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INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND  

 

VAN HET LAND VAN WAAS (I.C.W.) 

 

============================================== 

 

 

ERFGOEDCONVENANT LAND VAN WAAS  
 
 

ACTIEPLAN 2005 
 

Vooraf 

 

Een actieplan hoort normaliter de concrete uitwerking te zijn voor het komende jaar van een beleidsplan dat 

vooraf voor een langere periode wordt opgesteld. Bij gebrek aan beleidsplan in het eerste jaar van ons erfgoed-

convenant Land van Waas wordt een actieplan naar voor gebracht dat gebaseerd is op de intentienota en op de 

inbreng van de leden van de stuurgroep. Het is niet onmogelijk dat, nadat het beleidsplan 2005-2008 tegen 01 

juli aanstaande is uitgewerkt, in het najaar een tweede bijgestuurd actieplan 2005 wordt opgemaakt.  

 

Actie 0 

Opmaak van een begroting en actieplan voor 2005 

  

Actie 1 

Samenstellen van de erfgoedcel door aanwerving van twee erfgoedcoördinatoren en één administratief 

medewerker 

 

Eenmaal het actieplan goedgekeurd is, dient als eerste werk de aanwerving van de twee coördinatoren en één 

administratief ondersteunende kracht te gebeuren. 

 

Timing: 

• opmaak functiebeschrijvingen: januari – februari; 

• oproep tot kandidaten: maart; 

• selectie: april – beslissing tot aanwerving begin mei; 

• indiensttreding: vanaf mei of later in functie van opzegperiode. 

 

Actie 2 

Organisatie van de erfgoedcel (i.h.b. de huisvesting) 

 

De erfgoedcel wordt gehuisvest in de gebouwen van de I.C.W. in de Lamstraat in Sint-Niklaas. Er dient voorzien 

in één gemeenschappelijke ruimte voor deze drie personeelsleden, voorzien van: 

• burelen; 

• kleine vergadertafel; 

• PC’s in het netwerk van de I.C.W.; 

• telefoon. 

Voor kopies en fax kan gebruik gemaakt worden van het secretariaat van de I.C.W.. Voor vergaderingen kan 

gebruik gemaakt worden van de bestaande vergaderfaciliteiten en logistiek van de I.C.W.. Rekening dient ge-

houden met de geplande renovatiewerken aan het 75 jaar oude kantoor gebouw van de I.C.W.. Verder wordt een 

afzonderlijke boekhouding opgezet binnen de boekhouding van de I.C.W.. 

 

Timing: 

• huisvesting: in functie van de aanwervingen; 

• boekhouding: vanaf 01.01.2005. 

 

 

Actie 3 

Opmaak van een beleidsplan over de periode 2005-2008, in te dienen vóór 1 juli 2005 
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Opmaken van een beleidsplan, vertrekkende vanuit de intentienota en volgens de bepalingen van het decreet. 

Een intergemeentelijk beleidsplan dient voorafgaand overlegd te worden met de verschillende gemeenten en met 

de betrokkenen. Volgende werkwijze wordt voorgesteld: 

• eerste aanzet door de schrijfgroep die de intentienota heeft voorbereid; 

• bespreking eerste ontwerp in stuurgroep; 

• aftoetsen met Culturele Biografie en Administratie Cultuur; 

• tweede bijgestuurd ontwerp wordt besproken in plenaire vergadering; 

• derde bijgestuurd ontwerp wordt besproken in stuurgroep tot … ; 

• tweede aftoetsing met Culturele Biografie en Administratie Cultuur; 

• definitief ontwerp van beleidsplan; 

• goedkeuring directiecomité I.C.W.. 

 

Timing: 

• eerste aanzet: februari; 

• bespreking eerste ontwerp in stuurgroep: begin maart; 

• aftoetsen met Culturele Biografie en Administratie Cultuur: half maart; 

• bespreking tweede ontwerp in plenaire vergadering: eind maart; 

• bespreking derde ontwerp in stuurgroep: begin april; 

• tweede aftoetsing met Culturele Biografie en Administratie Cultuur: half april; 

• definitief ontwerp van beleidsplan: eind april; 

• goedkeuring directiecomité I.C.W.: begin mei. 

(reserve: 1 ½ maand) 

 

Actie 4 

Kennismaking van de erfgoedcel met het Wase (en Vlaamse) erfgoedveld 

 

Het Land van Waas heeft een uitgebreide traditie van samenwerkingsinitiatieven in de culturele sector en zeker 

op vlak van erfgoed. In dit verband lag de oprichting van het erfgoedconvenant Land van Waas in de lijn der 

gebeurtenissen in de regio. 

 

Het Wase erfgoedveld telt al heel wat spelers, elk met hun eigen specifieke historiek, doelstellingen en werking. 

Door het eigen karakter van de erfgoedconvenant Land van Waas, die een hele regio bestrijkt i.p.v. slechts één 

stad of gemeente, vormen al die spelers samen een wel zeer uitgebreid Waas erfgoedveld, zodat de erfgoedcel de 

nodige tijd nodig zal hebben voor een kennismakingsronde.  

 

Voor een volledig overzicht van dat Waas erfgoedveld wordt verwezen naar de intentienota (p. 35 e.v.). Hier kan 

volstaan worden met de melding dat er al een tiental belangrijke intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven 

bestaan, en telkens ongeveer een tiental gemeentelijke musea, heemkundige kringen, lokale musea en lokale 

verenigingen.  

 

De uitvoering van deze taak is voorzien voor de eerste twee à drie maanden na de indiensttreding van de erf-

goedcoördinatoren (zomer 2005).  
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Actie 5 

Coördinatie van verschillende initiatieven in het Waasland rond erfgoed 

 

Omdat er acht gemeenten participeren in het erfgoedconvenant Land van Waas, is het totale aantal erfgoedinitia-

tieven dat zij samen presenteren erg groot. Coördinatie van op zijn minst al de gemeentelijke erfgoedinitiatieven 

is nodig, niet alleen om dubbels of blanco’s in het aanbod te vermijden maar ook omwille van de meerwaarde. 

Al vlug zal in een volgende fase bijkomend gestreefd worden naar afstemming met het aanbod van andere erf-

goedactoren.  

 

De coördinatie komt in handen van de erfgoedcoördinatoren en wordt een permanente opdracht van de erfgoed-

cel, die aanvat van zodra de erfgoedcoördinatoren zijn aangeworven.  

 

Actie 6 

Samenwerking met bestaande Wase intergemeentelijke cultuurinitiatieven 

 

Deze actie volgt logischerwijze op actie 4, ‘kennismaking met het Wase (en Vlaamse) erfgoedveld'. Van zodra 

de erfgoedcel Land van Waas haar inloopperiode achter de rug heeft, zal er volop moeten samengewerkt worden 

met de overige intergemeentelijke cultuurinitiatieven die actief zijn in het Land van Waas. Voor een overzicht 

van deze initiatieven verwijzen wij wederom naar de intentienota (pagina 35 en volgende), omdat een volledige 

opsomming hiervan vrij uitgebreid is en mogelijks onvolledig zou kunnen zijn.  

 

Omdat de erfgoedcel Land van Waas acht gemeenten omvat die samen een ruime regio vormen, zal in belangrij-

ke mate beroep gedaan worden op de reeds bestaande werking van andere (intergemeentelijke) cultuur- en erf-

goedinitiatieven. Maar ook zonder dat beroep gedaan wordt op de werking van andere initiatieven, is een goede 

samenwerking daarmee een zeker na te streven doelstelling.  

 

Dit wordt een permanente opdracht van de erfgoedcel, die van start kan gaan van zodra de erfgoedcoördinatoren 

in dienst zijn getreden.  

 

Actie 7 

Uitwerken van de samenstelling en werking van de stuurgroep en plenaire vergadering 

 

Teneinde de verschillende vergaderingen vlot te laten werken is het wenselijk voorafgaandelijk afspraken te 

maken. Onder dit actiepunt wordt begrepen het uitwerken van afspraken in verband met samenstelling en verga-

derfrequentie, het uitwerken van een huishoudelijk reglement, voorbereidende vergaderingen, terugkoppeling 

naar de gemeenten en alle andere afspraken nodig voor een vlotte werking en besluitvorming van deze vergade-

ringen. 

 

 

Actie 8 

Voorbereiding van een rondreizende tentoonstelling over archieven 

 

Voorbereiden (in 2005) en uitwerken (in 2005 en 2006) van een tentoonstelling (in 2006) over archieven. Het 

voorstel komt vanuit het Waas Archievenoverleg.  

 

Voorstel: rondreizende tentoonstelling over ‘archieven’. Dit zou een informatieve tentoonstelling over (gemeen-

telijke) archieven moeten worden, die een antwoord biedt op vragen als: wat is een archief, welke (gemeentelij-

ke) archieven zijn er, welke gegevens zijn daarin beschikbaar,…. Gedacht wordt aan een rondreizende tentoon-

stelling die elke Wase gemeente aandoet en dan telkens voor een deel plaats inruimt voor het lokale gemeentelij-

ke archief. Bij de tentoonstelling hoort een publicatie. 

 

Uitwerking: voor de concrete uitwerking van het project zal in belangrijke mate beroep gedaan worden op de 

expertise en medewerking van bestaande archiefmedewerkers van de gemeentebesturen en andere instanties. De 

rol van de erfgoedcel bestaat vnl. uit het coördineren en stroomlijnen van de samenwerking tussen al die lokale 

archiefmedewerkers, het opnemen van een trekkersrol voor het project als geheel en tenslotte het vorm geven 

aan de samenwerking met het Waas Archievenoverleg en anderen. Dit project wordt immers een samenwerking 

in een groter verband, ondermeer met het Rijksarchief van Beveren en het Oost-Vlaamse provinciebestuur, zo-

wel wat medewerking als financiële ondersteuning (Provinciebestuur) betreft. 
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Timing: voorbereiding in 2005, van zodra de erfgoedcoördinatoren zijn aangeworven. Presentatie van de ten-

toonstelling n.a.v. de erfgoeddag 2006. 

 

 

Actie 9 

Publieks- en/of persmomenten 

 

Het is belangrijk om vanaf het eerste jaar de werking van de Wase erfgoedcel kenbaar te maken en het grote 

publiek te betrekken. 

Voor 2005 worden volgende momenten voorgesteld: 

 

Actie 9.1.: plechtige ondertekening van de 11 Vlaamse erfgoedconvenanten 

Mits akkoord van de Minister wordt voorgesteld dit in het Waasland (= eerste intergemeentelijke erfgoedconve-

nant) te laten doorgaan. De pers wordt uitgenodigd en uitvoerig gebriefd. Timing: februari 2005.  

 

Actie 9.2.: erfgoeddag 2005 
* Eén of meerdere voordracht(en) voor een ruim publiek, om de Wase erfgoedconvenant aan een ruimer publiek 

in de regio bekend te maken. Hoofdbedoeling is om aan elkeen in het Waasland die geïnteresseerd is aan 

erfgoed, duidelijk te maken dat er in het Waasland een belangrijke actie op vlak van erfgoed is genomen.  

* Gezamenlijke brochure Land van Waas Vorig jaar had MUWA (overleg Wase musea) een dergelijke brochure. 

Voor 2005 is een gelijkaardig initiatief gepland. De uitwerking van de brochure zal gebeuren in samen-

spraak met MUWA, het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en Culturele Biografie Vlaanderen en wordt 

ondertussen al voorbereid.  

Timing: beide voorgaande acties zullen voorbereid worden in de periode januari – februari 2005.  

 

Actie 9.3.: voordracht prof. Mathijsen 
Gelegenheidstoespraak op 30 september in het Stedelijk Museum te Lokeren door prof. Marita Mathijsen over 

“Hoe gaat een samenleving om met haar erfgoed?”. De voordracht overstijgt zeker het lokale belang en is gericht 

naar een ruim en geïnteresseerd publiek. De voordracht is onderdeel van de opening van een tentoonstelling op 

initiatief van het Stedelijk Museum van Lokeren. Enkel de voordracht op zich wordt ondergebracht in de erf-

goedcel Land van Waas.  

 

Timing: 30 september 2005 

 

Actie 10 

Voorbereiding, registratie en ontsluiting van voorwerpen in diverse verzamelingen 

 

Er is nog ontzettend veel werk aan de winkel m.b.t. registratie en ontsluiting van verzamelingen op vlak van 

cultureel erfgoed. Het Waasland telt tal van collecties, gaande van kleine collecties bij lokale heemkundige krin-

gen, over kleinere en grotere collecties bij private en publieke musea en andere, naar collecties die het lokale 

belang ver overstijgen (zoals b.v. archief De Bergeyck in Beveren).  

 

Niet alleen de collecties variëren sterk, ook de wijze waarop zij kunnen geïnventariseerd worden is zeer ver-

scheiden. In dit verband verdient het reeds lopende project ‘Wase Beeldbank’ van de Bibliotheca Wasiana alle 

aandacht van de erfgoedcel Land van Waas, temeer daar andere projecten van beeldbanken elders in Vlaanderen, 

bijna steeds via een erfgoedcel verlopen en gegeven het feit dat op dit moment slechts tot en met 2004 Vlaamse 

subsidie is voorzien voor de Wase Beeldbank en het toch zeer wenselijk zou zijn dat dit project ook nog in de 

volgende jaren zou blijven functioneren.  

 

In de loop van 2005 willen wij in de eerste plaats nadenken over, een voorbereiding uitwerken en een voorstel op 

papier zetten over hoe dit alles kan worden aangepakt, ondermeer wat betreft registratiemethodiek, de uitvoering 

van het uitgebreide inventarisatiewerk (wie doet wat?) en de financiering ervan (wie betaalt wat?). De verdere 

uitwerking van deze actie volgt dan in de komende jaren.  

 

Timing: tweede jaarhelft, na de aanwerving van de erfgoedcoördinatoren 

 

Actie 11 

Overleg, ervaringsuitwisseling en gezamenlijke projecten met andere Vlaamse erfgoedconvenanten 
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Actie 11.1: Deelname van de erfgoedcel Land van Waas aan het overleg en de ervaringsuitwisseling met 

andere erfgoedcellen 
Dit is een permanente opdracht voor de erfgoedcel. Timing: van zodra de erfgoedcoördinatoren zijn aangewor-

ven (vooraf tijdelijke opvolging door I.C.W. en/of Wase erfgoedmedewerkers).  

 

Actie 11.2: Deelname aan gemeenschappelijke projecten 
Het betreft volgende vier projecten die de elf Vlaamse erfgoedconvenanten in samenspraak met Culturele Bio-

grafie gezamenlijk zullen plannen of uitvoeren in de loop van 2005: 

• in het najaar van 2005: een publieke presentatie organiseren naar aanleiding van vijf jaar convenantenwer-

king; 

• gezamenlijk initiatief rond Expo ’58. Het project bestaat uit lokale initiatieven, aangevuld met een gemeen-

schappelijk deel (in Brussel). Het project zal gedragen worden vanuit alle convenantsteden of –gemeenten 

en zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op mondelinge verhalen omtrent de Expo ‘58. In 2008 wordt dit voor de 

Vlaamse erfgoedcellen een zeer belangrijk, gemeenschappelijk project; 

• naar aanleiding van de erfgoeddag 2005 (thema ‘gevaar’) zal, op initiatief van de Antwerpse erfgoedcel, 

door alle erfgoedcellen een brochure verspreid worden over het bewaren van dagdagelijks (huis-, tuin- en 

keuken-) erfgoed; 

• op niveau Vlaanderen werken alle erfgoedcellen aan een Vlaamse erfgoeddatabank. Concreet is hiermee één 

medewerker actief, die betaald wordt door alle erfgoedcellen en die tewerkgesteld wordt door en bij Culture-

le Biografie. In de databank komen gegevens van Vlaams erfgoed en erfgoedactoren.  

 

 

Actie 12 

Opmaak van een eigen website 

 

In deze tijden is het zinvol om over een eigen website te kunnen beschikken. In het kader van dit project wordt 

via Culturele Biografie aan alle erfgoedcellen de mogelijkheid geboden tot creatie van een eigen website. De 

gemeentelijke websites en de site van de I.C.W. (“under construction”) kunnen directe links voorzien. 

 

Timing: tweede jaarhelft van 2005 

 

 

 
(Definitieve versie actieplan 2005, op basis van de bespreking in de stuurgroep op 12 en 26 januari 2005 en na nalezing door 

de leden van de stuurgroep op 28/31 januari 2005)  

 


