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Actieplan 2006 

Erfgoedcel Waasland 
 

1. Inleiding: visie  
 

In dit actieplan wordt beschreven welke acties in het eerste volledige werkingsjaar van de Erfgoedcel Waasland 

zullen genomen worden. De acties zijn opgesteld op basis van strategische en operationele doelstellingen 

geformuleerd in het beleidsplan 2005-2008.  

De acties in dit plan zoeken een evenwicht tussen ondersteuning van de Wase erfgoedsector, partnership in 

bestaande projecten en eigen projecten; een evenwicht tussen publiek en erfgoedsector, erfgoedvrijwilligers en 

erfgoedprofessionals, tussen moeten en mogen. Naast overleg is immers het realiseren van concrete projecten erg 

belangrijk. De erfgoedcoördinatoren kwamen in dienst  op 17 oktober 2005, waardoor enkele acties uit het 

actieplan 2005 opnieuw opgenomen worden in het actieplan 2006.  

Er is gepoogd om het eerste volledige werkingsjaar niet te overladen. Voor enkele doelstellingen (vnl. 

langetermijndoelstellingen) zijn nog geen concrete acties opgenomen omdat die in een volgende fase met meer 

resultaat kunnen uitgevoerd worden.  

Bij het opstellen van dit plan zijn projecten van andere erfgoedcellen als nuttige en handige benchmarks 

aangewend.  

 

2. Afspraken bij het opmaken van het beleidsplan 
 

De acties zijn genummerd met behulp van de codes die de strategische en operationele doelstellingen 

meegekregen hebben. Zo blijft de link met de doelstellingen te allen tijde behouden en kunnen er eenvoudig 

vergelijkingen gemaakt worden. Voor een volgend actieplan wordt verder geteld waar er dit jaar gestopt is. Zo 

worden bij meerjarige projecten dubbele nummers vermeden.  

Activiteiten die horen bij verschillende doelstellingen worden uitgeschreven op één plaats en kort herhaald op 

een volgende plaats (met het oorspronkelijke nummer). Grote projecten kunnen opgesplitst worden in 

verschillende deelprojecten en per deelproject een afzonderlijk nummer hebben.  

 

Per actie zijn zo veel mogelijk volgende elementen opgenomen: 

� kernpartners 

� timing 

� financiën 

Bij de verdere concrete uitwerking van de projecten kunnen in de loop van 2006 bijkomende inhoudelijke en 

financiële partners aangesproken worden. Gezien definitieve informatie hierover nog ontbreekt, is deze nog niet 

opgenomen in het actieplan en in de begroting.  

 

De Erfgoedcel Waasland en de Wase erfgoedorganisaties en de Wase gemeentebesturen worden nergens als 

kernpartner vermeld omdat ze potentieel bij iedere actie die we ondernemen als partner kunnen optreden.  

 

Enkel de externe kosten die verband houden met de inhoudelijke werking van de projecten zijn in de tekst 

geëxpliciteerd. De interne kosten/algemene werkingskosten zoals loonkosten, portkosten enz. vindt u in de 

begroting in bijlage.   

 

De werking van de Erfgoedcel Waasland strekt zich uit over het grondgebied van het Waasland 

(intergemeentelijke of lokale werking), de provincie Oost-Vlaanderen (regionale werking) en Vlaanderen en 

Zeeuws-Vlaanderen (landelijk).  
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Strategische doelstelling 0 

De Erfgoedcel Waasland bouwt een optimale structuur en een 

efficiënte werking van de globale organisatie uit 
 

→ operationele doelstelling 0.1 

De Erfgoedcel Waasland verfijnt en optimaliseert de structuur van de organisatie 

 

Actie 0.1.1 

Verder samenstellen van de Erfgoedcel Waasland door aanwerving van één of meer 

administratieve medewerkers 
 

De aanwerving van de twee erfgoedcoördinatoren geschiedde reeds in 2005. Zij startten 17 oktober 2005. De 

aanwerving van één of meer administratieve medewerkers werd reeds gestart, maar dient nog verdergezet te 

worden. 

 

Timing: 

• selectie: januari 2006 

• indiensttreding: in functie van de opzegperiode 

 

Actie 0.1.2 

In kaart van brengen van het Wase erfgoedveld en uitbouw centrale digitale databank 

met coördinaten van erfgoedactoren 
 

Kennis van het erfgoedveld is een prioritaire opdracht voor de Erfgoedcel Waasland. De uitbouw van een 

uitgebreide databank met daarin gegevens over erfgoedorganisaties en hun medewerkers vormt de basis van een 

goed kennismanagement binnen de Erfgoedcel Waasland. De databank moet op termijn gekoppeld kunnen 

worden aan de website van de Erfgoedcel Waasland.  

 

Timing:  

eerste kwartaal 2006 

 

→ operationele doelstelling 0.2 
De Erfgoedcel Waasland tekent de krijtlijnen voor de eigen werking en voor de 

ondersteunende structuren uit 

 

Actie 0.2.1 

Opstellen afsprakennota interne werking Erfgoedcel Waasland 
 

De erfgoedcoördinatoren begonnen in 2005 aan een afsprakennota voor de interne werking van de Erfgoedcel 

Waasland binnen het I.C.W. Deze wordt in 2006 verder afgewerkt.  

 

Timing:  

eerste kwartaal 2006 
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Actie 0.2.2 

Verdere uitbouw van overlegorganen en opstellen afsprakennota 
 

De Erfgoedcel Waasland heeft verschillende overlegstructuren, die op vaste tijdstippen bijeenkomen.  

 

De stuurgroep is samengesteld uit politieke en ambtelijke vertegenwoordigers uit de acht Wase gemeentes. Zij 

begeleidt en ondersteunt de Erfgoedcel Waasland bij het uitzetten van krachtlijnen van het erfgoedbeleid en de 

keuze van toekomstige projecten en vormt de verbinding tussen het I.C.W. en de lokale besturen. 

De plenaire vergadering is toegankelijk voor alle geïnteresseerden uit het werkveld. De plenaire vergadering 

heeft een klankbordfunctie ten opzichte van het beleid, m.a.w. de Erfgoedcel Waasland kan er zijn beleid en 

toekomstplannen aan de sector bekendmaken en het erfgoedveld kan op zijn beurt zijn ideeën, noden en 

verwachtingen op tafel gooien. Deze plenaire vergaderingen kunnen telkens rond één thema georganiseerd 

worden bijvoorbeeld registratie en inventarisatie (maart 2006), behoud en beheer (september 2006), 

publiekswerking, vrijwilligers. Zo krijgt het ontmoetingsmoment een inhoudelijke meerwaarde. 

De projectteams of werkgroepen zijn structurele of ad hoc-werkgroepen, samengesteld op basis van de 

benodigde expertise voor de uitwerking van een concreet project of traject. Zo zal bijvoorbeeld de werkgroep 

‘Archieftentoonstelling’ inhoudelijke ondersteuning en sturing bieden aan de organisatie van de 

archieftentoonstelling. 

 

Voor alle overlegstructuren wordt een afsprakennota opgesteld (samenstelling, modaliteiten agenda en verslag, 

tijdstip vergadering, bevoegdheid, beslissingsmechanisme …). Indien nodig kan de huidige samenstelling van de 

overlegorganen (d.d. november 2005) bijgestuurd worden. Er wordt een organogram uitgetekend met daarin de 

verschillende overlegorganen.  

 

Timing:  

eerste kwartaal 2006  

 

Actie 0.2.3 

Opmaak van een jaarverslag (inhoudelijk en financieel) voor 2005 
 
Het jaarverslag bevat een inhoudelijk verslag over de mate waarin tijdens het eerste werkingsjaar van de 

Erfgoedcel Waasland het actieplan werd verwezenlijkt, een financieel verslag en een afschrijvingstabel voor de 

eventueel gedane investeringen. 

Aangezien de twee erfgoedcoördinatoren slechts in dienst traden op 17 oktober 2005, zal de uitvoering van de 

geplande actiepunten voor 2005 uiteraard beperkt zijn. 

 

Timing:  

� opmaak eerste aanzet jaarverslag: half februari 2006 

� bespreking in de stuurgroep: eind maart 2006 

� voorlegging bestuurscomité I.C.W.: 29 maart 2006 

� indiening bij de Vlaamse Gemeenschap: 1 april 2006 

 

Actie 0.2.4 

Opmaak van een geactualiseerd beleidsplan voor de periode 2007-2008 
 
Het geactualiseerde beleidsplan schetst de veranderingen in doelstellingen, middelen, resultaten en effecten. Het 

is redelijk aan te nemen dat de actualisering van het beleidsplan gering zal zijn, aangezien de 

erfgoedcoördinatoren op dat ogenblik slechts één jaar aan de slag zijn. In het geactualiseerde beleidsplan zal in 

ieder geval een luik opgenomen worden over doelgroepenwerking en prioritaire doelgroepen.  

 

Kernpartners:  

werkgroep beleidsplanning 

 

Timing: 

� opmaak eerste aanzet geactualiseerd beleidsplan: oktober 2006 

� eerste bespreking in de stuurgroep: eind oktober 2006 

� tweede bespreking in de stuurgroep: eind november 2006 

� voorlegging Raad van Bestuur I.C.W.: 29 november 2006 

� indiening bij de Vlaamse Gemeenschap: 1 december 2006 
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Actie 0.2.5 

Opmaak van een actieplan en begroting voor 2007 
 
Het actieplan somt per operationele doelstelling uit het beleidsplan de verschillende geplande acties voor 2007 

op. Daarbij worden in de begroting eveneens personele, logistieke en financiële middelen aangegeven. 

 

Kernpartners:  

werkgroep beleidsplanning 

 

Timing: 

� opmaak eerste aanzet actieplan en begroting: oktober 2006 

� eerste bespreking in de stuurgroep: eind oktober 2006 

� tweede bespreking in de stuurgroep: eind november 2006 

� voorlegging Raad van bestuur I.C.W.: 29 november 2006 

� indiening bij de Vlaamse Gemeenschap: 1 december 2006 

 

→ operationele doelstelling 0.3 

De Erfgoedcel Waasland maakt de structuur en werking van de globale organisatie 

bekend 

 

Actie 0.3.1 

Bekendmaking structuur en werking van de globale organisatie 
 
De algemene structuur en de werking van de globale organisatie kan op verschillende manieren kenbaar gemaakt 

worden: 

� bespreking en verspreiding in de stuurgroep 

� voorstelling in de plenaire vergadering 

� tijdens kennismakingsbezoeken (zie actie 3.a.1.1 Ronde van het Waasland) 

� website Erfgoedcel Waasland 

� infofolder ICW 

� … 

 

Timing:  

eerste helft 2006 

 

Actie 0.3.2 

Vijf jaar convenantwerking: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 
 
In 2006 bestaat de convenantwerking vijf jaar. Samen met de andere erfgoedcellen wordt vanuit de ervaringen 

een toekomstvisie gepresenteerd. 

 

Kernpartners: 

Erfgoedcel Antwerpen, Erfgoedcel Brugge,Erfgoedcel Brussel,Erfgoedcel Gent, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel 

Ieper, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Mechelen, Erfgoedcel Meetjesland, Erfgoedcel Sint-

Truiden, Erfgoedcel Tongeren en Culturele Biografie Vlaanderen vzw 

 

Timing: 

� voorbereiding: tweede helft 2005 

� concrete uitwerking: november 2005 – februari 2006 

� voorstelling vijf jaar convenantwerking: vermoedelijk tussen 27 en 31 maart 

 

Financiën: 

€ 400,00 
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→ operationele doelstelling 0.4 

De Erfgoedcel Waasland organiseert regelmatig overleg met zijn ondersteunende 

structuren en partners in het veld 

 

Actie 0.4.1 

Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 
 
De stuurgroep komt gemiddeld zeswekelijks bijeen (zie ook p. actie 0.2.4). 

De plenaire vergadering vindt zesmaandelijks plaats, dus medio 2006 en eind 2006 (zie ook p. actie 0.2.4). 

De projectteams komen samen naar gelang van de specifieke noden van het project (zie ook p. actie 0.2.4). 

 

→ operationele doelstelling 0.5 

De Erfgoedcel Waasland werkt een objectieve selectieprocedure uit m.b.t. het 

ontwikkelen en ondersteunen van door actoren aangebrachte erfgoedinitiatieven 

 

Actie 0.5.1 

Visieontwikkeling m.b.t. erfgoedinitiatieven 
 
De Erfgoedcel Waasland ontving reeds heel wat aanvragen om als partner op te treden in allerhande 

erfgoedinitiatieven. Belangrijk is dat deze aanvragen op een eenvormige manier behandeld worden. De 

erfgoedcoördinatoren startten daarom in 2005 met de ontwikkeling van een visie met minimumcriteria 

waarbinnen de beoordeling van die erfgoedinitiatieven door de stuurgroep zal gebeuren. In 2006 wordt deze 

visie verder ontwikkeld en verfijnd en voorgelegd aan en besproken in de stuurgroep. Er wordt in deze visie 

duidelijk gestipuleerd dat niet alle projecten die aan de criteria voldoen ook d’office zullen opgenomen worden 

door de Erfgoedcel Waasland. Voor de criteria wordt inspiratie gezocht bij de projectcriteria van de Vlaamse 

overheid en bij andere erfgoedcellen. 

Daarna worden de reeds voorgestelde projecten getoetst aan deze visie en al dan niet gehonoreerd. 

In afwachting echter van deze minimumcriteria kunnen door de stuurgroep van de Erfgoedcel Waasland reeds 

vragen tot ondersteuning van erfgoedinitiatieven beoordeeld worden. Dit zijn dan initiatieven waarvan 

redelijkerwijze wordt verwacht dat ze aan de minimumcriteria zullen voldoen. 

 

Timing: 

���� verfijning visie: januari 2006 

���� voorlegging aan stuurgroep: eind januari – begin februari 2006 

���� toetsing voorgestelde projecten aan de visie: februari 2006 
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Strategische doelstelling 1 

De Erfgoedcel Waasland stimuleert het behoud en beheer van het roerend 
en immaterieel erfgoed in het Land van Waas 
 

→ operationele doelstelling 1.1 
De Erfgoedcel Waasland detecteert het aanwezige erfgoed en brengt dit globaal in kaart 

met aandacht voor de inventarisatiegraad en de bewaringsomstandigheden 

 

Actie 1.1.1 

Inventarisatie Waas erfgoed (fase I: status quaestionis) 
 
Het Wase erfgoed is zeer divers: fotocollecties, gereedschap, schilderijen, straatmeubilair, kaarten, 

archiefmateriaal, vlaggen, textiel, machines, beelden, kerken, gebruiksvoorwerpen, meubilair, literair en funerair 

erfgoed… Kortom een breed scala aan (on)roerend en (im)materieel erfgoed en dit rond verschillende thema’s: 

verhalen (literair en mondeling), rituelen, religie en volksgeloof, geografie, politiek, industrie, natuur, historie, 

heraldiek, ambacht, dagelijks leven…  

Voor een efficiënte en evenwichtige werking van de Erfgoedcel Waasland is het essentieel een goed beeld te 

krijgen van dit verscheiden en uitgebreide Waas erfgoed. Een eerste stap in een verdere inventarisatie van het 

Waas erfgoed is een status quaestionis met daarin een overzicht van bestaande inventarissen (digitaal of niet, 

geactualiseerd of verouderd, hoe uitgebreid) en een overzicht van bestaande collecties en verspreid erfgoed (in 

welke mate geïnventariseerd, hoeveelheid, bewaaromstandigheden, locatie…) Gezien de expertise waarover de 

Erfgoedcel Antwerpen beschikt door de ontwikkeling van DICE, digitale inventarisatie van Cultureel Erfgoed, is 

uitgebreid contact met hen zeker aangewezen.  

Deze eerste scanning van de situatie moet leiden tot een overzicht van wat zich waar en in welke staat bevindt 

samen met een overzicht van de noden. Hierop kunnen vanaf 2007 deelprojecten geënt worden die specifiek 

gericht zijn op een bepaald soort erfgoed of rond een bepaald thema.  

 

Kernpartners:   

Erfgoedcel Antwerpen, Move, provincie Oost-Vlaanderen, administratie Monumenten en Landschappen, 

landelijke werkgroep inventarisatie (Culturele Biografie Vlaanderen vzw, Vlaams Centrum voor Volkscultuur 

vzw, Cultuur Lokaal vzw,  Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten) 

 

Timing: 

 tweede helft 2006 

 

Financiën: 

€ 45.000,00 

 

→ operationele doelstelling 1.2 

De Erfgoedcel Waasland geeft lokaal stimulansen en biedt ondersteuning bij de 

toepassing van nieuwe methodieken en technieken voor de selectie en de optimale 

bewaring van ons erfgoed 

 

Actie 1.2.1 

Doorverwijsfunctie voor publicaties en studiedagen i.v.m. behoud en beheer 
 

Uit het beleidsplan blijkt dat er een nood is aan sensibilisering en vorming i.v.m. behoud en beheer. Er bestaan 

echter reeds een aantal degelijke publicaties met daarin basisinformatie i.v.m. behoud en beheer van cultureel 

erfgoed. De Erfgoedcel Waasland brengt een selectie van publicaties en een selectie van interessante vorming 

gericht onder de aandacht van de erfgoedorganisaties.  

Opnieuw kan de website als interessant doorgeefluik voor informatie functioneren.  

De Erfgoedcel Waasland zorgt voor een handbibliotheek met publicaties i.v.m. behoud en beheer. Het 

aankoopbeleid voor gespecialiseerde publicaties wordt afgestemd op Wase bibliotheekcollecties in openbare 

bibliotheken, musea, enz..  
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Erfgoedorganisaties kunnen deze publicaties uitlenen. Indien er hiaten zijn in de bestaande vorming van 

Culturele Biografie Vlaanderen vzw en andere organisaties zoals Monumentenwacht Vlaanderen, Heemkunde 

Vlaanderen enz. kan de Erfgoedcel Waasland deze organisaties stimuleren tot het verzorgen van bijkomende 

vorming.  

 

Kernpartners:  

Culturele Biografie Vlaanderen vzw, Monumentenwacht Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, provincies 

 

Timing:  

doorlopende opdracht in 2006-2008 

 

Actie 1.2.2: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 

Voortraject mondelinge geschiedenis 

 
De Erfgoedcel Waasland start samen met andere tien erfgoedcellen, het Vlaams Centrum voor Volkscultuur en 

de Universiteit Gent een haalbaarheidsonderzoek (6 of 9 maanden). Dit onderzoekt de mogelijkheden om te 

komen tot een centrale Vlaamse databank voor geluidsfragmenten (waarboven een eigen applicatie kan draaien 

om tot ontsluiting te komen).  

De Erfgoedcel Waasland participeert in dit traject om over de technische kennis e.d. te kunnen beschikken eens 

ze zelf een traject mondelinge geschiedenis wil opstarten. 

 

Kernpartners: 

Erfgoedcel Antwerpen, Erfgoedcel Brugge,Erfgoedcel Brussel, Erfgoedcel Gent, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel 

Ieper, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Mechelen, Erfgoedcel Tongeren en Culturele Biografie Vlaanderen vzw, 

Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Universiteit Gent 

 

Timing: 

� haalbaarheidsonderzoek: 2006 

� verdere uitwerking project: 2007 en 2008 

 

Financiën: 

€ 1.500,00 

 

Actie 1.2.3   

Doorverwijsfunctie naar restaurateurs en leveranciers  

 
Uit het beleidsplan blijkt dat er een nood is aan sensibilisering en vorming i.v.m. behoud en beheer. Wase 

erfgoedorganisaties weten niet precies waar ze terecht kunnen wanneer een stuk moet worden gerestaureerd. De 

Erfgoedcel Waasland kan haar doorverwijsfunctie realiseren door het aanleggen van (of doorverwijzen naar) een 

adressenbestand van restaurateurs en leveranciers en hun specialisatie en referenties. Er wordt ook mee bekeken 

hoe de hoge kosten voor restauraties kunnen gedragen worden.  

 

Timing: 

 doorlopende opdracht in 2006 – 2008 
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→ operationele doelstelling 1.3 

De Erfgoedcel Waasland zet de lokale actoren aan tot geüniformiseerde en 

gestandaardiseerde registratie en inventarisatie 

 

Actie 1.3.1 

Aanzetten deelname MovE 
 
De Erfgoedcel Waasland promoot het project MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie). MovE is een 

digitaliseringsproject dat musea wil aanzetten digitaal te registreren op een uniforme, gestandaardiseerde en 

professionele manier. De Erfgoedcel Waasland stimuleert de deelname van de Wase musea aan het project. 

 

Kernpartners:  

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (MovE en museumconsulentschap), MuWa 

 

Timing: 

 doorlopende opdracht in 2006 – 2008  

 

Actie 1.3.2 

Promotie van het Invulboek 
 
MovE ontwikkelde in samenwerking met het Vlaamse en Nederlandstalige veld een registratiehandleiding voor 

objecten en documentatie die bij deze objecten hoort. Het Invulboek professionaliseert, uniformiseert en 

standaardiseert de objectregistratie. Niet alleen musea kunnen deze handleiding gebruiken bij de registratie van 

hun museumobjecten (wat tenslotte één van de basistaken van een museum is), maar eveneens kerkfabrieken, 

heemkundige kringen, verenigingen… kunnen kosteloos gebruiken maken van het Invulboek. De Erfgoedcel 

Waasland stimuleert actief het gebruik van dit invulboek bij alle erfgoedorganisaties.  Inventarisatie en 

registratie vormen het thema van de plenaire vergadering van maart 2006. Het invulboek zal op deze vergadering 

te verkrijgen zijn en het gebruik ervan zal worden gedemonstreerd.   

 

Kernpartners:  

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (MovE en museumconsulentschap), Nederlandse Museumvereniging 

(Landelijk Contact Museumconsulenten), MuWa 

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 – 2008  
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Strategische doelstelling 2 

De Erfgoedcel Waasland bevordert de bredere ontsluiting en 
toegankelijkheid van het Wase erfgoed 
 

→ operationele doelstelling 2.2 
De Erfgoedcel Waasland brengt de actuele instrumenten aan m.b.t. een betere 

ontsluiting van het lokaal erfgoed  

 

Actie 2.2.1 

Beeldbank Waasland 
 

De Beeldbank Waasland is online sinds 17 april 2005. Het project wordt gecoördineerd vanuit de Bibliotheca 

Wasiana, in samenwerking met de openbare bibliotheek en het Stadsarchief van Sint-Niklaas en staat open voor 

fotocollecties van diverse erfgoedactoren uit het Waasland. De Erfgoedcel Waasland pleit voor een 

systematische, gestructureerde aanpak waarbij het potentieel van de Wase beeldbank exponentieel groeit. Hierbij 

denken we onder andere aan de oprichting van een stuurgroep voor de inhoudelijke ondersteuning, meer 

inspraak voor de verschillende partners, thematische uitbreidingen, een goede communicatie en uitbreiding van 

de off- en online interactie met het publiek.  

De Erfgoedcel Waasland onderzoekt hoe in 2006 een project in samenwerking met de Beeldbank Waasland kan 

op poten gezet worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van Open Monumentendag 2006 met als thema Import en 

Export. 

 

Timing: 

oprichting van de stuurgroep i.s.m. Bibliotheca Wasiana: januari 2006 

 

Financiën: 

� onderhoudscontracten: € 6.000,00 (onder voorbehoud van oprichting nieuwe stuurgroep) 

� nieuwe ontwikkelingen: € 10.000,00 (onder voorbehoud van systematische en geïntegreerde aanpak) 

 

Zie ook actie 1.2.2: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 

Voortraject mondelinge geschiedenis 

 

Zie ook actie 6.1.1  

Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 
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→ operationele doelstelling 2.3 

De Erfgoedcel Waasland ondersteunt en begeleidt de actoren bij de ontsluiting en het 

toegankelijk maken van het erfgoed 

 

Actie 2.3.1  

Samenwerkingstraject MuWa: brochure Musea Waasland 

 
De Erfgoedcel Waasland ondersteunt MuWa en Toerisme Waasland bij het tot stand komen van een nieuwe 

publieksgerichte brochure voor de Wase Musea. Aan de hand van deze brochure worden bezoekers gestimuleerd 

om via thematische routes (waar de nadruk op erfgoed ligt) een cluster van musea te bezoeken.  

 

Kernpartners: 

Musea Waasland, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland 

 

Timing: 

start in najaar 2006, wordt verdergezet in 2007 

 

Financiën: 

€ 10.000,00  

 

Actie 2.3.2 

Advies ter plaatse 

 
Bijwonen van opstartvergadering n.a.v. eigen projecten van erfgoedorganisaties, bijvoorbeeld brainstormsessies 

en gemeentelijke startvergaderingen EGD en OMD, maar ook advies ter plaatse bij andere projecten.  

 

Timing: 

Doorlopende opdracht in 2006 – 2008  
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Strategische doelstelling 3.a 

De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt een communicatiestrategie in relatie 
tot de actoren 
 

→ operationele doelstelling 3.a.1 

De Erfgoedcel Waasland wil alle actoren in het veld leren kennen 

 

Actie 3.a.1.1 
Ronde van het Waasland 
 
Het Wase erfgoedveld telt naast een uitgebreide traditie van samenwerkingsinitiatieven heel wat spelers, elk met 

hun eigen specifieke historiek, doelstellingen en werking. Door het eigen karakter van het erfgoedconvenant 

Land van Waas, dat 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 erfgoedcoördinatoren de nodige tijd nodig zullen 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 erfgoedcoördinatoren maken persoonlijk kennis met alle erfgoedspelers. De bedoeling is om per gemeente 

een halve of volledige dag ter plaatse te komen en op dat moment zoveel mogelijk erfgoedzorgers te ontmoeten 

en erfgoed te zien. Erfgoedorganisaties die niet via deze weg kunnen bereikt worden zullen apart gecontacteerd 

worden voor een persoonlijk bezoek.  

 

Timing: 

december 2005, januari – februari 2006 

 

Actie 3.a.1.2 
Afbakening kerndoelgroepen 
 
Het Wase erfgoedlandschap is zeer divers en het is voor de Erfgoedcel Waasland essentieel dat kerndoelgroepen 

worden afgebakend binnen de erfgoedsector teneinde prioriteiten te kunnen vastleggen en gefundeerde keuzes te 

kunnen maken. Zie ook Actie 0.1.2 in kaart brengen en Actie 0.5.1 visie-ontwikkeling.  

 

Timing: 

doorlopende opdracht 2006 

 

→ operationele doelstelling 3.a.2 

De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt kwalitatieve communicatiekanalen om de 

erfgoedactoren te bereiken 

 

Actie 3.a.2.1 

Ontwikkelen huisstijl Erfgoedcel Waasland 

 
De Erfgoedcel Waasland heeft nood aan een herkenbare en professionele huisstijl die kan zorgen voor een 

eenduidige communicatie. Deze huisstijl keert terug in alle interne en externe communicatie: briefpapier, 

opmaak documenten, powerpointpresentaties, website, digitale en papieren nieuwsbrieven, brochures enz.  

 

Timing: 

eerste helft 2006 

 

Financiën: 

€ 5.000,00
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Actie 3.a.2.2 

Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: extranet en sectorsite 
 

De Erfgoedcel Waasland wil met een eigen website een echt communicatie- en werkingsmiddel ontwikkelen. 

Niet alleen expertise-uitwisseling, maar eveneens interactie en communicatie met de erfgoedactoren en met het 

grote publiek kan online gebeuren.  

Een tweeledige website dus, enerzijds een communicatie-instrument met de erfgoedsector, anderzijds ook 

communicatie-instrument met het publiek. Op het sectorgedeelte kan bijvoorbeeld een overzicht geboden 

worden van bestaande landelijke en regionale erfgoedorganisaties en hun dienstverlening, overzicht van 

interessante publicaties, linken enz. Op het sectorgedeelte komen ook licht verteerbare samenvattingen van 

jaarverslagen en toekomstige actieplannen.  

Afhankelijk van de beslissingen in het convenantoverleg zal al dan niet gekozen worden voor een gezamenlijke 

(met de erfgoedcellen) website of beheerssysteem. Deze beslissingen mogen wel niet lang meer op zich laten 

wachten.  

Op termijn kan er gewerkt worden aan een digitale nieuwsbrief voor de sector. Om uitsluiting te vermijden (niet 

iedereen heeft een computer en internettoegang) wordt op geregelde tijdsstippen ook met een papieren afgeleide 

van de website gecommuniceerd.  

 

Kernpartners: 

Culturele Biografie Vlaanderen vzw, Erfgoedcel Antwerpen, Erfgoedcel Brugge, Erfgoedcel Brussel,Erfgoedcel 

Gent, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel Ieper, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Mechelen, 

Erfgoedcel Meetjesland, Erfgoecel Sint-Truiden en Erfgoedcel Tongeren  

 

Timing: 

� conceptnota: stuurgroep januari 

� lancering in verschillende fasen: tweede helft 2006 

 

Financiën: 

€ 12.500,00 

 

Zie ook Actie 0.4.1  

Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 
De plenaire vergadering functioneert als belangrijk communicatiemiddel naar de sector.  

 

→ operationele doelstelling 3.a.3 

De Erfgoedcel Waasland zal deze communicatiekanalen aanwenden en aanbieden met 

het oog op een dynamische wisselwerking 

 

Zie ook Actie 0.4.1  

Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 
In de plenaire vergadering is ruimte voorzien voor het stellen van vragen en geven van suggesties.  

 

Zie ook Actie 3.a.2.2 

Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: extranet en sectorsite 
Bij het ontwikkelen van de website wordt rekening gehouden met nood aan interactiviteit met de erfgoedsector. 

Via een contactformulier kunnen gericht vragen gesteld worden, er wordt een veelgestelde-vragen-sectie 

uitgebouwd enz. Het beantwoorden van vragen zal met de nodige zorg gebeuren.   

Ook per telefoon en per post is de Erfgoedcel Waasland vlot bereikbaar en wordt de nodige zorg besteed aan 

kwaliteitsvolle communicatie.  
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→ operationele doelstelling 3.a.4 

De Erfgoedcel Waasland zorgt voor de uitbouw van inspraak en overleg waarbij diverse 

sectoren betrokken zijn 

 

Zie ook Actie 0.2.2 

Verdere uitbouw van overlegorganen en opstellen afsprakennota 

 

Zie ook Actie 0.4.1  

Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 
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Strategische doelstelling 3.b 
De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt een communicatiestrategie voor het 
publiek 

 
→ operationele doelstelling 3.b.1 

Kwalitatieve communicatiekanalen (bestaande en nieuwe) worden aangewend om de 

informatiestroom naar het publiek zo optimaal mogelijk te laten verlopen 

 

Actie 3.b.1.1. 

In kaart brengen bestaande Wase communicatiekanalen 
 

De Wase communicatiekanalen (bijvoorbeeld audiovisuele media, (gemeentelijke) nieuwsbrieven, uitgaven, 

brochures, websites, tijdschriften…ook van erfgoedorganisaties) worden in kaart gebracht, zodat deze kunnen 

aangewend worden door de Erfgoedcel Waasland in haar communicatie naar het publiek. Op termijn kan ook 

worden bekeken of er afstemming mogelijk is tussen bestaande publicaties.  

 

Timing: 

eerste helft 2006 

 

Actie 3.b.1.2. 

Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: (portaal)site voor publiek 
 

Het publieksgericht deel van de website kan functioneren als (portaal)site voor de Wase erfgoedsector; overleg 

met Erfgoedsite (een initiatief van Culturele Biografie Vlaanderen vzw en het Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur vzw, wordt gelanceerd op 15/12/2005) en Cultuurweb (Cultuurnet) is gewenst.  

 

Kernpartners: 

Cultuurnet Vlaanderen vzw, Culturele Biografie Vlaanderen vzw, Erfgoedcel Antwerpen, Erfgoedcel Brugge, 

Erfgoedcel Brussel,Erfgoedcel Gent, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel Ieper, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel 

Leuven, Erfgoedcel Mechelen, Erfgoedcel Meetjesland, Erfgoecel Sint-Truiden en Erfgoedcel Tongeren 

 

Timing: 

� voorbereiden concept en afspraken met partners: 2006 

� implementatie: 2007 

 

Financiën: 

€ 12.500,00 
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Actie 3.b.1.3 

Ontwikkelen contactendatabank met Wase erfgoedliefhebber 
 

Bij het ontwikkelen van de site wordt rekening gehouden met een module die het publiek toelaat zijn gegevens 

achter te laten. Ook tijdens andere activiteiten wordt actief op zoek gegaan naar mensen die op de hoogte willen 

blijven van erfgoedactiviteiten in het Waasland (niet enkel van de Erfgoedcel Waasland). 

Op lange termijn kan er eventueel gewerkt worden aan een digitale nieuwsbrief voor het publiek.  

 

Kernpartners: 

Cultuurnet Vlaanderen vzw, Culturele Biografie Vlaanderen vzw, Erfgoedcel Antwerpen, Erfgoedcel Brugge, 

Erfgoedcel Brussel,Erfgoedcel Gent, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel Ieper, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel 

Leuven, Erfgoedcel Mechelen, Erfgoedcel Meetjesland, Erfgoecel Sint-Truiden en Erfgoedcel Tongeren 

 

Timing: 

� voorbereiden concept en afspraken met partners: 2006 

� implementatie: 2007 

 

Zie ook Actie 3.a.2.1 

Ontwikkelen huisstijl Erfgoedcel Waasland 

 

→ operationele doelstelling 3.b.2 
De Erfgoedcel Waasland biedt een door zoveel mogelijk burgers gekende en gebruikte 

dienstverlening, en verstrekt snel en efficiënt informatie over het erfgoed in het 

Waasland 
 

Actie 3.b.2.1 

Doorverwijsfunctie erfgoedinformatie voor publiek 
 

Wanneer het publiek een gerichte vraag stelt aan de Erfgoedcel Waasland, verwijst deze hen door naar de juiste 

informatiekanalen. Er wordt hierover echter niet actief gecommuniceerd, en dit in tegenstelling tot de 

dienstverlening voor de sector, waar de Erfgoedcel Waasland als expertisecentrum kan beschouwd worden. 

 

Timing: 

doorlopende opdracht 2006 – 2008  

 

→ operationele doelstelling 3.b.3 

De Erfgoedcel Waasland ondersteunt de actoren in hun eigen communicatie naar het 

publiek 

 

Actie 3.b.3.1 

Expertise-uitwisseling met en naar de Wase erfgoedsector 
 

De Erfgoedcel Waasland stelt haar expertise inzake communicatiestrategieën ter beschikking van de Wase 

erfgoedactoren en vice versa. 

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 – 2008 

 

Actie 3.b.3.2 

Informatie-uitwisseling 
 

De Erfgoedcel Waasland stelt haar informatie ter beschikking zoals onder andere adresbestanden, persbestanden. 

Dit kan bijvoorbeeld bij uitstek op de website gebeuren. 

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 – 2008 
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Actie 3.b.3.3 

Regionale communicatie over landelijke erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag 2006 en 

Open Monumentendag 2006 
 
De Erfgoedcel Waasland kan instaan voor de regionale communicatie over de Erfgoeddag, de Open 

Monumentendag en andere landelijke erfgoedevenementen. De Erfgoedcel Waasland coördineert en geeft onder 

andere een intergemeentelijke publicatie uit waarin alle deelnemende erfgoedactoren belicht worden. Het is 

wenselijk dat deze publicatie een meer blijvend karakter zou hebben door naast tijdelijke informatie ook 

duurzamere informatie te bieden. 

 

Timing:  

april en september 2006 

 

Financiën: 

€ 15.000,00 

 

Zie ook Actie 2.3.1 

Samenwerkingstraject MuWa: brochure Musea Waasland 

 

Zie ook Actie 3.b.1.2 

Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: (portaal)site voor publiek 
Website Erfgoedcel Waasland als communicatiemiddel voor de kleinere actoren 
Niet alle erfgoedactoren hebben (de kans) een eigen website (te ontwikkelen en actualiseren). Deze actoren 

zouden hun informatie kunnen aanbieden op de website van de Erfgoedcel Waasland. Bij de ontwikkeling van de 

website wordt hiermee rekening gehouden. 



 17 

 

Strategische doelstelling 4 

De Erfgoedcel Waasland bevordert de samenwerking rond erfgoed in het 
Waasland. De erfgoedcel is de olie die deze samenwerking gesmeerd laat 
verlopen 
 

→ operationele doelstelling 4.1 

De Erfgoedcel Waasland bouwt een eigen netwerking uit en legt nieuwe contacten 

 

Actie 4.1.1. 

Regelmatig overleg met de Wase actoren door aanwezigheid ter plaatse en persoonlijke 

contacten 
 
De Erfgoedcel Waasland onderhoudt regelmatig contacten met belangrijke organisaties en mogelijke partners. 

Niet enkel erfgoedorganisaties, maar ook andere socio-culturele organisaties zoals bijvoorbeeld de 

cultuurdiensten, gemeentelijke cultuurraden, jeugdverenigingen, Toerisme Waasland, BiblioWaas, Vormingplus, 

WACCO (gemeenschaps- en culturele centra), onderwijs, zelforganisaties, integratie-diensten, Huis van het 

Nederlands, enz. zijn belangrijk. Via concrete projecten wordt telkens met andere partners samengewerkt. 

Een weerslag van deze contacten is te vinden in de adressendatabank, zie Actie.0.1.2. 

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 

 

Zie ook Actie 3.a.1.1 

Ronde van het Waasland 

 

→ operationele doelstelling 4.2 

De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt nieuwe en ondersteunt bestaande 

samenwerkingsinitiatieven 

 

Actie 4.2.1 

Ondersteunen bestaande samenwerkingsinitiatieven 
 

De Erfgoedcel Waasland zorgt voor het ondersteunen van activiteiten van bestaande samenwerkingsverbanden 

(MuWa, WAO, BiblioWaas, Intergemeentelijk Reynaertproject, WACCO, ADW, Toerisme Waasland ….) en 

woont naar gelang van de noodzaak de vergaderingen van deze overlegorganen bij. Zie ook Acties 2.3.1 en 

6.1.1. 

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 

 

Actie 4.2.2  

Erfgoed als onderwerp voor de gemeentelijke cultuurraad 
 

Het middenveld is een belangrijke partner voor de Erfgoedcel Waasland. Het aantal verenigingen die actief zijn 

op het gebied van erfgoed in het Waasland is echter vrij uitgebreid.  Om een goede informatiedoorstroming van 

de Erfgoedcel Waasland naar het middenveld en vice versa te garanderen wil de Erfgoedcel Waasland een aantal 

acties ondernemen. De Erfgoedcel Waasland wil bijvoorbeeld nagaan hoe de verschillende gemeentelijke 

cultuurraden functioneren en welke rol erfgoed in de cultuurrraad speelt. Om een goede informatiedoorstroming 

te garanderen gaat ze op zoek naar de nodige spilfiguren die als doorgeefluik naar het middenveld kunnen 

functioneren.  

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 
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Actie 4.2.3  

Archieftentoonstelling, video en publicatie 

 
De rondreizende archieftentoonstelling op voorstel van het Waas archievenoverleg werd reeds voorbereid in 

2005 en wordt in 2006 verder concreet uitgewerkt. 

De informatieve tentoonstelling over gemeentelijke en overheidsarchieven zal een antwoord bieden op vragen 

als: wat is een archief, welke gemeentelijke en overheidsarchieven zijn er, welke gegevens zijn daarin 

beschikbaar… Gedacht wordt aan een rondreizende tentoonstelling die elke Wase gemeente aandoet en op 

publieke plaatsen getoond wordt. De tentoonstelling is gericht naar een breed publiek en moet dus erg 

toegankelijk zijn. In de bijbehorende publicatie wordt ook ingegaan op de collecties van niet-publiekrechterlijke 

archiefinstellingen en opzoekingen in het archief in het algemeen (familiekunde, huizenonderzoek….). Een 

inleidende video over archiefwerking is eveneens een onderdeel van de tentoonstelling. 

Voor de concrete uitwerking van het project zal een beroep gedaan worden op de expertise en medewerking van 

archiefmedewerkers en anderen in de projectgroep archieftentoonstelling 2006. De rol van de Erfgoedcel 

Waasland bestaat voornamelijk 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, zowel wat medewerking als financiële ondersteuning (Provinciebestuur) 

betreft. 

 

Kernpartners: 

Waas Archievenoverleg, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Rijksarchief Beveren 

 

Timing:  

� voorbereiding: eerste helft 2006 

� realisatie: tweede helft 2006 

 

Financiën: 

€ 35.000,00  

 

Actie 4.2.4  

Ruimte voor extra projecten 

 
De Erfgoedcel Waasland ontvangt op zeer regelmatige basis aanvragen voor ondersteuning aan projecten. Aan 

de hand van selectiecriteria en door advies van de stuurgroep wil de Erfgoedcel Waasland haar medewerking 

verlenen aan een aantal van deze projecten. 
 
Financiën: 

€ 9.350,00 

 

→ operationele doelstelling 4.3 

De Erfgoedcel Waasland stimuleert in het bijzonder de intergemeentelijke relaties op 

vlak van erfgoed 
 

Actie 4.3.1 

Intergemeentelijke activiteit Erfgoeddag 2007 
 
De Erfgoedcel Waasland wil voor de Erfgoeddag 2007 een intergemeentelijke activiteit uitdenken. De 

voorbereidingen hiervoor zullen reeds starten in 2006. Zie ook Actie 4.2.1.  
 

Timing: 

oktober – december  2006 
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Actie 4.3.2 

Infomoment over erfgoed voor het beleid 
 

De Erfgoedcel Waasland wil een beleidsgerichte themamoment over erfgoed organiseren voor beleidsmakers 

(CBS, cultuurbeleidscoördinatoren, leidinggevende ambtenaren andere diensten zoals toerisme, OCMW, sociale 

zaken enz.).  

 
Timing: 

oktober – december 2006 

 

Zie ook Actie 3.b.3.3 

Regionale communicatie over landelijke erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag 2006 en 

Open Monumentendag 2006 

 

Zie ook actie 4.2.2  

Erfgoed als onderwerp voor de gemeentelijke cultuurraad 
 

→ operationele doelstelling 4.4 

De Erfgoedcel Waasland werkt nauw samen met de bestaande samenwerkingsverbanden 

 

Actie 4.4.1 

Bijwonen van de vergaderingen van de bestaande samenwerkingsverbanden 
 
De Erfgoedcel Waasland woont de vergaderingen van de verschillende bestaande samenwerkingsverbanden bij 

naar gelang van de behoeften. 

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 

 

Actie 4.4.2 

Afstemmen en samenwerking bevorderen tussen de bestaande 

samenwerkingsverbanden 
 

Doordat de Erfgoedcel Waasland participeert in de verschillende samenwerkingsverbanden, wordt de 

afstemming en de samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden mogelijk. Op deze manier kunnen 

intersectorale projecten geboren worden. 

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 - 2008 

 

Zie ook Actie 4.2.3 

Archieftentoonstelling, video en publicatie 
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→ operationele doelstelling 4.5 

De Erfgoedcel Waasland participeert aan het convenantoverleg en brengt hier 

problemen aan 

 

Actie 4.5.1 

Deelname aan het convenantenoverleg 
 
De erfgoedcoördinatoren nemen deel aan het overleg en de ervaringsuitwisseling met de andere erfgoedcellen 

tijdens het convenantoverleg met een vergroting van expertise tot gevolg. Samen met de andere erfgoedcellen 

worden projecten opgezet, zoals bijvoorbeeld Erfgoeddatabank (zie Acties 3.b.1.2 en 3.a.2.2;), Expo 58 (cfr. 

doelstelling 6.5 en 7.2), het project Mondelinge Geschiedenis (cfr. doelstelling 1.2) en Vijf jaar 

convenantwerking (cfr. doelstelling 0.3). 

De Erfgoedcel Waasland vraagt prioritair aandacht voor het regionale aspect van haar werking en heeft hierover 

regelmatig informeel overleg met de Erfgoedcel Meetjesland en Culturele Biografie Vlaanderen vzw.  

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 – 2008  

 

→ operationele doelstelling 4.6 

De Erfgoedcel Waasland erkent het belang van de vrijwilligers en stimuleert en 

ondersteunt hen in hun werking 

 

Actie 4.6.1 

Vooronderzoek naar noden en praktijkvoorbeelden vrijwilligerswerking 
 

Waar liggen de noden van de Wase erfgoedsector wat betreft vrijwilligerswerking en welke plaats kan de 

Erfgoedcel Waasland hierin vertegenwoordigen? Er bestaan immers al heel wat organisaties die ondersteunende 

activiteiten ontwikkelen voor vrijwilligers (Heemkunde Vlaanderen, VCM – Contactforum voor 

erfgoedverenigingen, Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Steunpunt Vrijwilligerswerk, Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen, Cultuur Lokaal, CultuurNet Vlaanderen, VVSG ….). Daarom wil de Erfgoedcel Waasland eerst 

aftasten welke hiaten er zijn voor ze zelf acties onderneemt.  De Erfgoedcel Waasland houdt ook nauw contact 

met de erfgoedcellen van Brugge, Mechelen en Ieper die op dit ogenblik een uitgebreide werking rond 

vrijwilligers ontwikkelen.   

Binnen het onderzoek wordt er ook op zoek gegaan naar goede praktijkvoorbeelden bij erfgoedorganisaties in 

het Waasland. Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden kunnen andere heemkringen gestimuleerd worden om 

op dezelfde manier te werk te gaan.  

 

Timing: 

Tweede helft 2006 - eerste helft 2007 

 

Actie 4.6.2 

Gerichte steun voor erfgoedorganisaties 
 

In 2006 onderzoekt de Erfgoedcel Waasland of het mogelijk is aan de hand van de scanning van de noden van de 

erfgoedorganisaties jaarlijks enkele thema’s vast te leggen waarvoor dan gerichte financiële en logistieke steun 

voorzien wordt. Een aantal essentiële noden van erfgoedorganisaties zullen immers niet kunnen worden gelenigd 

binnen de bestaande reglementen van diverse overheden.  

Indien blijkt dat dit een haalbare kaart is, zouden vanaf 2007 verenigingen in kader van dat thema (bijvoorbeeld 

behoud en beheer van kaarten, digitalisering van tijdschriften, digitale inventarisatie) een bescheiden financiële 

en logistieke steun kunnen krijgen zonder al te veel planlast. Bijvoorbeeld door het oprichten van werkgroep, 

nauwe opvolging vanuit de Erfgoedcel Waasland en rechtstreekse betalingen kan ervoor gezorgd worden dat de 

financiële steun efficiënt en effectief wordt aangewend.  

 
Timing: 

eind 2006: indien haalbaar, vastleggen en bekendmaken thema voor 2007 
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Strategische doelstelling 5 

De Erfgoedcel Waasland groeit uit tot het expertisecentrum voor het Wase 
erfgoed. In die zin is de Erfgoedcel Waasland de motor van het Wase 
erfgoedgebeuren 
 

→ operationele doelstelling 5.2 

De Erfgoedcel Waasland bouwt expertiseplatform op 
 

Actie 5.2.1 

De Erfgoedcel Waasland houdt contact met landelijke experten  
 

De Erfgoedcel Waasland houdt de vinger aan de pols wat evoluties in het cultuurlandschap betreft door contact 

met landelijke steunpunten en verenigingen zoals Culturele Biografie Vlaanderen vzw, Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur,  Re-Creatief Vlaanderen, Cultuur Lokaal, CultuurNet Vlaanderen, VCOB, VVSG enz.   

 

Timing: 

doorlopende opdracht 2006 – 2008  

 

Actie 5.2.2 

Zitdag projectaanvragen 
 

De Erfgoedcel Waasland zorgt voor advies bij het opstellen van dossiers en stimuleert erfgoedorganisaties om 

binnen bestaande reglementen dossiers in te dienen. Twee maal per jaar organiseert ze een zitdag waarop 

erfgoedactoren kunnen langskomen met vragen i.v.m. projectaanvragen.   

 

Timing: 

begin februari 2005 – begin oktober 2005 

 

Zie ook actie 0.1.2 

In kaart van brengen van het Wase erfgoedveld en uitbouw centrale digitale databank 

met coördinaten van erfgoedactoren 
 

Zie ook actie 4.5.1 

Deelname aan het convenantenoverleg 
 

→ operationele doelstelling 5.3 

De Erfgoedcel Waasland legt een documentatiebank (analoog en digitaal) aan van 

erfgoedpublicaties 
 

Actie 5.3.1 

Documenteert de (Wase) erfgoedsector 
 
I.s.m. de Bibliotheca Wasiana en de Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas maakt de Erfgoedcel 

Waasland een bescheiden inventaris op van Wase erfgoedpublicaties. De Erfgoedcel Waasland creëert 

documentatiemappen over Waas erfgoed en Wase activiteiten en erfgoedactoren, volgens thema en stad / 

gemeente. Hierin worden onder andere de tijdschriften en uitgaven van lokale actoren opgenomen. Daarnaast 

worden documentatiemappen aangelegd over subsidiemogelijkheden, studiedagen e.a.  

Deze documentatie kan in een latere fase ook geraadpleegd worden.  

 

Kernpartners: 

Bibliotheca Wasiana en de Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas 

 

Timing: 

doorlopende opdracht 2006 – 2008 
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Strategische doelstelling 6 

De Erfgoedcel Waasland vergroot het maatschappelijk draagvlak voor het 
erfgoed en verhoogt de publieksparticipatie 
 

→ operationele doelstelling 6.1 
De Erfgoedcel Waasland gaat op zoek naar gemeentegrensoverschrijdende 

erfgoedthema’s en zet hieromtrent projecten op in samenwerking met de betrokken 

erfgoedactoren 

 

Actie 6.1.1 

Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 
 

Naar analogie met het project digitale voormoeders in Mechelen wil de Erfgoedcel Waasland graag i.s.m. het 

onderwijs een project rond mondelinge geschiedenis ontwikkelen. De keuze voor een project met het onderwijs 

is bewust. Uit  het cultuurparticipatieonderzoek van Re-Creatief Vlaanderen is immers gebleken dat wie op een 

jonge leeftijd in contact komt met erfgoed en cultuur, ook later een liefhebber is. Via de samenwerking met het 

onderwijs wordt er bovendien ook gezorgd dat de mondelinge getuigenissen een dwarsdoorsnede van de 

samenleving bieden en zich niet beperken tot één niche van de bevolking.  

 

Thuisnijverheid en industrie spelen reeds decennialang een belangrijke economische rol in het Waasland (textiel, 

haven…). De gewijzigde sociaal-economische situatie zorgt ervoor dat de industrie wegtrekt. De Erfgoedcel 

Waasland wil getuigenissen over het werken in de industrie de laatste 75 jaar en de impact hiervan op het sociale 

leven verzamelen. In het project wil de Erfgoedcel Waasland ook een link leggen naar de overgang van 

thuisnijverheid naar industrialisatie.  

In 2006 wil de Erfgoedcel Waasland starten met de voorbereiding van het project.  

 

Kernpartners: 

AMSAB, VCV, Erfgoedcel Mechelen,  

 

Timing: 

voorbereiding: eind 2007 

 

Financiën: 

€ 3.000,00  

 

Zie ook actie 2.2.1 

Beeldbank Waasland 

 

Zie ook actie 4.2.3 

Archieftentoonstelling, video en publicatie 

 

→ operationele doelstelling 6.2 

De Erfgoedcel Waasland voert een actief communicatiebeleid naar het publiek 

 

Zie ook actie 3.b.1.2. 

Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: (portaalsite) voor publiek 



 23 

 

→ operationele doelstelling 6.3 

De Erfgoedcel Waasland zet de activiteiten op in het kader van een actieve 

publieksparticipatie met aandacht voor doelgroepenwerking 

 

Actie 6.3.1: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 

Landelijke educatieve brochure Erfgoeddag 2006 
 

In navolging van de brochure Tante Kaat voor Erfgoeddag 2005 plant de landelijke coördinatie Erfgoeddag om 

opnieuw een inhoudelijke publicatie uit te brengen die kan gekoppeld worden aan de landelijke communicatie 

van de Erfgoeddag. Het wordt een vakantie/doe-boek voor kinderen rond erfgoed en kleur. 

 

Kernpartners: 

Erfgoedcel Antwerpen, Erfgoedcel Brugge,Erfgoedcel Brussel,Erfgoedcel Gent, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel 

Ieper, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Mechelen, Erfgoedcel Tongeren, Coördinatie 

Erfgoeddag en Culturele Biografie Vlaanderen vzw 

 

Timing: 

voorjaar 2006 

 

Financiën: 

€ 1.000,00  

 

Zie ook actie 4.2.3.  

Archieftentoonstelling, video en publicatie 

 

Zie ook 6.1.1 

Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 

 

Zie ook actie 2.2.1 

Beeldbank Waasland 

 

→ operationele doelstelling 6.5 

De Erfgoedcel Waasland zet innoverende initiatieven en projecten op 

 

Zie ook 6.1.1 

Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 

 

Zie ook actie 2.2.1 

Beeldbank Waasland 
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Actie 6.5.1: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 

Vooronderzoek: Expo 58 
 

In 2008 wordt de vijftigste verjaardag van de internationale Expo 58 gevierd. De Erfgoedcel Waasland werkt 

samen met de andere erfgoedcellen om hierover één of meer acties op touw te zetten (lokale initiatieven 

aangevuld met een gemeenschappelijk deel (in Brussel)). In 2006 wordt een vooronderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden en de ideeën: welke invloed had Expo 58 op het lokale niveau? Maar eveneens welke invloed is 

nog steeds merkbaar, bijvoorbeeld in de architectuur, zijn er concrete sporen? Hoe hebben bezoekers van de 

Expo een bezoek aan de wereldtentoonstelling ervaren, had het een impact op hun verdere leven ? Enz.  

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 – 2007  

 

Financiën: 

€ 5.000,00 

 

Actie 6.5.2 

Vooronderzoek: Erfgoedlant van Waes (werktitel) 
 

In 2008 wil de Erfgoedcel Waasland graag een integraal Waas erfgoedproject doen waarbij zo veel mogelijk 

erfgoedactoren, soorten erfgoed en locaties betrokken worden. In 2006 en 2007 wordt hiervoor vooronderzoek 

verricht. 

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 – 2007  

 

Financiën: 

€ 3.000,00 
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Strategische doelstelling 7 
De Erfgoedcel Waasland brengt de maatschappelijke relevantie van het erfgoed 
voortdurend onder de aandacht 

 
→ operationele doelstelling 7.1 

De Erfgoedcel Waasland stimuleert de erfgoedsector bij de beleidsplanning in andere 

sectoren (zoals de culturele, toeristische sector, ruimtelijke ordening…) 

 

Zie ook actie 4.3.2 

Infomoment over erfgoed voor het beleid 

 

→ operationele doelstelling 7.2 

De Erfgoedcel Waasland stimuleert het opzetten van globale projecten die het erfgoed 

contextualiseren in de hedendaagse maatschappij 

 

Zie ook actie 2.2.1 

Beeldbank Waasland 

 

Zie ook Actie 6.1.1 

Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 

 

Zie ook actie 6.3.1: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 

Landelijke educatieve brochure Erfgoeddag 2006 

 

Zie ook actie 6.5.1: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 

Vooronderzoek: Expo 58 
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Strategische doelstelling 8 

De Erfgoedcel Waasland bevordert de intergemeentelijk samenwerking 
rond erfgoed en geeft impulsen aan het gemeentelijk erfgoedbeleid 
 

→ operationele doelstelling 8.1 
Via bundelingen van activiteiten en middelen zet de Erfgoedcel Waasland 

intergemeentelijke projectwerkingen op, die ook minder ‘actieve’ gemeenten extra 

kunnen stimuleren 

 

Actie 8.1.1 

Erfgoedcel Waasland stimuleert gemeenten voor deelname aan landelijke 

erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en Week van de Smaak  
 
De Erfgoedcel Waasland stimuleert gemeenten om actief te participeren aan landelijke erfgoedevenementen en 

zorgt voor een extra stimulerende rol 

 

Timing: 

doorlopende opdracht in 2006 – 2007 

 

→ operationele doelstelling 8.2 
De Erfgoedcel Waasland stimuleert de gemeenten om bewust na te denken over hun 

eigen lokaal erfgoedbeleid 

 

Zie ook actie 4.3.2 

Infomoment over erfgoed voor het beleid 

 

→ operationele doelstelling 8.4 
De Erfgoedcel Waasland stimuleert overleg en samenwerking tussen de erfgoedactoren 

over de gemeenten en sectoren heen 

 

Zie ook actie 0.4.1 

Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 
 

Zie ook actie 3.b.3.3 

Regionale communicatie over landelijke erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag 2006 en 

Open Monumentendag 2006 
 

Zie ook actie 4.3.1 

Intergemeentelijke activiteit Erfgoeddag 2007 
 

Zie ook actie 4.3.2 

Infomoment over erfgoed voor het beleid 
 


