streekarchief geeft aan het bevorderen van de belangstelling voor het lokale en regionale verleden een
brede invulling. Dat gebeurt bijvoorbeeld door cursussen aan te bieden, exposities te organiseren of
inhoudelijk bij te dragen aan cultuurhistorische projecten van derden. Op deze manier vervult
Streekarchief Langstraat Heusden Altena een sleutelrol in het ontsluiten en beheren van historische
documenten, het waarborgen van open overheidsinformatie en het stimuleren van belangstelling voor
het verleden van het werkgebied.
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Terugblik op het vorige beleidsplan

In het vorige beleidsplan van het Streekarchief, dat de periode 2017-2019 beslaat, werden vijf
kerndoelen aangewezen. Deze kerndoelen konden in de vorige beleidsperiode grotendeels worden
gerealiseerd:
1. Verdere versterking van de digitale dienstverlening
De totstandkoming van de gemeente Altena per 2019 heeft ertoe geleid dat de omvang van de
door het Streekarchief beheerde archieven aanzienlijk is gegroeid. Vanzelfsprekend heeft dat ook
gevolgen voor de dienstverlening. Dankzij de aanschaf van twee scanners kreeg het Streekarchief meer
mogelijkheden om in te spelen op de vraag naar digitale reproducties van archivalia. De implementatie
van het online aanvragen van archiefstukken zorgt ervoor dat onze bezoekers – burgers én gemeentelijke
deelnemers – voortaan efficiënter geholpen kunnen worden. En eind 2019 kon een geheel vernieuwde
versie van de website van het Streekarchief in gebruik worden genomen, waarin de zoekmogelijkheden
niet alleen zijn verbeterd, maar ook versneld. Inmiddels worden ook enkele omvangrijke gegevensbestanden aangeboden als Open Data.
2. Realisering van een e-depot
De doelstelling om in de voorbije beleidsperiode een eigen e-depotvoorziening te realiseren, bleek te
ambitieus. Wel hebben enkele leertrajecten erin geresulteerd dat het Streekarchief meer zicht heeft
gekregen op de mogelijkheden van een e-depot en op de wensen van de toekomstige gebruikers ervan.
Op het gebied van de automatisering zijn de benodigde stappen gezet om binnenkort de software die
een digitaal duurzame archiefopslag mogelijk maakt in gebruik te kunnen nemen.
3. Archieven en collecties op orde
In de afgelopen jaren werd opnieuw een groot aantal archieven en collecties duurzaam verpakt,
ontsloten en beschreven. Goede voortgang werd ook geboekt bij het beschrijven van de
archiefvormers en het in beeld brengen van de situatie met betrekking tot auteursrechten; deze
werkzaamheden zullen ook in de komende jaren worden voortgezet. Met de onmisbare hulp van
vrijwilligers is er hard gewerkt aan de verdere digitale beschikbaarstelling van veel geraadpleegde
bronnen via de website, waarbij vooral de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken en de registers van de
Burgerlijke Stand in het oog springen.
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4. Kwaliteitsimpuls voor de interne organisatie
Er zijn verschillende stappen gezet om te komen tot digitalisering van de eigen informatiehuishouding
van het Streekarchief. Met het oog op een betere archivering werd de structuur herzien van de schijf
die het dynamische archief van het Streekarchief bevat. De aanschaf van de zogeheten Records
Management-tool zorgde ervoor dat het interne informatiebeheer kon worden gestroomlijnd en voorbereid op digitalisering. Het papieren archief van het voormalige Streekarchief Land van Heusden en
Altena over de periode 1977-2013 werd geïnventariseerd.
5. Aandacht voor erfgoed en cultuurhistorie
Het Streekarchief heeft zich ook in de jaren 2017-2019 onverminderd ingespannen om de belangstelling
voor het lokale en regionale erfgoed in het werkgebied te stimuleren. Tal van cursussen, exposities,
publicaties en andere educatieve activiteiten werden georganiseerd, in veel gevallen in samenwerking
met andere organisaties en instellingen.
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Visie en ambities

Visie
Het Streekarchief wil ook in de periode 2020-2022 een laagdrempelige instelling blijven waar klanttevredenheid hoog in het vaandel staat. Met een algemene waardering van 8,5 scoorde het Streekarchief
in 2019 hoog in de tweejaarlijkse, door de archiefsector geïnitieerde Kwaliteitsmonitor Dienstverlening
Archieven; deze score was goed voor een tweede plaats in de landelijke rangschikking. Om te waarborgen
dat dit hoge niveau kan worden gecontinueerd, wordt de keuze gemaakt om de openingstijden van de
studiezaal licht te beperken, en tegelijkertijd te zorgen voor een groter aanbod aan digitale bronnen
via de website. De invoering van een nieuwe Archiefwet in 2021 zal een eerdere overbrenging van
gemeentelijke archieven naar onze archiefbewaarplaats met zich meebrengen. Dit zorgt op termijn
voor een verdere uitbouw van de dienstverlening aan de klanten van het Streekarchief.
Ambities 2020-2022
De belangrijkste ambities van het Streekarchief voor de komende beleidsperiode worden hieronder
beschreven. Ze zijn gegroepeerd in een aantal relevante thema’s.
Dienstverlening
Sinds enkele jaren neemt het fysieke bezoek aan de studiezaal van het Streekarchief gestaag in omvang
af. Daarentegen weet een groeiend aantal bezoekers het Streekarchief via de website en/of e-mail te
vinden. De dienstverlening van het Streekarchief krijgt dus in toenemende mate een digitaal karakter.
Die trend zal in de komende beleidsperiode verder doorzetten. Het besluit is al genomen om de fysieke
openingstijden van de studiezaal, die altijd bewust ruim zijn gehouden, met ingang van 1 januari 2020
te beperken. Daarmee blijft het Streekarchief gedurende drie werkdagen in de week voor bezoekers
geopend, en ook de maandelijkse zaterdagopenstelling blijft bestaan. De tijd die hiermee beschikbaar
komt, wordt door de studiezaalmedewerkers gebruikt voor de beantwoording van informatieverzoeken
via telefoon en e-mail, voor het verwerken van (online) aanvragen en voor het afhandelen van digitaliseringsverzoeken (scannen en verzenden van dossiers, facturering).
Onmiskenbaar neemt het aantal door burgers bestelde scans toe. Het Streekarchief wil meer dan in de
jaren 2017-2019 investeren in het beschikbaar stellen van nieuwe scans via de website. In die periode
heeft het Streekarchief een begin gemaakt met het digitaliseren van de dienstverlening aan de
gemeentelijke deelnemers en andere partners. Het is de bedoeling dat we er in de nieuwe beleidsperiode toe overgaan om de door onze drie gemeenten, Waterschap Rivierenland en Baanbrekers
opgevraagde dossiers (de zogeheten terugleningen) in gescande vorm aan te leveren. Overigens is
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de realisering van de ambitie om de dienstverlening verder te digitaliseren voor een niet gering deel
afhankelijk van het scannen van de omvangrijke series gemeentelijke bouwdossiers (zie hierna).
Website
Dankzij een vernieuwingsslag in 2019 is de website van het Streekarchief goed op de komende
beleidsperiode toegerust. Via de website worden de meest geraadpleegde bronnen in digitale vorm
ter beschikking gesteld aan gebruikers. De ontsluiting van die bronnen gebeurt met de onmisbare hulp
van vrijwilligers, die in de afgelopen jaren op deze manier bijvoorbeeld talloze foto’s en de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek (doop-, trouw- en begraafregisters, bevolkingsregister,
Burgerlijke Stand) toegankelijk hebben gemaakt. In de komende beleidsperiode wordt het project rond
de registers van de Burgerlijke Stand voortgezet, maar het is de bedoeling om daarnaast een nieuw
project te initiëren. Met hulp van vrijwilligers wil het Streekarchief in de komende jaren het startsein
geven voor de nadere ontsluiting van de notariële akten. In de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening 2019
werd de wens van bezoekers om deze bron te ontsluiten en te digitaliseren ook specifiek benoemd.
Het gaat hier om een omvangrijke en inhoudelijk zeer rijke serie akten uit de zestiende tot en met de
twintigste eeuw. Omdat nog maar een klein gedeelte van deze serie gescand en ontsloten is, wordt van
de notariële akten nog relatief weinig gebruik gemaakt.
Een andere bron die er dringend om vraagt gedigitaliseerd te worden, zijn de gemeentelijke
bouwdossiers. Deze dossiers behoren tot de meest opgevraagde bronnen in het Streekarchief, zowel
door burgers als de gemeentelijke organisaties. De gemeente Waalwijk heeft in 2013 alle bouwdossiers
al laten digitaliseren, maar de bouwdossiers van Heusden en Altena zijn - enkele uitzonderingen daargelaten - nog niet gescand. Omdat het gaat om omvangrijke series, is er een aanzienlijke investering
mee gemoeid. Het Streekarchief beschikt zelf niet over de middelen om dit te realiseren, en wil daarom
proberen om hiervoor de medewerking te krijgen van de desbetreffende gemeenten.
E-depot
Het begin van de komende beleidsperiode zal nog in het teken staan van de afronding van een laatste leertraject, dat de overgang markeert naar de daadwerkelijke ingebruikname van een e-depot in
2020. Dit e-depot moet ruimte gaan bieden aan zowel gemeentelijke als particuliere archieven, die ook
in steeds grotere mate digitaal worden aangeboden. Duidelijk is dat een tijdige afstemming met de
archiefvormers (‘archiving by design’) van groot belang is om de aansluiting op een e-depot goed te
laten verlopen. Om dit te borgen wordt met ingang van 2020 een adviseur e-depot aangesteld, die als
verbindingsschakel fungeert tussen Streekarchief, de gemeentelijke deelnemers en andere archiefvormers en betrokken softwareleveranciers. De inrichting en werking van het e-depot zal op die manier
in de komende jaren concreet zijn beslag krijgen.
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Acquisitie
Het Streekarchief heeft behoefte aan een acquisitieplan of acquisitieprofiel, waarmee meer richting
kan worden gegeven aan de verwerving van nieuwe archieven en collecties. De ontwikkeling van een
zogenaamde hotspotmonitor die bepaalde gebeurtenissen, ontwikkelingen of sectoren als specifiek
aandachtsveld aanwijst, zal hiervan deel uitmaken.
Inventarisatie
In de voorbije beleidsperiode is opnieuw een groot aantal archieven geïnventariseerd: vanzelfsprekend
de nieuw geacquireerde archieven, maar daarnaast ook een aantal reeds langer in beheer zijnde
archieven en archiefjes waarvan nog geen inventaris was vervaardigd. Veruit de meeste van de in het
Streekarchief aanwezige archieven en collecties zijn beschreven in een inventaris; zo’n 10% van de in
totaal ongeveer 800 archieven en collecties is nog niet op een of andere manier goed toegankelijk.
Het beleid om deze nog ontoegankelijke archieven alsnog van een inventaris te voorzien, wordt in de
komende beleidsperiode ongewijzigd voortgezet.
Maar in de komende jaren is het de bedoeling om daarnaast ook een omvangrijker ontsluitingsproject op te pakken. Als eerste komt hiervoor het stadsarchief van Heusden (1412-1814) in aanmerking.
Dit archief moet het nog altijd doen met de zeer grofmazige inventaris van C.C.N. Krom uit 1885, die
aan de grote inhoudelijke rijkdom van dit archief bepaald geen recht doet. Het ontsluitingsproject
wordt verdeeld in een aantal fasen, die min of meer onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd.
De omvang maakt dit noodzakelijk, maar op deze manier kunnen bezoekers het archief tijdens de
bewerking ook grotendeels blijven raadplegen.
Interne informatiehuishouding
De eigen informatiehuishouding van het Streekarchief verloopt steeds meer digitaal. Het is onze
ambitie om op zo kort mogelijke termijn het interne informatiebeheer geheel digitaal in te richten.
Hierin zijn al een aantal belangrijke stappen gezet, maar om dit definitief te kunnen realiseren
worden een bewaarstrategie en een handboek vervanging opgesteld. In combinatie daarmee wordt
een formeel besluit genomen voor de vervanging van papieren documenten. Het hybride archief van
het Streekarchief over de periode 2014-2019 kan dan met terugwerkende kracht worden gedigitaliseerd.
Juridische aandachtsvelden
Het Streekarchief moet in de komende periode zijn beleid nader formuleren in verband met enkele
actuele juridische aandachtsvelden, waarmee voor de organisatie risico’s verbonden zijn. Zo moet het
beleid over de omgang met auteursrechten en privacy (in het bijzonder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming) nader worden gespecificeerd.
Nu in de afgelopen jaren de nodige tijd is gestoken in het op orde krijgen van de beheersdossiers teneinde voor een aantal archieven de eigendomssituatie te verhelderen, kan in de komende
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jaren ten aanzien van de desbetreffende archieven alsnog worden gepoogd een akte van bruikleen of
bewaargeving op te stellen.
Toezicht
Naar verwachting wordt nog in deze beleidsperiode een nieuwe Archiefwet van kracht, waardoor een
belangrijk deel van de wet- en regelgeving waarmee het Streekarchief te maken heeft duidelijker wordt
en meer gericht is op het moderne, digitale informatiebeheer. In de Archiefwet 2021 zal de termijn
waarbinnen overheidsorganisaties hun archieven moeten overbrengen naar een archiefdienst worden
verkort van 20 tot 10 jaar. Deze verkorting van de overbrengingstermijn leidt op termijn tot een groter
aantal opvragingen bij het Streekarchief, en ook tot een stijging van het aantal terugleningen door
gemeentelijke deelnemers. Deze ontwikkeling zal ook zorgen voor een groeiend aantal openbaarheidsvraagstukken, zowel bij de archiefvormers als bij de archiefdienst, waarbij in de nieuwe wetgeving een
grotere rol voor de archiefdienst lijkt te zijn weggelegd nadat archieven zijn overgebracht. De afstemming
tussen Streekarchief en deelnemende gemeenten door de inspecteur zal meer en meer op dit onderwerp betrekking hebben.
Een belangrijke taak heeft ook betrekking op de advisering aan de gemeentelijke deelnemers
over de hierboven al genoemde hotspotmonitor. In aanvulling op het proces van waardering en
selectie op basis van de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen’ dienen gemeenten
op plaatselijke schaal gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te wijzen die een grote impact hebben op
de relatie tussen overheid en burgers of op burgers onderling. Zodoende kan worden bewerkstelligd
dat informatie die over deze onderwerpen een goed beeld geeft, blijvend wordt bewaard in plaats van
vernietigd wordt. Het Streekarchief wil zijn deelnemers graag ondersteuning bieden bij het opstellen
van een hotspotmonitor. In nauwe samenwerking met de nieuwe adviseur e-depot zal de inspecteur
van het Streekarchief de deelnemende gemeenten eveneens adviseren ten aanzien van de ontwikkelingen
rond het e-depot.
Huisvesting
Als gevolg van de sterke groei die de organisatie in het afgelopen decennium heeft doorgemaakt, maakt
het Streekarchief tegenwoordig gebruik van drie verschillende locaties, in Heusden en Zaltbommel.
Deze driedeling is niet erg efficiënt (in verband met klimaatregeling en alarmering) en brengt relatief
hoge kosten voor huisvesting met zich mee. Alle bestaande huurovereenkomsten lopen af per medio
2025, waarbij dient te worden opgemerkt dat de huur van de archiefbewaarplaats met de meeste
depotruimte, namelijk die in Zaltbommel, niet kan worden verlengd. Er is dus alle reden om al in de
komende beleidsperiode de eerste voorbereidingen te treffen voor een nieuwe situatie vanaf 2025.
De mogelijkheid van een nieuw onderkomen voor het Streekarchief dient in dat verband serieus te
worden onderzocht.
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Educatie
Op het gebied van educatie opereren we nog meer vraaggericht, en in samenwerking met andere
partijen. Een specifiek voorbeeld hiervan is de Canon van Altena die op initiatief van Erfgoed Altena
wordt opgezet en verder uitgebouwd. Een andere samenwerkingspartner is Museum Het Gouverneurshuis te Heusden.
Landelijk wordt op een aantal momenten aansluiting gezocht bij evenementen die al breed bekend zijn
bij het publiek zoals de Open Monumentendag en de Maand van de Geschiedenis. Een specifiek thema
om aandacht aan te besteden is de herdenking van de Sint-Elizabethsvloed in 2021.
Jong en oud worden daarnaast betrokken bij de regionale geschiedenis en bij het Streekarchief door
het aanbieden van cursussen en lesprogramma’s.
Behoud
In het archiefbeheersysteem Mais Flexis zal de nieuwe Behoudsmodule in gebruik worden genomen,
die het mogelijk maakt de materiële staat van de archieven beter in beeld te brengen en te monitoren.
Mede door de flinke toename van de omvang van de door het Streekarchief beheerde archieven
verschuift de focus van de behoudsmedewerker wel steeds meer van (begeleiding bij) restaureren naar
depotbeheer.
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