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Inleiding 

 

Het beleidsplan 2005-2008 werd ingediend op 1 juli 2005. Een actieplan is normaliter de 

concrete uitwerking van het beleidsplan. Aangezien 2005 het eerste jaar is van de 

erfgoedconvenant Land van Waas en het actieplan ingediend werd op 1 februari, is het 

actieplan 2005 niet gelinkt aan de doelstellingen uit het beleidsplan 2005-2008. Daarenboven 

was ten tijde van het indienen van dit actieplan 2005 nog niet duidelijk wanneer de twee 

erfgoedcoördinatoren in dienst zouden treden. Niettegenstaande deze twee onbekende 

factoren (het ontbreken van een beleidsplan en de aanwerving van de coördinatoren) werd een 

actieplan met een twaalftal acties ingediend (cfr. actie 0). Dit actieplan werd opgesteld door 

de ambtenaren van de 8 gemeenten i.s.m. het personeel van het I.C.W. De concrete uitvoering 

van dit actieplan was uiteraard sterk afhankelijk van de effectieve in werking treding van de 

erfgoedcel met de erfgoedcoördinatoren (cfr. actie 1). 

 

Actie 0   

Opmaak van een begroting en actieplan voor 2005 

 

Het I.C.W. stelde in samenwerking met de stuurgroep van de Erfgoedcel Waasland een 

beperkt actieplan en begroting op voor 2005. De acties in dit actieplan zijn niet gelinkt aan de 

doelstellingen uit het beleidsplan 2005-2008 aangezien dit pas opgesteld werd na het indienen 

van het actieplan. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 0.2 De Erfgoedcel Waasland tekent de krijtlijnen voor de eigen 

werking en voor de ondersteunende structuren uit. 

 

Actie 1   

Samenstellen van de erfgoedcel door aanwerving van twee erfgoedcoördinatoren en één 

administratief medewerker 

 

In januari en februari werden functiebeschrijvingen opgemaakt voor het personeelskader van 

de erfgoedcel: 

� twee erfgoedcoördinatoren 

� twee halftijdse administratieve medewerkers waarvan één persoon voor het secretariaat 

van de erfgoedcel en één persoon voor grafische ondersteuning van de erfgoedcel. 

In maart werd de oproep tot kandidaten verspreid via verschillende media. Aangezien massaal 

gereageerd werd op de vier vacatures, werd besloten de aanwerving van de administratieve 

krachten enkele maanden uit te stellen. In mei en juni waren de selectieproeven voor de 

erfgoedcoördinatoren. De beide geselecteerden startten op 17 oktober. 

 

De aanwerving van een administratieve kracht is verder uitgesteld naar 2006. Na ruim vier 

maanden activiteit van de erfgoedcel werd echter beslist over te gaan tot de aanwerving van 

een niveau B medewerker voor 3/5 in plaats van een voltijdse administratieve medewerker 

op C-niveau.Hiervoor zijn verscheidene redenen. Het aantal projecten dat de Erfgoedcel 

Waasland opstart, uitvoert of begeleidt loopt snel op. De noden in de Wase erfgoedsector zijn 

groot en de beschikbare middelen zijn voor handen. De Erfgoedcel Waasland heeft dan ook 

nood aan mankracht voor de inhoudelijke en praktische opvolging van projecten. Daarnaast is 

gebleken dat de noden van de Erfgoedcel Waasland op het gebied van administratieve 

ondersteuning klein zijn. Daarom lijkt het nuttiger om een medewerker aan te werven die 

kennis heeft van erfgoed en projecten in deze sector. Deze medewerker moet kunnen 
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meedenken in bepaalde processen en zelf ook initiatief nemen. Daarnaast kan hij / zij ook 

zorgen voor administratieve ondersteuning. Op deze manier maakt hij / zij integraal deel uit 

van het team en kan hij / zij een belangrijke meerwaarde zijn voor de Erfgoedcel Waasland. 

De vacature voor deze aanwerving is momenteel gepubliceerd via verschillende kanalen. 

Zie brief 2 maart aan de heer Jan Verlinden.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 0.1 De Erfgoedcel Waasland verfijnt en optimaliseert de structuur 

van de organisatie. 

Zie ook actieplan 2006 actie 0.1.1 Verder samenstellen van de Erfgoedcel Waasland door 

aanwerving van één of meer administratieve medewerkers. 

 

Actie 2   

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

 

De erfgoedcel is gehuisvest in de gebouwen van het Intergemeentelijk 

Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) in de Lamstraat in Sint-Niklaas. Er 

werd voorzien in één gemeenschappelijke ruimte voor de twee personeelsleden, voorzien van: 

� burelen 

� vergadertafel 

� kasten 

� PC’s in het netwerk van het I.C.W. 

� telefoon. 

Voor kopieën en fax wordt gebruik gemaakt worden van de algemene voorziening binnen het 

I.C.W. Voor vergadering gebruiken we de eigen vergadertafel in het bureau alsook de grotere 

vergaderruimte van het I.C.W. Andere voorzieningen (bijvoorbeeld drank) vallen binnen de 

logistiek van het I.C.W. Verder wordt een afzonderlijke boekhouding opgezet binnen de 

boekhouding van het I.C.W. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 0.1 De Erfgoedcel Waasland verfijnt en optimaliseert de structuur 

van de organisatie. 

 

Actie 3  

Opmaak van een beleidsplan over de periode 2005-2008, in te dienen vóór 1 juli 2005 

 

Met de stuurgroep werd in het kader van de opmaak van het beleidsplan vier maal vergaderd: 

� 10 maart 2005: eerste voorstel inhoud beleidsplan en enquête 

� 21 april 2005: opmaken enquête en afstemmen verdere stappen  

� 27 mei 2005: stand van zaken aanwerving en beleidsplan 

� 16 juni 2005: eindredactie en goedkeuring ontwerp beleidsplan 

 

Voor de redactie van het beleidsplan werd een schrijfgroep opgericht, bestaande uit Bart 

Casier (directeur I.C.W.), Kris Pieters (stafmedewerker I.C.W.), Ronny De Mulder 

(cultuurbeleidscoördinator Sint-Niklaas), Lien Verwaeren (cultuurbeleidscoördinator 

Waasmunster), Sofie D’Hanis (cultuurbeleidscoördinator Stekene), Sophie Vermeire 

(cultuurbeleidscoördinator Temse), Rik Van Daele (directeur Cultuurcentrum Ter Vesten 

Beveren), Carine Goossens (archivaris gemeente Beveren), Piet Van Boechaute 

(stadsarchivaris Sint-Niklaas) en Tamara Van Hout (deskundige monumentenzorg Sint-

Niklaas).  
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Deze schrijfgroep kwam negen keer samen in de periode februari-juni 2005. Zij maakte een 

kritische analyse aan de hand van de omgevingsanalyse en baseerde zich hierop voor het 

uitschrijven van de missie, visie, doelstellingen en acties. Hiervoor volgden enkele leden van 

de schrijfgroep een begeleidingstraject uitgezet voor de Erfgoedcel Waasland en de 

Erfgoedcel Hasselt door Culturele Biografie Vlaanderen vzw en het steunpunt Taal en 

Communicatie van de Universiteit Antwerpen. In vijf sessies werden de verschillende fases in 

een beleidsplanningsproces toegelicht.  

 

Ondanks de korte tijdsspanne werd het toch belangrijk geacht om vanuit de erfgoedcel al een 

eerste overlegmoment te hebben met de Wase erfgoedverenigingen in het raam van de 

beleidsplanning. Dit gebeurde op de plenaire vergadering van 24 maart 2005 waarop alle 

erfgoedverenigingen en erfgoedorganisaties werden uitgenodigd. Het erfgoedconvenant en de 

werking van de erfgoedcel werden toegelicht en de aanwezigen kregen ruim de kans om 

vragen te stellen en suggesties te doen.   

 

Om te peilen naar de huidige werking van de erfgoedactoren in het Waasland en hun 

verwachtingen ten opzichte van de erfgoedcel, werd tevens een enquête opgesteld, bestaande 

uit een dertigtal vragen, zowel open, gesloten als meerkeuzevragen. De enquête werd 

verspreid via het I.C.W., via de stuurgroepleden, op de plenaire vergadering en op het 

publieksmoment rond de Erfgoeddag in april 2005.  

In het totaal werden ongeveer 150 enquêtes verdeeld (zowel op papier als digitaal) en werden 

er 45 enquêtes ingevuld teruggestuurd. Hoewel de ingevulde enquêtes heel wat bruikbare 

suggesties en informatie bevatten, werd toch rekening gehouden met het feit dat de enquête 

niet altijd naar behoren werd ingevuld en geregeld tegenstrijdige meningen bevatte. 

De verzamelde gegevens uit de enquête en vergaderingen werden grondig doorgenomen door 

de schrijfgroepleden en vormden samen met de intentienota en de omgevingsanalyse de 

verdere basis voor de redactie van het beleidsplan met een SWOT-analyse en de opmaak van 

de missie, visie, doelstellingen en acties. 
 

Het uiteindelijk ontwerp van het beleidsplan werd besproken in de stuurgroep van 16 juni 

2005 waar de beoogde visie, doelstellingen en acties werden toegelicht. De opmerkingen en 

aanvullingen van de stuurgroepleden werden meegenomen naar een laatste 

schrijfgroepvergadering waar het definitieve beleidsplan werd opgemaakt. Finaal werd het 

beleidsplan goedgekeurd op het directiecomité van het I.C.W. op 29 juni 2005 en werd het 

overgemaakt aan de Vlaamse administratie.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 0.2 De Erfgoedcel Waasland tekent de krijtlijnen voor de eigen 

werking en voor de ondersteunende structuren uit. 

Zie ook actieplan 2006 actie 0.2.4 Opmaak van een geactualiseerd beleidsplan voor de 

periode 2007-2008. 

 

Actie 4   

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

 

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 heeft voor 

een kennismakingsronde.  
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Voor een volledig overzicht van dat Waas erfgoedveld wordt verwezen naar het beleidsplan. 

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 startten in december 2005 aan hun Ronde van het Waasland. 

Verwacht wordt dat deze afgerond zal zijn in juli 2006.  

- 15 november 2005: kennismaking met het Intergemeentelijk Project het Land van 

Reynaert 

- 2 december 2005: kennismaking met de musea van Sint-Niklaas 

- 2 december 2005: kennismaking met Toerisme Waasland 

- 7 december 2005: kennismaking met de Archeologische Dienst Waasland 

- 8 december 2005: kennismaking met de Cultuurraad van Sint-Niklaas 

- 15 december 2005: kennismaking met het Muwa-overleg (overleg tussen alle Wase 

museale collectiebeheerders opgestart door de provinciale museumconsulent Anneke 

Lippens) 

- 23 december 2005: kennismaking met alle erfgoedactoren van de gemeente Beveren 

 

Uiteraard blijft de kennismaking met (nieuwe) erfgoedactoren een doorlopende opdracht 

blijven. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 3.a.1.1 De Erfgoedcel Waasland wil alle actoren in het veld leren 

kennen. 

Zie ook actieplan 2006 actie 3.a.1.1 Ronde van het Waasland. 

 

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 erfgoedinitiatieven dat zij samen presenteren erg groot. De coördinatie kwam voor een 

deel in handen van de erfgoedcoördinatoren en is een permanente opdracht van de erfgoedcel.  

Zo werd de plechtige ondertekening van de 11 Vlaamse erfgoedconvenanten op 14 maart 

2005 in Sint-Niklaas door de erfgoedcel georganiseerd. Ook werden twee initiatieven rond de 

Erfgoeddag opgezet: een Wase erfgoeddagkaart en een Wase vooropening. Samen met het 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en MuWa (Musea Waasland) maakte de erfgoedcel de 

programmabrochure voor de Erfgoeddag in het Waasland. De folder werd voorgesteld op 

de vooropening met als titel “Erfgoed en waar het allemaal (niet) toe dient” op 11 april 2005 

in Waasmunster (zie verder).   

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 3.b.3 De Erfgoedcel Waasland ondersteunt de actoren in hun 

eigen communicatie naar het publiek 

� operationele doelstelling 4.3 De Erfgoedcel Waasland stimuleert in het bijzonder de 

intergemeentelijke relaties op vlak van erfgoed 

� 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 

� operationele doelstelling 8.4 De Erfgoedcel Waasland stimuleert overleg en 

samenwerking tussen de erfgoedactoren over de gemeenten en sectoren heen. 
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Actie 6   

Samenwerking met bestaande Wase intergemeentelijke cultuurinitiatieven 

 

Omdat de Erfgoedcel Waasland acht gemeenten omvat die samen een ruime regio vormen, 

wordt in belangrijke mate beroep gedaan op en wordt samen gewerkt met de reeds bestaande 

werking van andere (intergemeentelijke) cultuur- en erfgoedinitiatieven. Dit is een 

permanente opdracht van de erfgoedcel. In 2005 werd reeds met verschillende 

samenwerkingsverbanden of initiatieven gewerkt.  

 

Zo werd in samenwerking met MuWa (Musea Waasland) een Wase programmabrochure 

voor de Erfgoeddag 2005 uitgewerkt.  

Voor de Erfgoeddag 2006 treedt de Erfgoedcel Waasland op als regionale coördinator.  

Op 25/10 was er een vergadering met de deelnemers van Temse en op 25/11 met de 

deelnemers uit Beveren.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 3.b.3 De Erfgoedcel Waasland ondersteunt de actoren in hun eigen 

communicatie naar het publiek. 

 

Beeldbank Waasland is een initiatief van vzw Bibliotheca Wasiana, een regionaal 

documentatiecentrum, gevestigd in de stedelijke openbare bibliotheek in Sint-Niklaas en heeft 

een vijftiental Wase partners. Het project beoogt verschillende doelstellingen: 

� publiekswerking: online publicatie van de beelden in het kader van publieksmomenten 

brengt het publiek in contact met dit waardevolle erfgoed 

� ontsluiting: er is veel beeldmateriaal voorhanden, dat slechts beperkt ontsloten is. Door de 

Beeldbank verandert dit. Digitalisering van de beelden biedt meer mogelijkheden, zowel 

op het vlak van beeldgebruik als ter stimulans van de beschrijving van het beeldmateriaal. 

� behoud en beheer: digitalisering van het beeldmateriaal voorkomt veelvuldige 

manipulatie. 

Het project werd verder ontwikkeld in overleg met de bibliotheek en het Stadsarchief van 

Sint-Niklaas en als proefproject ingediend bij de Vlaamse overheid op grond van de wettelijke 

mogelijkheden vastgelegd in het zogenaamde archiefdecreet. Deze aanvraag werd in 2005 

gehonoreerd met € 25 000. Bibliotheca Wasiana vroeg voor 2006 opnieuw projectsubsidies 

aan de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap honoreerde deze aanvraag niet en 

verwees hen door naar de Erfgoedcel Waasland aangezien dit een project is met Waas 

intergemeentelijk belang. De Beeldbank Waasland stapte dan ook met de vraag naar 

ondersteuning en samenwerking naar de erfgoedcel. Op 24/10 en 15/12 waren er gesprekken 

met de partners in de beeldbank. In afwachting van bijkomende gesprekken betaalde de 

erfgoedcel reeds de onderhoudskosten voor Pictura (software voor de beeldbank) zodat de 

technische continuering van de beeldbank mogelijk is. Verder zal in 2006 een stuurgroep 

opgericht worden en wordt bekeken welke rol de erfgoedcel in de toekomst kan spelen. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008:  

� operationele doelstelling 2.2 De Erfgoedcel Waasland brengt de actuele instrumenten aan 

m.b.t. een betere ontsluiting van het lokaal erfgoed 

� 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 
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� operationele doelstelling 6.3 De Erfgoedcel Waasland zet de activiteiten op in het kader 

van een actieve publieksparticipatie met aandacht voor doelgroepenwerking 

� operationele doelstelling 6.5 De Erfgoedcel Waasland zet innoverende initiatieven en 

projecten op 

� operationele doelstelling 7.2 De Erfgoedcel Waasland stimuleert het opzetten van globale 

projecten die het erfgoed contextualiseren in de hedendaagse maatschappij. 

Zie ook actieplan 2006 actie 2.2.1 Beeldbank Waasland. 

 

Het Waas Archievenoverleg (WAO) stelt een archiefproject voor met drie luiken: een 

reizende tentoonstelling, een dvd en een publicatie over gemeentelijke en overheidsarchieven. 

Zie Actie 8. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 4.2 De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt nieuwe en ondersteunt 

bestaande samenwerkingsverbanden 

� operationele doelstelling 4.4 De Erfgoedcel Waasland werkt nauw samen met de 

bestaande samenwerkingsverbanden 

� 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. 

Zie ook actieplan 2006 actie 4.2.3 Archieftentoonstelling, video en publicatie. 

 

Op vraag van het Davidsfonds zal de Erfgoedcel Waasland in 2006 mee communicatie voeren 

over de Nacht van de Geschiedenis. Op 28/11 had de Erfgoedcel Waasland hiervoor een 

eerste ontmoeting.  

 

Actie 7 

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

 

Een aantal acties werden hier reeds ondernomen. 

Een aanzet tot afsprakennota voor de interne werking van de erfgoedcel binnen het I.C.W. 

werd gemaakt. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 0.2 De Erfgoedcel Waasland tekent de krijtlijnen voor de eigen 

werking en voor de ondersteunende structuren uit. 

Zie ook actieplan 2006 actie 0.2.1 Opstellen afsprakennota interne werking Erfgoedcel 

Waasland. 

 

De stuurgroep werd 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 stuurgroep kwam in 2005 tien maal 

samen op 26/01, 15/2, 10/3, 21/4, 27/5, 16/6, 29/9, 8/11 en 29/11.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008:  

� operationele doelstelling 0.2 De Erfgoedcel Waasland tekent de krijtlijnen voor de eigen 

werking en voor de ondersteunende structuren uit.µ 

� operationele doelstelling 3.a.4 De Erfgoedcel Waasland zorgt voor de uitbouw van 

inspraak en overleg waarbij diverse sectoren betrokken zijn. 
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Zie ook actieplan 2006 actie 0.2.2 Verdere uitbouw van overlegorganen en opstellen 

afsprakennota. 

 

De plenaire vergadering ging in 2005 twee maal door op 15/3 en 16/11. Deze bijeenkomst 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 actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008:  

� operationele doelstelling 0.2 De Erfgoedcel Waasland tekent de krijtlijnen voor de eigen 

werking en voor de ondersteunende structuren uit. 

� operationele doelstelling 3.a.4 De Erfgoedcel Waasland zorgt voor de uitbouw van 

inspraak en overleg waarbij diverse sectoren betrokken zijn. 

Zie ook actieplan 2006 actie 0.2.2 Verdere uitbouw van overlegorganen en opstellen 

afsprakennota. 

 

De bekendmaking van de structuur en de werking van de erfgoedcel gebeurde in 2005 op 

verschillende momenten: publieksmomenten (bv. vooropening Erfgoeddag), stuurgroepen, 

plenaire vergaderingen, Ronde van het Waasland, website, Nacht van de Geschiedenis 

folder… 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 0.3 De Erfgoedcel Waasland maakt de structuur en werking van de 

globale organisatie bekend. 

Zie ook actieplan 2006 actie 0.3.1 Bekendmaking structuur en werking van de globale 

organisatie. 

 

Actie 8 

Voorbereiding van een rondreizende tentoonstelling over archieven 

 

Het Waas Archievenoverleg (WAO) stelt een archiefproject voor met drie luiken: een 

reizende tentoonstelling, een dvd en een publicatie over gemeentelijke en overheidsarchieven.  

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… De 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 dvd over 

archiefwerking is een onderdeel van de tentoonstelling, maar kan ook los daarvan gebruikt 

worden.  

Voor de concrete uitwerking van het project wordt een beroep gedaan worden op de expertise 

en medewerking van archiefmedewerkers in de werkgroep archiefproject. De rol van de 

erfgoedcel 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 
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als financiële ondersteuning (Provinciebestuur) betreft. In 2005 werd gestart met dit project. 

Op 28/10, 21/11 en 12/12 vonden een aantal voorbereidende gesprekken plaats.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 4.2 De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt nieuwe en ondersteunt 

bestaande samenwerkingsverbanden 

� operationele doelstelling 4.4 De Erfgoedcel Waasland werkt nauw samen met de 

bestaande samenwerkingsverbanden 

� 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. 

Zie ook actieplan 2006 actie 4.2.3 Archieftentoonstelling, video en publicatie. 

 

Actie 9 

Publieks- en/of persmomenten 

 

In 2005 gingen zoals gepland enkele publieks- en persmomenten door.  

Op 14 maart was de plechtige ondertekening van de elf Vlaamse erfgoedconvenanten in 

Sint-Niklaas. Hierop werden niet alleen de convenanten ondertekend, maar werd eveneens 

een woordje uitleg gegeven over het instrument erfgoedconvenant en was de minister 

Anciaux aanwezig. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 0.3 De Erfgoedcel Waasland maakt de structuur en werking van de 

globale organisatie bekend. 

 

Op 11 april volgde de vooropening van de Erfgoeddag in Waasmunster, getiteld “Erfgoed en 

waar het allemaal (niet) toe dient”. Hierop werd de Wase programmabrochure voor de 

Erfgoeddag voorgesteld en gaf Patrick De Rynck een lezing over erfgoed. Een 60-tal 

personen waren aanwezig.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 3.b.3 De Erfgoedcel Waasland ondersteunt de actoren in hun 

eigen communicatie naar het publiek 

� operationele doelstelling 4.3 De Erfgoedcel Waasland stimuleert in het bijzonder de 

intergemeentelijke relaties op vlak van erfgoed. 

 

Op 30 september gaf professor Mathijsen een voordracht over erfgoed met als titel “Hoe gaat 

een samenleving om met haar erfgoed?”. Dit was ter gelegenheid van de opening van een 

nieuwe tentoonstelling Thuis bij Thuysbaert in het Lokerse Huis Thuysbaert (Stedelijk 

Museum Lokeren). 

 

Actie 10 

Voorbereiding, registratie en ontsluiting van voorwerpen in diverse verzamelingen 

 

De eerste verkennende stappen die werden in 2005 voornamelijk gezet tijdens gesprekken 

met verschillende actoren (zie Ronde van het Waasland). Dit zal echter een doorlopende 

opdracht voor de erfgoedcel blijven. In 2006 wordt hiervoor een projectplan opgesteld. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 
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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. 

Zie ook actieplan 2006 Actie 1.1.1 Inventarisatie Waas erfgoed (fase I: status quaestionis). 

 

Actie 11 

Overleg, ervaringsuitwisseling en gezamenlijke projecten met andere Vlaamse 

erfgoedconvenanten 

 

In 2005 nam de erfgoedcel reeds verscheidene malen deel aan het convenantenoverleg, eerst 

in hoofde van leden van de schrijfgroep, vervolgens de erfgoedcoördinatoren. Hierop worden 

niet alleen gezamenlijke projecten besproken, ook wordt aan ervarings- en expertise-

uitwisseling gedaan. Beide erfgoedcoördinatoren woonden een convenantenoverleg bij op 

13/9, 27/10 en 6/12.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 4.5 De Erfgoedcel Waasland participeert aan het 

convenantoverleg en brengt hier problemen aan 

� operationele doelstelling 5.2 De Erfgoedcel Waasland bouwt expertiseplatform op. 

Zie ook actieplan 2006:  

� actie 4.5.1 Deelname aan het convenantenoverleg 

� actie 5.2.1 De Erfgoedcel Waasland houdt contact met landelijke experten. 

 

De erfgoedcel participeert eveneens aan gemeenschappelijke projecten van de Vlaamse 

erfgoedcellen.  

 

Naar aanleiding van de erfgoeddag 2005 (thema ‘gevaar’) werd op initiatief van de Antwerpse 

erfgoedcel, door alle erfgoedcellen een brochure verspreid worden over het bewaren van 

dagdagelijks (huis-, tuin- en keuken-) erfgoed. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 4.5 De Erfgoedcel Waasland participeert aan het 

convenantoverleg en brengt hier problemen aan 

� operationele doelstelling 6.3 De Erfgoedcel Waasland zet de activiteiten op in het kader 

van een actieve publieksparticipatie met aandacht voor doelgroepenwerking 

� operationele doelstelling 7.2 De Erfgoedcel Waasland stimuleert het opzetten van globale 

projecten die het erfgoed contextualiseren in de hedendaagse maatschappij. 

Zie ook actieplan 2006 actie 4.5.1 Deelname aan het convenantenoverleg. 

 

De erfgoedcellen concipieerden in 2005 het idee voor een publieke presentatie naar 

aanleiding van vijf jaar convenantenwerking. De uitwerking ervan vindt plaats in 2006.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 0.3 De Erfgoedcel Waasland maakt de structuur en werking van 

de globale organisatie bekend 

� operationele doelstelling 4.5 De Erfgoedcel Waasland participeert aan het 

convenantoverleg en brengt hier problemen aan. 

Zie ook actieplan 2006:  

� actie 0.3.2 Vijf jaar convenantwerking: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 

� actie 4.5.1 Deelname aan het convenantenoverleg. 
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Een gezamenlijk initiatief rond Expo ’58 wordt georganiseerd door de erfgoedcellen in 

samenwerking met Culturele Biografie Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur. Het project bestaat uit lokale initiatieven, aangevuld met een 

gemeenschappelijk 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. In 2005 werd hiervoor reeds denkwerk verricht. De erfgoedcel is 

een actief lid van de werkgroep Expo ’58. Op 21/12 was er een eerste voorbereidende 

vergadering over het Expo ‘58 – project.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 4.5 De Erfgoedcel Waasland participeert aan het 

convenantoverleg en brengt hier problemen aan 

� operationele doelstelling 5.2 De Erfgoedcel Waasland bouwt expertiseplatform op 

� operationele doelstelling 6.5 De Erfgoedcel Waasland zet innoverende initiatieven en 

projecten op 

� operationele doelstelling 7.2 De Erfgoedcel Waasland stimuleert het opzetten van globale 

projecten die het erfgoed contextualiseren in de hedendaagse maatschappij. 

Zie ook actieplan 2006:  

� actie 4.5.1 Deelname aan het convenantenoverleg 

� actie 6.5.1 Project in samenwerking met andere erfgoedcellen - vooronderzoek: Expo 58. 

 

De erfgoedcel start een project na goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap samen met 

andere tien erfgoedcellen, het Vlaams Centrum voor Volkscultuur en de Universiteit Gent een 

haalbaarheidsonderzoek Mondelinge Geschiedenis (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 

participeert in dit traject om over de technische kennis e.d. te kunnen beschikken eens ze zelf 

een traject mondelinge geschiedenis wil opstarten. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 4.5 De Erfgoedcel Waasland participeert aan het 

convenantoverleg en brengt hier problemen aan 

� 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 

� operationele doelstelling 2.2 De Erfgoedcel Waasland brengt de actuele instrumenten aan 

m.b.t. een betere ontsluiting van het lokaal erfgoed. 

Zie ook actieplan 2006:  

� actie 4.5.1 Deelname aan het convenantenoverleg 

� actie 1.2.2 Project in samenwerking met andere erfgoedcellen – voortraject mondelinge 

geschiedenis. 

 

Daarnaast is er op informele wijze dikwijls expertise-uitwisseling tussen de verschillende 

erfgoedcellen. Zo werd gemaild of gebeld wanneer we vragen hadden over bepaalde projecten 

/ problematieken / aanpak. Een aantal voorbeelden zijn Erfgoedcel Antwerpen (registratie), 

Erfgoedcel Mechelen (vrijwilligerswerking), alle erfgoedcellen (beoordeling projecten), 

Erfgoedcel Leuven en Ieper (aanbestedingen), Erfgoedcel Gent (referenties 

communicatiebureaus en vormgevers)… Omgekeerd werden we ook gecontacteerd door 
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andere erfgoedcellen die vragen hadden. Daarnaast verzamelden we veel documentatie van 

projecten van de andere erfgoedcellen, zoals bijvoorbeeld folders, uitnodigingen, 

publicaties… Op 17/11 werd een opleiding bij Culturele Biografie Vlaanderen gevolgd over 

convenantswerking in het algemeen.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 5.2 De Erfgoedcel Waasland bouwt expertiseplatform op. 

Zie ook actieplan 2006 actie 5.2.1 De Erfgoedcel Waasland houdt contact met landelijke 

experten. 

 

Op 22/12 werd een lezing gegeven op de studiedag van Breedbeeld in Leuven over regionale 

samenwerking. De presentatie vindt u in bijlage.  

 

Tenslotte is er ook morele steun aan andere (potentiële) erfgoedcellen: bijwonen van 

openingen, ondertekening van convenant in het Meetjesland, voorstelling van een mogelijke 

convenant in de Rupelstreek… 

 

Actie 12   

Opmaak van een eigen website 

 

De erfgoedcel heeft sinds oktober een eigen bescheiden webstek www.erfgoedcelwaasland.be 

op de algemene erfgoedsite www.erfgoednet.be. In 2006 wordt gewerkt aan de uitbreiding 

van de website. Op 18/11werd een opleiding gevolgd bij Culturele Biografie Vlaanderen voor 

de gemeenschappelijke websites.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

� operationele doelstelling 0.3 De Erfgoedcel Waasland maakt de structuur en werking van 

de globale organisatie bekend 

� operationele doelstelling 3.a.2 De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt kwalitatieve 

communicatiekanalen om de erfgoedactoren te bereiken 

� operationele doelstelling 3.a.3 De Erfgoedcel Waasland zal deze communicatiekanalen 

aanwenden en aanbieden met het oog op een dynamische wisselwerking 

� operationele doelstelling 3.b.1 Kwalitatieve communicatiekanalen (bestaande en nieuwe) 

worden aangewend om de informatiestroom naar het publiek zo optimaal mogelijk te 

laten verlopen 

� operationele doelstelling 3.b.3 De Erfgoedcel Waasland ondersteunt de actoren in hun 

eigen communicatie naar het publiek 

� operationele doelstelling 6.2 De Erfgoedcel Waasland voert een actief 

communicatiebeleid naar het publiek 

Zie ook actieplan 2006:  

� actie 3.a.2.2 Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: extranet en sectorsite 

� actie 3.b.1.2. Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: (portaal)site voor publiek 

 

Actie 13 NIEUW 

Opmaak van een actieplan en begroting voor 2006 

 

Het actieplan somt per operationele doelstelling uit het beleidsplan de verschillende geplande 

acties voor 2006 op. Daarbij werden in de begroting eveneens personele, logistieke en 

financiële middelen aangegeven. 
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Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 0.2 De Erfgoedcel Waasland tekent de krijtlijnen voor de eigen 

werking en voor de ondersteunende structuren uit. 

 

Actie 14 NIEUW 

Aanzetten deelname MovE en promotie van het Invulboek 

 

De erfgoedcel promootte het project MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie) en door 

haar ontwikkelde hulpmiddelen voor registratie tijdens haar contacten met diverse actoren. 

MovE is een digitaliseringsproject dat musea wil aanzetten digitaal te registreren op een 

uniforme, gestandaardiseerde en professionele manier. De erfgoedcel stimuleerde de 

deelname van de Wase musea aan het project en het gebruik van het Invulboek. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 1.3 De Erfgoedcel Waasland zet lokale actoren aan tot 

geüniformiseerde en gestandaardiseerde registratie en inventarisatie. 

Zie ook actieplan 2006: 

� actie 1.3.1 Aanzetten deelname Move 

� actie 1.3.2 Promotie van het Invulboek 

 

Actie 15 NIEUW 

Visieontwikkeling m.b.t. erfgoedinitiatieven 

 

De Erfgoedcel Waasland ontving vanaf de ondertekening 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 werden door de stuurgroep van 

de Erfgoedcel Waasland reeds vragen tot ondersteuning van erfgoedinitiatieven beoordeeld. 

Dit waren dan initiatieven waarvan redelijkerwijze wordt verwacht dat ze aan de 

minimumcriteria zullen voldoen. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 0.5 De Erfgoedcel Waasland werkt een objectieve selectieprocedure 

uit m.b.t. het ontwikkelen en ondersteunen van door actoren aangebrachte 

erfgoedinitiatieven. 

Zie ook actieplan 2006 Actie 0.5.1 Visieontwikkeling m.b.t. erfgoedinitiatieven 

 

Actie 16 NIEUW 
Regelmatig overleg met de Wase actoren door aanwezigheid ter plaatse en persoonlijke 

contacten 

 
De Erfgoedcel Waasland had in 2005 reeds contacten met belangrijke organisaties en 

mogelijke partners. Niet enkel erfgoedorganisaties, maar ook andere socio-culturele 
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organisaties zoals bijvoorbeeld de cultuurdiensten, gemeentelijke cultuurraden, Toerisme 

Waasland, BiblioWaas, kwamen aan bod en dit voornamelijk in het kader van de Ronde van 

het Waasland. Daarnaast gingen we ook steeds in op uitnodigingen om bij vergaderingen, 

bijeenkomsten aanwezig te zijn. Zie Actie 4. 

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 4.1 De Erfgoedcel Waasland bouwt een eigen netwerking uit en legt 

nieuwe contacten. 

Zie ook actieplan 2006 Actie 4.1.1 Regelmatig overleg met de Wase actoren door 

aanwezigheid ter plaatse en persoonlijke contacten 

 

Actie 17 NIEUW 

Bijwonen van de vergaderingen van de bestaande samenwerkingsverbanden 

 

De Erfgoedcel Waasland woonde in 2005 reeds verscheidene vergaderingen van de 

verschillende bestaande samenwerkingsverbanden bij zoals Musea Waasland (MuWa) , WAO 

(Waas Archieven Overleg), Intergemeentelijk Project het Land van Reynaert… Zie Actie 4. 

 
Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 4.4 De Erfgoedcel Waasland werkt nauw samen met de bestaande 

samenwerkingsverbanden 

Zie ook actieplan 2006 Actie 4.4.1 Bijwonen van de vergaderingen van de bestaande 

samenwerkingsverbanden 

 

Actie 18 NIEUW 

Ondersteunen bestaande samenwerkingsinitiatieven 

 

De Erfgoedcel Waasland zorgt voor het ondersteunen van activiteiten van bestaande 

samenwerkingsverbanden en woont naar gelang van de noodzaak de vergaderingen van deze 

overlegorganen bij. Zie Actie 4.  

 

Deze actie kan gelinkt worden aan de volgende doelstelling uit het beleidsplan 2005-2008: 

operationele doelstelling 4.2 De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt nieuwe en ondersteunt 

bestaande samenwerkingsinitiatieven. 

Zie ook actieplan 2006 Actie 4.2.1 Ondersteunen bestaande samenwerkingsinitiatieven. 


