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1. Inleiding
In dit inhoudelijk jaarverslag rapporteert de Cultuurregio Leie Schelde over haar cultureel
erfgoedwerking (Erfgoedcel Leie Schelde) in het jaar 2020. Het jaarverslag werd besproken
tijdens de Raad van Bestuur van 16 maart 2020. Het jaarverslag 2020, incl. bijlagen, werd per
mail en per post op 31 maart 2021 ingediend bij het Departement Jeugd, Cultuur en Media.
Met een vernieuwde ploeg en de oprichting van de Cultuurregio Leie Schelde op 1 januari
2020 wil de Erfgoedcel Leie Schelde een aantal prioriteiten scherpstellen rekening houdende
met de tussentijdse evaluatie en de feedback bij het indienen van het beleidsplan 20212026. Er werd onder meer ingezet op het versterken van de betrokkenheid met de
erfgoedgemeenschap om hun noden blijvend te detecteren en bij de opmaak van het
nieuwe beleidsplan 2021-2026. Het constructief opbouwen en onderhouden van een
erfgoednetwerk binnen de regio blijft van groot belang. Daarnaast werden in 2020 ook
duurzame samenwerkingsverbanden met de regionale en lokale musea gecreëerd, werden
grote stappen gezet in het verder operationeel maken van de beeldbank (Erfgoedbank Leie
Schelde) en werd de zakelijke werking i.s.m. de andere deelwerkingen van de Cultuurregio
Leie Schelde verder geoptimaliseerd. De Erfgoedcel Leie Schelde heeft in het voorjaar van
2020 tevens een beleidsplan ingediend voor de periode 2021-2026, welke positief werd
beoordeeld. Meer informatie over deze en andere acties die de Erfgoedcel Leie Schelde
uitvoerde, vindt u in dit jaarverslag terug.

Collectiezorgtraject opgestart in 2020 in Nazareth –
collectie Scheldeveld

Lancering Beleef Erfgoed –
persmoment juli 2020 i.s.m. Erfgoed Vlaamse
Ardennen
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2. Zakelijke werking
2.1 Oprichting Cultuurregio Leie Schelde
De samenwerking tussen de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-MartensLatem en Zulte binnen de projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde (kortweg POLS)
zag het levenslicht in april 2010. Het samenwerkingsverband zette zich in op het vlak van
cultureel erfgoed, met de uitbouw van een cultureel erfgoedcel, en op het vlak van
cultuurcommunicatie.
Cultuurregio Leie Schelde is sinds 1 januari 2020 de rechtsopvolger van POLS, door de fusie
van de twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden POLS en ZOVLA (streekgerichte
bibliotheek-werking). Het IGS omvat vier deelwerkingen: Erfgoedcel Leie Schelde, IOED Leie
Schelde (subsidieaanvraag goedgekeurd in 2020) en een bovenlokale cultuur- en
bibliotheekwerking. Het IGS heeft in totaal een werkingsgebied van acht gemeenten: Deinze,
De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm. De nieuwe
structuur heeft als doel de samenwerking tussen deze gemeenten en de dienstverlening
voor de 125.000 inwoners verder te versterken.
Erfgoedcel Leie Schelde
De gemeenten uit de Leie Schelde regio besloten ook de samenwerking binnen de
Erfgoedcel Leie Schelde in de nieuwe beleidsperiode 2021-2026 verder te zetten. Wegens
vroegere engagementen van de gemeenten Kruisem en Zwalm binnen het
samenwerkingsverband EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen), blijft de werking van de
erfgoedcel beperkt tot zes gemeenten, doch is de regio groter door de fusie van de Stad
Deinze met de gemeente Nevele. Sinds 2020 behoort Nevele ook tot het werkingsgebied van
de Erfgoedcel Leie Schelde. Hiervoor is er nauw contact met Erfgoedcel Meetjesland. Het
werkingsgebied van de Erfgoedcel Leie Schelde bereikt zo ook meer dan 100.000 inwoners.
Het kader van het team van de erfgoedcel werd in de Raad van Bestuur van 13 februari 2019
vastgelegd op 2 VTE.
Bovenlokale Cultuurwerking
In december 2019 verkreeg de Cultuurregio Leie Schelde een subsidie Bovenlokale
cultuurwerking voor de werkingsperiode 2020-2025. De vroegere samenwerking rond
cultuurcommunicatie is sinds 1 januari 2020 door de deelwerking bovenlokale
cultuurwerking verdergezet. Voor deze werking is 1,5 VTE voorzien in het organogram. Het
werkingsgebied omvat de 8 gemeenten uit de Cultuurregio Leie Schelde. De Uitrol van de
UiTpas is één van de pijlers van de nieuwe Cultuurregio Leie Schelde, ook een doelstelling
van de vroegere projectvereniging POLS.

4

Regiobib Leie Schelde
De deelwerking Regiobib Leie Schelde vormt naast IOED en bovenlokale cultuurwerking een
belangrijke partner van de Erfgoedcel Leie Schelde binnen het grotere verhaal van de
Cultuurregio Leie Schelde. Het werkingsgebied omvat de 8 gemeenten uit de Cultuurregio
Leie Schelde.
IOED Leie Schelde
Tot slot bereidde POLS in 2019 in samenwerking met VENECO en vijf gemeenten (de
gemeenten behorende tot het werkingsgebied van Erfgoedcel Leie Schelde m.u.v. SintMartens-Latem) een aanvraag voor tot erkenning van een nieuwe intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst. In samenwerking met VENECO wordt in 1,1 VTE voorzien. De
erkenning werd goedgekeurd op 7 mei 2020 en de subsidieaanvraag, ingediend voor 1 juli
2020, werd goedgekeurd, zodat de werking op 1 januari 2021 officieel van start gaat.
Coördinator Cultuurregio Leie Schelde
Sinds midden 2020 stuurt de coördinator van de Cultuurregio Leie Schelde (Jolien Verroeye)
de verschillende deelwerkingen aan. In het voorjaar werden taken die eerder werden
opgenomen door het Dagelijks bestuur en VENECO overgedragen aan de coördinator (o.a.
personeelszaken). In 2020 was de coördinator voor 20% van haar aanstelling werkzaam
binnen de erfgoedcel.
Gemeentelijke bijdragen
De gemeenten gingen akkoord om de gemeentelijke bijdrage op te trekken tot maximum
1,10 euro per inwoner, waarvan 0,30 euro toegekend blijft aan de Erfgoedcel Leie Schelde. Dit
bedrag geldt enkel voor de gemeenten die participeren aan alle deelwerkingen van de
Cultuurregio Leie Schelde. Kruisem en Zwalm (die niet participeren in de erfgoedcel) betalen
een bijdrage van maximum 0,80 euro per inwoner. Voor IOED Leie Schelde zijn afzonderlijke
(forfaitaire) gemeentelijke bijdragen verschuldigd zijn, met name 8000 euro voor Deinze en
5000 euro voor de 4 andere partners.

2.2 Transversale samenwerking
Sinds 1 januari 2020 vormt de Erfgoedcel Leie Schelde een belangrijk onderdeel van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuurregio Leie Schelde. Samen met de andere
deelwerkingen wordt sterk ingezet op transversale samenwerking en kruisbestuiving.
Dit om krachten te bundelen, de diverse gemeenschappelijke acties samen op te nemen
(o.a. vrijwilligerswerking, zakelijke werking) en als 1 verhaal (communicatie, publiekswerking,
educatie) naar buiten te treden. Een meerwaarde die zich al resulteert in vernieuwde
samenwerkingen en transversale publieksprojecten die zich de komende jaren nog verder
zullen uitrollen. Voor de Erfgoedcel Leie Schelde kunnen we op deze manier nog sterker de
zorg en het toeleiden naar cultureel erfgoed verder faciliteren i.s.m. tal van partners, zowel
vrijwillig als professioneel.
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Samen verder onder 1 noemer
Zo werd ook gekozen om sinds 2020 met de deelwerkingen onder 1 naam ‘Cultuurregio Leie
Schelde’ naar buiten te treden. In 2020 werd naamgeving reeds doorgevoerd in de
bestaande communicatiekanalen. Tevens werd een aanbesteding uitgevoerd om met een
vernieuwde look en feel de Cultuurregio Leie Schelde verder op de markt te zetten. Begin
april 2021 wordt het nieuwe logo gelanceerd en in het voorjaar zullen nog andere vernieuwde
communicatiemiddelen worden uitgerold waaronder een vernieuwde website voor alle
deelwerkingen.

wordt

2.3 Kantoorruimte
Sinds maart 2015 heeft de Cultuurregio Leie Schelde (voorheen POLS) het hoofdkantoor in
een art deco-herenhuis in hartje Deinze, dat door een legaat de collectie ‘Museum Fonds
Gentiel De Smet’ (in eigendom van de Stad Deinze) huisvest. Heringericht met enkele
minimale ingrepen, fungeert de woning als kantoor- en ontmoetingsruimte en is ze
gekenmerkt door een nostalgische sfeer, die drempelverlagend blijkt en interesse opwekt
bij bezoekers.
De Cultuurregio Leie Schelde streeft ernaar dit kantoor verder uit te bouwen naar een
regiohuis van waaruit het regionaal erfgoed-, cultuur- en kunstaanbod kan gepromoot
worden. Dit door gebruik van de straatvitrine, de tentoonstellingsmogelijkheden in het
poortgebouw en het huis met de publiekstoegankelijke tuin als ruimte voor tal van
activiteiten zoals lezingen en vormingen. In 2020 was het kantoor beperkt in gebruik, gezien
de coronamaatregelen. Tot februari 2020 liep er een tentoonstelling van de Heemkundige
kring Het Land van Nevele in het poortgebouw. Het gebouw zal verder evolueren tot een
centrale, open erfgoed- en cultuurhub en publieksruimte.
De kantoren van de medewerkers van de Erfgoedcel Leie Schelde, bovenlokale
cultuurwerking en Regiobib Leie Schelde bevinden zich op het gelijkvloers. Verder beschikt
het kantoor over twee vergaderruimtes. Deze kunnen ook door andere erfgoedspelers gratis
worden gebruikt. Zo maakte Familiekunde Deinze hiervan gebruik in 2020. Een deel van de
1e verdieping wordt ook ingenomen door de uitleendienst, een digitaal fotolabo (waar ook
films kunnen bekeken worden) en een bibliotheek met boeken en tijdschriften m.b.t.
verschillende erfgoedthema’s. Deze diensten worden opengesteld voor de erfgoedsector en
het brede publiek. Materiaal uit de uitleendienst en de erfgoedbib kunnen gratis worden
ontleend door erfgoedorganisaties en particulieren. De Erfgoedcel heeft een jaarlijks budget
voor de aankoop van nieuwe boeken, maar een groot deel van de nieuwe aanwinsten zijn
schenkingen.
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In het huis zelf wordt het erfgoed van elke gemeente tentoongesteld in de verschillende
kamers. Zo leren bezoekers ook de geschiedenis van het ganse werkingsgebied van de
Erfgoedcel Leie Schelde kennen.
Steeds meer mensen vinden de weg naar deze mooie erfgoedplek en de dienstverlening
van de erfgoedcel. Het is een ontmoetingsplek waar expertise en kennis kan worden
uitgewisseld en ontsloten, waar iedereen terecht kan. Een plek die nog veel potentieel kent
en verder zal worden uitgebouwd i.s.m. de andere deelwerkingen van de Cultuurregio Leie
Schelde.

2.4 Inzet van personeel & vrijwilligers
Personeel
Sinds 2019 is er een hernieuwd personeelsbestand voor de Erfgoedcel Leie Schelde. Emmy
Beyls (0,5 VTE) startte eind oktober 2019, Sofie Teugels (voltijds) begon eind november 2019.
Er is een wervingsreserve aangelegd van één medewerker voor drie jaar. De derde
medewerker is Manuel Van den Abeele die 0,5 VTE voor de erfgoedcel werkt, reeds
werkzaam bij de organisatie sinds de opstart van de erfgoedcel. De eerste prioriteit voor het
nieuwe team in 2020 was het indienen van een nieuw beleidsplan 2021-2026, wat met
succes werd uitgevoerd. De erfgoedconvenant voor de komende beleidsperiode werd in
2020 getekend.
De drie erfgoedmedewerkers werken op hetzelfde niveau. Sinds midden 2020 werd een
coördinator aangesteld voor de Cultuurregio Leie Schelde en haar deelwerkingen. Jolien
Verroeye volgt voor de erfgoedcel o.a. de personeelszaken en zakelijke werking op.
Daarnaast is de coördinator actief binnen de werking van de bovenlokale cultuur- en
bibliotheekwerking en IOED Leie Schelde. Emmy Beyls, deeltijds werkzaam voor de
erfgoedcel, werkt sinds 1 juni 2020 ook 0,5 VTE voor de bovenlokale cultuur- en
bibliotheekwerking, wat een transversale werking ten goede komt.
Naam

Functie

aantal VTE

loonschaal

Manuel Van den Abeele

Erfgoedconsulent

0,5

A

Emmy Beyls

Erfgoedconsulent

0,5

B

Sofie Teugels

Erfgoedconsulent

1

B

Jolien Verroeye

Coördinator

0,2

A

Vrijwilligerswerking
Vrijwilligers vormen sinds 2013 een essentiële schakel in de werking van Erfgoedcel Leie
Schelde. Ze worden geënthousiasmeerd door hen taken aan te bieden die aansluiten bij
hun interesses en mogelijkheden. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de zorg voor
cultureel erfgoedcollecties, zoals in het digitalisatieproces (fotografie, digitalisatie,…) en de
beschrijving van gedigitaliseerd materiaal. Bij de inventarisatie van cultureel erfgoed
(objecten, foto’s,…) voeren zij mee het veldwerk uit, zoals de laatste jaren met het religieus
erfgoed.
7

Het trouwe team van kerkvrijwilligers – al actief sinds 2015 – bleef gedurende voorjaar 2020
(tot aan lockdown) enthousiast doorwerken. Een apart vrijwilligersteam inventariseerde in
2020 de collectie Scheldeveld in Nazareth. Een collectiezorgtraject dat de Erfgoedcel Leie
Schelde in nauwe samenwerking met de gemeente Nazareth heeft opgezet.
Daarnaast heeft de erfgoedcel nieuwe vrijwilligers mogen ontvangen zoals vrijwilliger Walter
die iedere dag de historische krant ‘De Deinsche Burger’ leest, beschrijft en op de
Erfgoedbank Leie Schelde plaatst. De erfgoedcel heeft sinds eind 2019 ook een jonge
vrijwilliger die zich laat inspireren door het erfgoed in de regio en hierover gedichten schrijft;
een mooie combinatie van artistiek talent en cultureel erfgoed.
Nieuwe vrijwilligers blijven welkom en blijven zich aanmelden, want het werk binnen de
erfgoedcel is nooit afgerond, ook onderzoek, inventarisatie (van o.a. artistiek, industrieel en
religieus), mondelinge geschiedenis, input Erfgoedbank Leie Schelde en dergelijke behoren
tot de mogelijke taken van deze vrijwilligers.
Vrijwilligers worden voorzien van het nodige materiaal om hun taak te kunnen uitvoeren (bv.
camera, … maar ook broodjes, koffie). In 2020 kocht de erfgoedcel nog een laptop voor
vrijwilligerswerk aan. Erfgoedcel Leie Schelde voorziet tevens de nodige verzekeringen (BA,
lichamelijke ongevallen), bedankingen en een jaarlijkse ontmoetingsdag. Deze laatste kon
niet doorgaan wegens de coronamaatregelen.
Sinds 2020 wordt de vrijwilligerswerking transversaal opgenomen, als onderdeel van de
Cultuurregio Leie Schelde en van toepassing voor de verschillende deelwerkingen. Naast de
‘klassieke vrijwilliger’ willen we ook andere doelgroepen actief aanspreken en uitnodigen tot
medewerking, waaronder kansengroepen en jongeren/studenten. De uitbouw van de
vrijwilligerswerking is volop lopende. Zo werd in 2020 een hernieuwde visie uitgeschreven:
Als vrijwilliger bij Cultuurregio Leie Schelde ga je een boeiend engagement aan met de rijke
cultuur en het unieke cultureel erfgoed in de regio. Cultuurregio Leie Schelde werkt samen
met vrijwilligers om een zo groot mogelijk publiek warm te maken voor cultuur en om zorg
te dragen voor het aanwezige erfgoed.
Je hebt als vrijwilliger interesse om bij te leren, om mensen te ontmoeten, jouw kennis te
delen, … of je hebt creatieve ideeën en bent op zoek naar ondersteuning. Iedereen is anders,
zo ook de taken die je als vrijwilliger bij ons kan opnemen. Je maakt deel uit van onze
organisatie waarbij jouw passie en interesse centraal staat.
Je wordt een ambassadeur voor cultuur en (cultureel) erfgoed in de regio en gaat samen
met ons op pad binnen dit boeiende landschap.
Youca Action Day
Erfgoedcel Leie Schelde nam in het verleden jaarlijks deel aan de YOUCA Action Day
(Zuiddag). In 2020 waren 2 plaatsen voorzien op donderdag 15 oktober 2020. Door de
coronamaatregelen is dit niet kunnen doorgaan.
Jobstudenten
In de maand juli werkten 2 jobstudenten voor de Erfgoedcel Leie Schelde en werden ingezet
in de lopende collectiezorgtrajecten, de verdere uitbouw van de Erfgoedbank Leie Schelde,
het project beleeferfgoed.be en zetten zich in om de zichtbaarheid van het cultureel erfgoed
in de regio nog verder te vergroten.
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2.5 Interne werking projectvereniging
A. Bestuur
De Raad van Bestuur van de Cultuurregio Leie Schelde zet de krijtlijnen van de werking van
de projectvereniging uit, waaronder de afstemming met het lokale beleid en het voorleggen
ter goedkeuring van het intergemeentelijke cultureel erfgoedbeleid en specifiek het
ondersteuningsbeleid. Tot eind 2018 zetelden de burgemeesters van de desbetreffende
gemeenten ook in de Raad van Bestuur. Op vraag van de Vlaamse Overheid werden de
leden van de RvB beperkt. Sinds 2019 bestaat de RvB enkel uit de schepenen van cultuur
(leden met effectieve stem) en gemeenteraadsleden voor de oppositie (leden met
raadgevende stem) van de zes gemeenten. In 2019 werd een nieuwe voorzitter en 2 nieuwe
ondervoorzitters verkozen, welke in 2020 dezelfde taken opnamen. Sinds 2020 zijn ook de
gemeenten Kruisem en Zwalm vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. De 2 schepenen
en 2 gemeenteraadsleden voor de oppositie zetelen sinds 2020 in dit bestuursorgaan.
De Raad van Bestuur kwam in 2020 zevenmaal samen, m.n. in Gavere (16/1), digitaal (17/3),
digitaal (19/5), digitaal (24/6), mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek) (9/9), digitaal
(13/11) en digitaal (8/12). In 2020 zal de Raad van Bestuur tweemaandelijks blijven
samenkomen.
Ook een Dagelijks Bestuur van voorzitter en ondervoorzitters komt samen ter voorbereiding
van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en ter opvolging van de dagelijkse werking.
B. Overige structurele overlegplatformen
Met de oprichting van de Cultuurregio Leie Schelde en de verdere doorstart van de
Erfgoedcel Leie Schelde werden bestaande overlegorganen gecontinueerd, andere werden
gewijzigd rekening houdende met de noden uit het veld en de tussentijdse evaluatie van de
erfgoedcel, en andere werden in 2020 opgericht. Zie Actie 10 voor een uitgebreid overzicht
van de overlegorganen van toepassing voor de Erfgoedcel Leie Schelde.
C. Interne kwaliteitszorg (IKZ)
De Cultuurregio Leie Schelde werd tijdens de eerste helft van 2020 op administratief vlak
bijgestaan door de secretaris van de intercommunale VENECO. Op organisatorisch vlak het
dagelijks bestuur, waarbij de voorzitter de rol van coördinator waarnam. Sinds midden 2020
met de aanstelling van de nieuwe coördinator werden taken geleidelijk overgedragen,
waardoor de administratieve ondersteuning van VENECO werd afgebouwd.
Er is wekelijks overleg tussen de medewerkers van de erfgoedcel. Alle informatie wordt
gedeeld en de planning voor de komende week wordt besproken. Het overleg bevordert de
gestroomlijnde samenwerking tussen de drie medewerkers. In afwachting van de komst van
een nieuwe coördinator van de cultuurregio schuifde ook de voorzitter geregeld bij aan tafel
voor de aansturing en opvolging van de dagelijkse werking. Sinds midden 2020 is er ook
tweewekelijks intern overleg met de andere deelwerkingen.
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Om de dienstverlening beter te documenteren en te stroomlijnen houdt het team van de
erfgoedcel sinds 2015 een register van adviesverlening bij, waarin elk inhoudelijk advies dat
geleverd wordt, zowel via e-mail, telefonisch als bij een bezoek aan het kantoor, wordt
bijgehouden. Ook de ontleningen van materiaal (uitleendienst) en boeken (bibliotheek) en
het totale aantal bezoekers aan het kantoor worden bijgehouden.
Er wordt nauwkeurig verslag gemaakt van iedere overlegstructuur (o.a. Raad van Bestuur,
stuurgroep, werkgroep erfgoedcel, collegagroep Heemkringen en Erfgoedverenigingen) en
deze verslagen worden bijgehouden op de server en op teams – het gedeelde
communicatieplatform met de betreffende overlegorganen en partners.
De boekhouder en bedrijfsrevisor controleren de rekeningen. De medewerkers van de
erfgoedcel, houden de facturen bij op de server en in een register. In dit register wordt ook
nog bijkomende informatie over iedere factuur genoteerd en de gehanteerde
verdeelsleutels genoteerd. Sinds midden 2020 nam de coördinator deze taak van de
medewerkers over. Tijdens de eerste helft van 2020 voerde VENECO de betalingen uit. Sinds
midden 2020 werd dit ook overgedragen aan de coördinator.
In 2020 werden ook hernieuwde interne procedures en afspraken gemaakt voor opslag op
server, workflows en projectmanagement. De onderlinge taakverdeling werd ook verder
afgestemd i.s.m. de andere deelwerkingen van de Cultuurregio Leie Schelde.
Nieuwe verdeelsleutels voor de kostentoewijs tussen de deelwerkingen bovenlokale
cultuurwerking en de Erfgoedcel werden goedgekeurd op de raad van bestuur van 17 maart
2020.
• personeelskosten: toewijsbaar volgens de tewerkstelling voorzien in het organogram
• huisvestings- en onderhoudskosten: toewijsbaar voor 75% voor de bovenlokale
cultuurwerking en 25% voor de erfgoedcel.
• ondersteunings- en administratieve kosten: toewijsbaar voor 50% voor de bovenlokale
cultuurwerking en 50% voor de erfgoedcel.

2.6 Aandachtspunten
De Erfgoedcel Leie Schelde neemt steeds zoals bij de opmaak van het beleidsplan 20212026 de werkpunten mee die ze heeft ontvangen bij haar tussentijdse evaluatie alsook
feedback bij het indienen van het beleidsplan in 2020. De Erfgoedcel Leie Schelde gaat hier
actief in nauwe samenwerking met de koepelorganisatie Cultuurregio Leie Schelde mee
aan de slag om waar nodig te remediëren, waarvan in 2020 reeds diverse verwezenlijkingen
zijn opgestart en uitgevoerd.
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3. Cultureel erfgoedwerking 2020
In dit hoofdstuk bespreken we de gerealiseerde acties in 2020 volgens het cultureel
erfgoedconvenant 2015-2020.
2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Corona deed z’n intrede. Ook voor de Erfgoedcel
Leie Scheldewerking waar thuiswerk de norm werd (en nog steeds is), waar (fysieke)
vrijwilligerswerking niet altijd mogelijk was, waar bepaalde activiteiten (Erfgoeddag, …) niet
konden doorgaan, … .
Toch in deze moeilijke tijden zochten en zoeken we steeds naar alternatieven om contact te
houden met onze partners en om acties op een coronaproof wijze te laten doorgaan. In 2020
waren er in totaal 199 overlegmomenten met externe partners. Dit waren zowel structurele
overlegorganen als individuele gesprekken in organisatie van de Erfgoedcel Leie Schelde of
een initiatief van derden. Zoals erfgoedraden, individuele gesprekken, collegagroep
heemkringen en erfgoedverenigingen, WIE-overlegmomenten, … .

11

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
De erfgoedcel zet in op de zorg voor cultureel erfgoed en ondersteunt de cultureelerfgoedgemeenschappen daarin

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1.
De erfgoedcel brengt het lokale veld, het aanwezige cultureel erfgoed (tot op
deelcollectieniveau) en de betrokken actoren en belendende sectoren continu verder in
kaart, inclusief aanwezige expertises, noden en verwachtingen.
ACTIE 1: Up-to-date houden van de omgevingsanalyse aan de hand van permanente
prospectie en registratie tot op deelcollectieniveau
De regio is rijk aan uniek en kenmerkend cultureel erfgoed. Het gaat niet enkel over de vrij
gekende collecties van de musea in onze regio, maar in het bijzonder ook van particulieren,
private musea en vrijwillige organisaties. In onze regio bevinden er zich zo ook tal van
artistieke en industriële pareltjes in private handen. Het uniek artistiek erfgoed en
kenmerkend industrieel erfgoed vormen dan ook belangrijke pijlers tijdens de komende
beleidsperiode en worden samen als strategische doelstelling opgenomen in het
beleidsplan 2021-2026. Daarnaast blijven we ook sterk inzetten op het immaterieel cultureel
erfgoed en het religieus erfgoed, wat zich ook vertaalt in het nieuwe beleidsplan 2021-2026.
Thematische aanpak
In 2020 bracht de Erfgoedcel Leie Schelde verder de collecties en actoren in kaart. Er wordt
een projectmatige/thematische aanpak gehanteerd om collecties te capteren, ook de niet
of minder gekende (meestal private) collecties. In 2020 lag een bijzondere focus op het
artistiek erfgoed (o.a. collecties rond Roger Raveel i.k.v. 2020 Roger Raveeljaar), industrieel
erfgoed (drankenerfgoed, .…) en immaterieel erfgoed (o.a. processies, Canteclaer,
schutterserfgoed, Sint-Martinus, …) en wordt nog verder uitgewerkt in 2021. Zo vindt in 2022
het Europees Schutterstreffen plaats in Deinze (wegens Corona opgeschoven naar 2022) en
zal de Canteclaerstoet in 2022 plaatsvinden (dit gebeurt om de 5 jaar).
Nauwe samenwerking
Om collecties op te sporen en noden te detecteren, werken we in nauwe samenwerking
met diverse partners waaronder het mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek), de
werkgroep erfgoedcel (gemeentelijke erfgoed- en cultuurmedewerkers), de collegagroep
heemkringen en erfgoedverenigingen. Ook het toeleiden van collectiehouders in kader van
herbestemmingen van collecties vraagt een nauwe samenwerking met partners zoals het
mudel. Aanvullend neemt de erfgoedcel deel aan de erfgoedraden (frequentie varieert per
gemeente) van de 6 gemeenten. Op deze manier houdt de erfgoedcel niet alleen een vinger
aan de pols wat betreft de noden en verwachtingen binnen het erfgoedveld, maar spot ze
tevens opportuniteiten om regionaal samen te werken. Daarnaast is de erfgoedcel tal van
individuele gesprekken aangegaan om onder meer de huidige noden in kaart te brengen.
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Op naar een meta-inventaris
In het beleidsplan 2021-2026 wordt het ontwikkelen van een meta-inventaris (tot op
deelcollectieniveau)
vooruitgeschoven,
inzetbaar
als
actueel
en
dynamisch
monitoringsinstrument, waarvan de voorbereidingen reeds lopende zijn.

ACTIE 2: Uitbouw loketfunctie in het kantoor te Deinze
Sinds maart 2015 is de organisatie (toen nog POLS) gehuisvest in een art deco- herenhuis
in hartje Deinze. Sinds 2020 is het gebouw het hoofdkantoor van de Cultuurregio Leie
Schelde met deelwerkingen bovenlokale cultuur-, bibliotheek en cultureel
erfgoedcelwerking. Het gebouw zal nog sterker worden ingezet als cultuur- en erfgoedhub,
samen met de lokale erfgoed- en cultuurhuizen, … in de regio.
Naast kantoorruimte met vergaderzaal is dit een multifunctioneel huis waar iedereen
welkom is met erfgoedmateriaal, -vragen en -ideeën. Verschillende kamers zijn tijdens 2017
ingericht als exporuimte waar plaats is voor tentoonstellingen en lezingen of waar klassen
kunnen ontvangen worden. Er is een aparte visualiseringsruimte ingericht voor het bekijken
van mm-films en dia’s. Van hieruit worden ook de erfgoedbibliotheek en de uitleendienst
(o.a. digitalisatiemateriaal) georganiseerd. Ook de buitenruimte wordt gebruikt. Zo ging in
het poortgebouw een tentoonstelling door van de heemkring Het Land van Nevele. Dit en de
publieke tuin worden in de toekomst nog verder uitgebouwd als cultuur- en erfgoedplek
midden in de stad en de Cultuurregio Leie Schelde
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Regelmatig kwamen bezoekers over de vloer, maar door corona werd vanaf midden maart
2020 thuiswerk ingeroepen waardoor het kantoor gesloten werd voor het publiek. Hoewel
we gedurende een groot deel van het jaar niet meer fysiek bereikbaar waren, wist men ons
goed te vinden via telefoon of andere digitale kanalen. De voornaamste redenen voor
(digitaal) bezoek waren vragen rond projectondersteuning, uitleendienst, kennismaking,
samenwerking opzetten en adviesvragen.

ACTIE 3: Uitbouw van een mobiel erfgoedloket
Erfgoedcel Leie Schelde zet sterk in op haar mobiele functie in de regio. Dit betreft zowel het
organiseren van vergaderingen, vormingen of andere activiteiten op diverse locaties, het
bijwonen van erfgoedraden, alsook bezoeken bij mensen met interessante collecties. Het
mobiele erfgoedloket gaat op vraag of op eigen initiatief op pad in de regio. Door het
flexibele karakter van het mobiele erfgoedloket kunnen we snel inspelen op vragen of noden
uit het veld.

ACTIE 4: Het onderhouden
(erfgoed)communicatie

van

de

analoge

en

digitale

platformen

voor

Sinds 2020 werd de Cultuurregio Leie Schelde opgestart. Van bij het begin is bewust
gekozen om onder 1 noemer te communiceren. Cultuurregio Leie Schelde, cultuur en
erfgoed in de Leie Schelde regio. 1 naam die de lading dekt voor de bovenlokale cultuur-,
bibliotheek- en cultureel erfgoedwerking. Krachten worden gebundeld om cultuur en
erfgoed bij actoren en brede publiek te brengen. In 2021 wordt het communicatieplan nog
verder diepgaand uitgewerkt.
In 2020 werden bestaande communicatiekanalen aangepast en nieuwe werden opgericht
om nog meer gericht te communiceren onder de noemer Cultuurregio Leie Schelde. De
diverse deelwerkingen werken hiervoor nauw samen:
● Nieuwsbrief Cultuurregio Leie Schede (maandelijks en voor specifieke activiteiten)
● VERNIEUWD: Facebook Cultuurregio Leie Schelde Link toevoegen
● NIEUW: Instagram Cultuurregio Leie Schelde
● NIEUW: Linkedinpagina Cultuurregio Leie Schelde
● Website: www.cultuurregioleieschelde.be - binnenkort NIEUW
● NIEUW: Website: www.beleeferfgoed.be > i.s.m. Erfgoed Vlaamse Ardennen
● Erfgoedbank Leie Schelde – binnenkort VERNIEUWD
● Hoofdkantoor en mobiele functie van de Erfgoedcel Leie Schelde
Nieuwsbrief Cultuurregio Leie Schelde
In 2020 zijn 6 nieuwsbrieven verstuurd. Sinds midden 2020 wordt er ca. maandelijks een
nieuwsbrief uitgestuurd. Voor de opmaak en het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik
gemaakt van Mailchimp. Tot op heden heeft de nieuwsbrief van Erfgoedcel Leie Schelde
bijna 1.500 lezers. Ook wedstrijden werden gelanceerd en konden op veel bijval rekenen.
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Voor het opmaken van de nieuwsbrieven wordt nauw samengewerkt met de verschillende
deelwerkingen om de nodige inhoudelijke content aan te leveren.
Facebookpagina Cultuurregio Leie Schelde
Via de Facebookpagina bereiken we tot op vandaag 1.271 personen. De facebookpagina
wordt actief ingezet als story telling medium, maar ook om te informeren, enthousiasmeren
en sensibiliseren over cultuur, bibliotheekwerking, cultureel erfgoed en IOED in de regio.
Cultuurregio Leie Schelde = cultuur en erfgoed in de Leie Schelde regio.

Zo werd in 2020 ook een contentkalender opgemaakt rond historische weetjes,
verjaardagen, … die z’n uitrol in 2021 kent. Ook partners worden aangemoedigd om aan story
telling te doen. Via Throwback Thursdays berichten verschillende gemeentes (Deinze,
Nazareth en De Pinte, andere gemeentes sluiten zich op een later tijdstip aan) sinds 2e helft
2020 iedere donderdag over het cultureel erfgoed uit de regio, met een link naar de
Erfgoedbank Leie Schelde en de Cultuurregio Leie Schelde.
In 2021 zullen ook vaste rubrieken op Facebook en Instagram hun intrede doen: zoals
‘Erfgoedhalte in de kijker’ op vrijdag, waarbij erfgoedhaltes uit de regio worden uitgelicht als
tip voor het weekend en worden doorverwezen naar www.beleeferfgoed.be. Verdere
hernieuwde communicatie volgt nog in kader van de rebranding van de Cultuurregio Leie
Schelde, welke in nauwe samenwerking met de erfgoedcel wordt uitgevoerd.
https://www.facebook.com/Cultuurregioleieschelde

15

NIEUW Instagram Cultuurregio Leie Schelde
Sinds midden 2020 werd een instagram pagina opgestart voor de Cultuurregio Leie
Schelde, met info over cultureel erfgoed en activiteiten in de Leie Schelde regio. Met
instagram focussen we sterk op het visuele verhaal en bereiken we nieuwe doelgroepen, die
niet altijd op Facebook aanwezig zijn.
Via de Instagrampagina bereiken we tot op vandaag 226 personen. Zoals voor facebook
werd in 2020 een historische contentkalender opgemaakt rond historische weetjes,
verjaardagen, … die z’n uitrol in 2021 kent. Tevens startte begin 2021 een vaste rubriek Beleef
Erfgoed, waarbij iedere vrijdag cultureel erfgoed in de kijker wordt geplaatst en wordt
toegeleid naar de website www.beleeferfgoed.be. (zie verder)
Ook partners worden aangemoedigd om aan story telling te doen via Instagram. Via
Throwback Thursdays berichten verschillende gemeentes (Deinze, Nazareth en De Pinte,
andere gemeentes sluiten zich op een later tijdstip aan) sinds 2e helft 2020 iedere
donderdag over het cultureel erfgoed uit de regio, met een link naar de Erfgoedbank Leie
Schelde.
https://www.instagram.com/cultuurregioleieschelde/
NIEUW Linkedinpagina Cultuurregio Leie Schelde
Sinds juni werd een Linkedinpagina opgestart voor de Cultuurregio Leie Schelde, in bijzonder
om de werking van de cultuurregio en haar deelwerkingen (o.a. Erfgoedcel Leie Schelde)
nog verder kenbaar te maken, alsook voor oproepen rond vacatures bij partners of rond
oproepen voor vrijwilligerswerking en jobstudenten.
https://www.linkedin.com/company/65693695/admin/
Website: www.cultuurregioleieschelde.be
De website van de Cultuurregio Leie Schelde omvat informatie over de organisatie en haar
verschillende
deelwerkingen.
De
ondersteuningsmogelijkheden
vanuit
de
erfgoedcelwerking zoals het subsidiereglement en de uitleendienst zijn ook online
beschikbaar. Daarnaast is de UiTinderegio-agenda ingebed in de website en biedt deze een
inkijk in de talrijke cultuur- en erfgoedactiviteiten in de Cultuurregio Leie Schelde.
In 2020 werd de verouderde webstructuur aangepast en werden de nodige updates
uitgevoerd, zonder ingrijpende veranderingen aan de site door te voeren. Reden hiervoor is
dat de Cultuurregio Leie Schelde een nieuwe website krijgt tegen de zomer van 2021. Een
vernieuwde look en feel, een dynamische frontend met nieuwe functionaliteiten en
inhoudelijke thema’s en een meer gebruiksvriendelijke backend worden gecreëerd. Het
cultureel erfgoed zal hierin een belangrijke plaats innemen. De aanbesteding en gunning
voor de creatie van de website liep in de 2e helft van 2020 en kent z’n effectieve uitvoering
tijdens het voorjaar van 2021.
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NIEUW: website: www.beleeferfgoed.be
Om het cultureel erfgoed en haar activiteiten nog meer toe te leiden naar het brede publiek,
en erfgoedparticipatie te bevorderen werd i.s.m. Erfgoed Vlaamse Ardennen de website
www.beleeferfgoed.be in het leven geroepen. De website biedt een overzicht aan cultureel
erfgoedactiviteiten voor het brede publiek: wandel- en fietsroutes, musea, erfgoedtradities
of events, … . In juli 2020 werd de website gelanceerd.
Deze activiteit is niet éénmalig en wordt als lange termijn actie opgenomen in de werking
van beide erfgoedcellen. In 2021 wordt deze actie nog verder uitgediept en verdere
samenwerking opgezocht met derde partners (toerisme, … ). Onder de noemer
#beleeferfgoed brengen we het cultureel erfgoed bij het brede publiek via deze website,
maar ook via de andere communicatiekanalen.

Erfgoedbank Leie Schelde: www.erfgoedbankleieschelde.be
De Erfgoedbank Leie Schelde is in het verleden uitgegroeid tot een geliefde website van alle
erfgoedliefhebbers uit de streek, maar ook het brede publiek kent z’n weg ernaartoe. De site
ging in mei 2018 offline, want toenmalig hostingbedrijf Kunstmaan stopte haar
erfgoedactiviteiten. Samen met de andere erfgoedcellen die met Kunstmaan werkten, werd
er gezocht naar een nieuwe beheerder voor de website: Whirl-i-gig, tevens de ontwikkelaar
van Collective Access, het gehanteerde registratiesysteem.
In 2020 werd de Erfgoedbank, wat de back end (databank via Collective Access) betreft
verder op punt gezet. Voor de frontend werd in het najaar i.s.m. Erfgoedcel Meetjesland en
Erfgoedcel Waasland een upgrade van de bestaande website opgestart. Gezien we al voor
de back end samenwerken met beide erfgoedcellen, was het een logische keuze om samen
een vernieuwd publieksportaal te creëren met de mogelijkheid om de website regionaal te
personaliseren. Eind 2020 werd de upgrade van het publieksluik aan Whirl-i-gig gegund. De
voorziene timing is om tegen zomer 2021 een vernieuwd website van de Erfgoedbank Leie
Schelde te lanceren.
In de beleidsperiode 2021-2026 wordt de Erfgoedbank Leie Schelde als belangrijke spil
gezien voor publiekswerking, educatie en reminiscentie. Het vernieuwde erfgoedportaal
kadert in dit gegeven en zal vanaf najaar 2021 sterk naar voren treden in de Cultuurregio
Leie Schelde. Daarnaast volgen we van nabij ook de evoluties op Vlaams niveau verder op
inzake beeldbanken.
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Samenwerking met pers en derden
In 2020 zocht de Erfgoedcel Leie Schelde ook de samenwerking op met journalisten, tvzenders, influencers, … om het cultureel erfgoed uit de regio naar buiten te brengen. Zo was
er onder meer een AVS reportage over de coronaproof wandeling van de Mariale
Ommegang in de Erfgoedapp.

ACTIE 5: Aanmoedigen, ondersteunen en promoten van publieksgerichte activiteiten, die
een groot publiek sensibiliseren over het cultureel erfgoed
Op Erfgoeddag 2020 met het thema ‘De Nacht’ waren er in de regio zeven activiteiten
gepland. Door corona werd Erfgoeddag geannuleerd en hetzelfde thema werd verschoven
naar 2021. De Erfgoedcel Leie Schelde trad op als regionaal coördinator van de Erfgoeddag.
Dit door de lokale partners te ondersteunen bij vragen, communicatie, toeleiden naar
partners, brainstormen van ideeën, … . Een regionale publicatie rond Erfgoeddag was in de
maak, maar doordat Erfgoeddag niet door kon gaan, werd dit stopgezet.
Daarnaast bracht de Erfgoedcel een scholenproject ‘1001 nachten’ i.s.m. MUSE,
Gemeenteschool Eke-Nazareth en kunstenares Katelijne Decorte. Een project die begin 2020
van start ging en waar een toonmoment op Erfgoeddag was gepland. Wegens corona zijn
de workshops in de klassen niet verder kunnen doorgaan en werd het project on hold gezet.
Ook tijdens Open Kerkendagen 2020 heeft de erfgoedcel inhoudelijke ondersteuning
geboden ter voorbereiding van de tentoonstellingen in de Onze Lieve Vrouwekerk van
Deinze. Wegens corona is dit niet kunnen doorgaan.
Daarnaast kent de Erfgoedcel Leie Schelde een belangrijke ondersteunende rol bij het
cultureel erfgoedveld in de regio enerzijds door advies te bieden, te inspireren en te
verbinden met potentiële partners. Frequent overleg (werkgroep erfgoedcel, collegagroep
heemkringen en erfgoedverenigingen, … ) bieden een platform, maar ook de vele één-opéén gesprekken.
Naast een adviserende rol wordt sterk ingezet om de activiteiten georganiseerd door
derden ruime zichtbaarheid te geven. Hiervoor worden diverse communicatiekanalen
ingezet, waaronder website, storytelling via social media, de nieuwe website
www.beleeferfgoed.be, nieuwsbrief, pers, … .
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OPERATIONALE DOELSTELLING 1.2
Bijzondere aandacht gaat naar het borgen van immaterieel cultureel erfgoed (ICE) en
religieus erfgoed. De betrokken cultureel-erfgoedgemeenschappen worden ondersteund
en begeleid in de specifieke zorg voor hun cultureel-erfgoed, i.s.m. met de landelijke
cultureel-erfgoedorganisaties.
ACTIE 6: Up-to-date houden van de omgevingsanalyse specifiek voor de ICEgemeenschappen zodat de cultureel-erfgoedcel hen kan ondersteunen in hun
borgingsbeleid
Tijdens 2020 was er frequent overleg met diverse ICE-gemeenschappen uit het
werkingsgebied. Dit waren één-op-één gesprekken alsook medewerkers die naar de
vergaderingen gingen van de ICE-gemeenschappen. Er werd gepolst naar noden, maar ook
concrete vragen voor ondersteuning (o.a. coronaproof alternatieven voor
publieksactiviteiten, goede bewaring van hun materialen, …) werden besproken. Zo houden
we de omgevingsanalyse voor ICE-gemeenschappen up to date. Een eerste collegagroep
ICE kon door Corona (nog) niet doorgaan, maar staat op de planning en zal thematisch
worden georganiseerd.
Enkele concrete voorbeelden van de ondersteuning voor ICE-gemeenschappen in de
Cultuurregio Leie Schelde:
•

•

•

•

•

De Erfgoedcel Leie Schelde ondersteunde het Comité van de Mariale Ommegang
met de creatie van een digitale wandeling van de processie met de Erfgoedapp. Een
coronaproof alternatief.
De medewerkers van de erfgoedcel ondersteunen ook het Europees Schutterstreffen
en de schuttersorganisaties. Door Corona is het event verschoven van 2021 naar
2022. Dit evenement in Deinze zal naar schatting 30.000 schutters uit gans Europa
naar de Leiestad lokken. De nauwe contacten zullen nog verder lopen in 2021 en in
2022 waar de erfgoedcel gericht zal op inzetten, i.s.m. derde partners waaronder
heemkringen, erfgoedverenigingen, en mudel (Museum van Deinze en de
Leiestreek).
Werkgroep Steenbakkers: voorbereiding en oprichting van een interregionale
werkgroep steenbakkers: Land van rode, Leie Schelde en Vlaamse Ardennen. De rol
van de Cultuurregio Leie Schelde hierin was het samenbrengen van de diverse
partners.
Canteclaercomité: In 2022 vindt de vijfjaarlijkse Canteclaerstoet plaats. Op
frequente basis zijn we aanwezig in de werkgroep om te luisteren naar de noden van
de organisatie (o.a. bewaring van de reuzen, …). In 2022 voorzien we ook om met de
erfgoedcel gericht op in te zetten i.s.m. diverse partners.
Sint-Martinus: In 2020 werd het startschot gegeven voor de creatie van een GR
publicatie rond Sint-Martinus. Een project waar diverse partners en erfgoedcellen
ook aan participeerden. Voorziene timing is oktober 2021 om de publicatie uit te
brengen. Naar aanleiding van deze publicatie waren er nauwe contacten met de
gemeenschappen en werkgroepen rond St Martinus. Dit zal nog verder worden
doorgezet in 2021.
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ACTIE 7: Ondersteunen van de inventarisatie roerend religieus erfgoed van de 34
kerkgebouwen in de regio
In 2020 zijn 3 kerkinventarissen afgerond, namelijk de kerk van Gottem, Zeveren en Asper.
Bij de drie kerken waren zijn nog enkele objecten opgedoken of werden nieuw aangekochte
objecten bijkomend geregistreerd, waardoor de bestaande inventarissen werden
geüpdatet. De inventarissen zijn opgemaakt door vrijwilligers van de erfgoedcel die hierbij
ondersteund werden door de erfgoedcel via begeleiding in het inventarisatie- en
digitalisatieproces alsook inhoudelijke ondersteuning (kennis m.b.t. liturgisch en kerkelijk
erfgoed).
Door corona lag de vrijwilligerswerking voor de kerkgebouwen het grootste deel van het jaar
stil. Tweede helft van 2020 werden de voorbereidingen gestart met de stuurgroep
kerkenbeleid in Gavere om de collecties uit de nog resterende kerken te inventariseren en
digitaliseren. In 2021 wordt hier actief op ingezet, maar de coronamaatregelen zullen
uitwijzen wanneer de (fysieke) vrijwilligerswerking opnieuw kan opstarten.
Voor de religieuze erfgoedcollecties werd gewerkt met Erfgoedinzicht en Adlib. In 2020
werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de overzetting naar Erfgoedplus en
Erfgoedregister. In 2021 wordt de overzetting uitgevoerd en zal er met Erfgoedplus verder
worden gewerkt om nieuwe collecties in te voeren en te publiceren. Zo volgden 2
medewerkers een train-the-trainer workshop rond de nieuwe toepassing.
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OPERATIONELE DOELSTELLING 1.3.
De projectvereniging neemt een trekkersrol op rond digitale duurzaamheid en zet onder
meer de Erfgoedbank hiervoor in en stemt af met andere digitale platformen zoals
immaterieelerfgoed.be en Archiefbank Vlaanderen. De projectvereniging sensibiliseert en
stimuleert de lokale actoren voor het gebruiken van en participeren aan deze Vlaamse
initiatieven.
ACTIE 8: Stimuleren van digitaal duurzaam omgaan met cultureel erfgoed
Erfgoedcel Leie Schelde stimuleert haar achterban voortdurend rond de digitalisatie van
hun cultureel erfgoed. Geschied- en heemkundige kringen worden aangemoedigd om hun
publicaties digitaal aan te bieden. De meeste kringen zijn al overtuigd van het nut van het
‘digitale verhaal’, maar toch is er nog wat weerstand (cf. auteursrechten). Daarom is het
nuttig om de voordelen van digitalisatie te blijven onderstrepen.
Daarnaast is de erfgoedcel sinds eind 2020 de noden en hindernissen hernieuwd in kaart
aan het brengen rond digitale duurzaamheid bij heemkringen en erfgoedverenigingen. In
2021 zal dit resulteren in een workshopreeks om hierin bijkomende ondersteuning te bieden.
Tevens wordt ad hoc op vraag het nodige advies geboden inzake digitale duurzaamheid.
Daarnaast voorziet de Erfgoedcel Leie Schelde de opmaak van een digitaal beleid i.s.m.
andere erfgoedcellen, FARO en meemoo. Door deze samenwerking kunnen we kennis en
ervaringen delen voor de opmaak van een dergelijk beleid. Deze actie werd opgenomen in
het beleidsplan 2021-2026, waarbij in 2020 de nodige gesprekken met meemoo en andere
erfgoedcellen van start gingen.
ACTIE 9: Stimuleren van (professioneel) digitaliseren van cultureel erfgoed
Erfgoedcel digitaliseert materiaal conform internationale standaarden, CEST-richtlijnen en
COMETA-model. Nog vaak digitaliseren actoren op een onvoldoende duurzame manier. De
medewerkers van de erfgoedcel informeren hun achterban over de juiste manier van
duurzaam digitaliseren. Er worden gerichte thematische keuzes gemaakt in het te
digitaliseren materiaal, dit enerzijds op basis van wat er leeft in de erfgoedgemeenschap
en de noden van het moment.
Erfgoedcel Leie Schelde zal de komende jaren de erfgoedactoren voor hun collecties en
publicaties verder actief toeleiden naar databanken zoals databank van Histories,
Abraham, Archiefbank Vlaanderen, databank CKV, Het Archief/Het Archief Onderwijs.
Daarnaast leiden we ook naar databanken met een publieksluik o.a. Erfgoedinzicht, de
Erfgoedbank Leie Schelde, WIE en Europeana. Tools zoals Wikimedia Commons en
UiTdatabank verliezen we niet uit het oog. Inspelen op diverse platformen, met elk hun
databankspecifieke criteria is van belang voor de bewaring en het toeleiden van het
cultureel erfgoed aan diverse doelgroepen.
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De Erfgoedcel Leie Schelde beschikt over professionele visualisatie- en
digitalisatiemateriaal (scanners, mm-filmapparatuur…) die gratis uit te lenen zijn.
Digitalisaties kunnen op locatie gebeuren, op ons kantoor, … of thuis bij de vrijwilliger. In 2020
werd een mobiele fotostudio aangekocht voor de uitleendienst, gezien de grote vraag voor
het gebruik ervan.
Tevens is de Erfgoedcel Leie Schelde actief, naast COP digi, in de nieuw opgerichte
werkgroep ‘Digitaliseren voor en door vrijwilligers’ gegroeid vanuit COP Digi om
laagdrempelige en in toegankelijke taal de nodige ondersteuning te bieden inzake
digitalisering. Dit resulteert zich verder in 2021. Tevens is de erfgoedcel actief in de werkgroep
auteursrecht van COP digi.
In de tweede helft van 2020 optimaliseerde de erfgoedcel ook de interne procedures rond
digitaliseren en bewaren van digitaal erfgoed en digital born erfgoed i.f.v. de Erfgoedbank
Leie Schelde, het interne archiefsysteem en het aanleveren van HiRes.
Bij de digitalisaties zoekt de erfgoedcel steeds de hulp van vrijwilligers of jobstudenten.
Ondanks corona zijn er diverse nieuwe vrijwilligers opgestart bij de Erfgoedcel Leie Schelde.
Zij helpen mee bij de verder uitbouw van de Erfgoedbank Leie Schelde en de
collectiezorgtrajecten. Hun taken waren registratie en input op Collective Access,
objectfotografie, inventarisatie, schoonmaken van objecten, … . Afhankelijk van de
ervaringen en interesses werden taken verdeeld.
Erfgoedbank Leie Schelde
Sinds 2020 en ook in de komende beleidsperiode willen we het cultureel erfgoed in de
Cultuurregio Leie Schelde verder duurzaam digitaal bewaren, documenteren en
toegankelijk maken. Dit in bijzonder voor de bewaring en ontsluiting op de Erfgoedbank Leie
Schelde en het databeheersysteem Collective Access.
• De Deinsche Burger: Vrijwilliger Walter die sind 2020 bij de Erfgoedcel Leie Schelde
terug actief is , leest dagelijks deze 19-20e eeuwse krant. Iedere dag wordt een krant
beschreven en op de Erfgoedbank Leie Schelde geplaatst.
• Drankenerfgoed. Eén van de collecties wordt ook ter beschikking gesteld aan het
mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek) die in 2023 een tentoonstelling voorziet.
Het beeldmateriaal zal vanaf 2023 op de Erfgoedbank Leie Schelde verschijnen.
• Nachtelijk vertier: i.k.v. Erfgoeddag ‘De Nacht’ werden de eerste collecties
gedigitaliseerd voor een digitale expo op de Erfgoedbank, welke op Erfgoeddag 2021
online gaat. Er werd tevens een oproep gelanceerd om collecties te detecteren in de
Cultuurregio Leie Schelde.
• Roger Raveel: In kader van 2021 Roger Raveeljaar in Zulte werd eind 2020 i.s.m. de
Gemeente Zulte een oproep gelanceerd rond audiovisuele collecties rond het leven
van Roger Raveel. Het doel is om nog aanwezige collecties te detecteren,
inventariseren, digitaliseren en een selectie op de Erfgoedbank Leie Schelde te
brengen in 2021 najaar. De Gemeente Zulte voorziet ook een fototentoonstelling in 2e
helft 2021.
• Ook andere collecties verschenen op de Erfgoedbank Leie Schelde bvb. Louis De
Meester (Gavere), …
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Collectiezorgtrajecten – Erfgoedinzicht / Erfgoedplus
In 2020 startte de erfgoedcel een collectiezorgtraject in Museum Scheldeveld in Nazareth,
een gemeentelijke collectie i.s.m. Heemkring Scheldeveld. De registratie en digitalisatie van
een overwegend agrarische erfgoedcollectie werd opgestart in nauwe samenwerking met
de cultuur- en erfgoedmedewerkers van de gemeente en tal van vrijwilligers. Wegens
corona is de vrijwilligerswerking niet volop kunnen doorgaan. In 2021 voorzien we de
finalisering van het traject en de overzetting van de beelden op erfgoedinzicht. De
erfgoedcel ondersteunde dit collectiezorgtraject onder meer door de organisatie van een
workshop objectfotografie, een workshop inventarisatie door Livia Snauwaert
(Erfgoedinzicht), begeleiden van vrijwilligers, … .
Daarnaast zijn de eerste voorbereidingen gestart eind 2020 voor een collectiezorgtraject
voor de gemeentelijke collectie in Gavere. Deze zal verder worden uitgerold in 2021.
In 2020 werden ook de eerste gesprekken opgestart inzake de collectie Museum Gust De
Smet in Sint-Martens-Latem, die een aantal jaar terug i.s.m. de erfgoedcel reeds werd
geïnventariseerd, om het beeldmateriaal op erfgoedinzicht te publiceren.
Voor de collectiezorgtrajecten m.b.t. religieus erfgoedcollecties verwijzen we naar Actie 7.
Immaterieelerfgoed.be
De Erfgoedcel Leie Schelde tekende eind 2020 in op de campagne ‘Muziek en
podiumkunsten’ van WIE (Werkplaats Immaterieel Erfgoed) wat in 2021 zal resulteren in de
registratie van 3 à 5 cultureel erfgoedpraktijken op immaterieelerfgoed.be.
Abraham
De Erfgoedcel Leie Schelde tekende een intentieverklaring op 8 oktober 2020 waarbij we
het engagement wordt getoond om het grootschalig Vlaams programma (2021-2023) voor
digitalisering, bewaring en online ontsluiting van historische kranten te ondersteunen en te
participeren. De Erfgoedcel Leie Schelde volgt ook de Collegagroep Digitalisering van
periodieken op (FARO, Erfgoedbibliotheken, meemoo).
Archiefbank Vlaanderen
De Erfgoedcel Leie Schelde is steeds actief aanwezig op diverse overlegplatformen
(Histories, WIE, …) en organiseert op vraag of proactief individuele gesprekken, wat in 2021
onder meer heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met Archiefbank
Vlaanderen in kader van hun vernieuwde platform (overeenkomst getekend in 2021).
Samenwerking meemoo
Een goede bewaring is cruciaal in het hele digitalisatieverhaal. De bestanden worden
opgeslagen op de server van de erfgoedcel. Daarnaast tekende de Erfgoedcel Leie Schelde
een overeenkomst met meemoo, om het gedigitaliseerde materiaal op een duurzame
manier extra te bewaren op hun servers. De eerste opleidingen werden in 2020 door 2
medewerkers van de erfgoedcel gevolgd, wat vanaf 2021 zal resulteren in digitale instromen
van bestanden (afhankelijk van de fasering en timing van meemoo).
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
De projectvereniging staat garant voor expertisedeling, praktijkuitwisseling en netwerking
rond cultureel-erfgoed in het werkgebied.
ACTIE 10: Onderhouden van lokale netwerkmomenten op structurele basis
Erfgoedcel Leie Schelde brengt mensen samen om aan ervaringsuitwisseling en
kennisdeling inzake cultureel erfgoed te doen, zowel professionele als niet-professionele
actoren worden samengebracht.
Door de oprichting van de Cultuurregio Leie Schelde op 1 januari 2020 werden de bestaande
overlegstructuren verder geoptimaliseerd, wat ook werd meegenomen in het nieuwe
beleidsplan 2021-2026. Inspelend op noden uit het erfgoedveld, rekening houdend met een
transversale werking, de tussentijdse evaluatie van de erfgoedcel en het behouden van een
continuïteit van de bestaande overlegplatformen werden volgende structurele
overlegplatformen opgezet, van toepassing voor de Erfgoedcel Leie Schelde:
Transversale overlegstructuren i.s.m. Bovenlokale cultuur- en bibwerking en IOED Leie
Schelde
• Raad van Bestuur (+ Dagelijks Bestuur)
• Stuurgroep
• Museumforum
• Tijdelijke thematische Werkgroepen (o.a. J. Lampens)
• Intergemeentelijke cultuurraad
Specifiek voor de Erfgoedcel Leie Schelde
• Werkgroep Erfgoedcel
• Collegagroep heemkringen en erfgoedverenigingen
• Collegagroep Immaterieel Erfgoed
• Collegagroep Artistiek Erfgoed
• Collegagroep Industrieel erfgoed
Ad hoc Aansluiten bij bestaande overlegstructuren
• Lokale erfgoedraden of vergaderingen van organisaties
• Bovenlokale platformen (Cop digi, OVEO, …)
Transversale overlegstructuren
● Raad van Bestuur – Op politiek niveau is er het Dagelijks Bestuur (samenstelling:
voorzitter en ondervoorzitters) en de Raad van Bestuur (tweemaandelijks, samenstelling:
stemgerechtigde schepenen cultuur/erfgoed + adviserende gemeenteraadsleden van
de oppositie + ad hoc raadgevende deskundigen). Beide platformen hebben een
belangrijke rol voor de zakelijke sturing en opvolging van de Cultuurregio Leie Schelde
(Erfgoedcel + bovenlokale cultuur en erfgoed), maar zijn ook inhoudelijk-strategisch van
groot belang, mede omwille van hun brugfunctie tussen veld, team en gemeenten. In
2020 zeven keer samengekomen.
• Stuurgroep – Door de oprichting van de Cultuurregio Leie Schelde werd de stuurgroep
in het leven geroepen. Een transversaal overlegplatform die de 4 deelwerkingen van de
Cultuurregio Leie Schelde vertegenwoordigd: cultuur, bibliotheek, erfgoedcel en IOED. In
2020 drie keer samengekomen.
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•

•

•

Museumforum - Eind 2019 werden er opnieuw gesprekken opgestart met de 3 regionaal
erkende musea. Hieruit bleek een sterke interesse in de oprichting van een
Museumoverleg voor de Leie Schelde regio. In 2020 werden de contacten nog verder
geïntensifieerd i.k.v. de nieuw opgerichte Cultuurregio Leie Schelde. Sinds tweede helft
2020 vindt het Museumforum 2 à 3 maandelijks plaats, waarbij de erfgoedcel en de
bovenlokale cultuurwerking een coördinerende rol opnemen. Een eerste startoverleg
vond plaats op 10 december 2020 (digitaal).
Tijdelijke werkgroepen - Wanneer opportuun ontstaan transversale tijdelijke
werkgroepen. Vaak is dit thematisch gekozen Bv. werkgroep Juliaan Lampens die vanaf
2021 zal samenkomen, een samenwerking tussen cultuur, erfgoedcel, IOED, musea en
private partners.
Intergemeentelijke cultuurraad – Sinds de oprichting van de Cultuurregio Leie Schelde
zal i.s.m. de diverse deelwerkingen jaarlijks een intergemeentelijke cultuurraad worden
georganiseerd die in 2021 een eerste keer zal samen komen. De erfgoedcel zal hierin ook
een actieve plaats innemen. De nodige contacten werden hiervoor in 2020 hernieuwd
en geïntensifieerd.

Specifiek voor de Erfgoedcel Leie Schelde
• Werkgroep Erfgoedcel - De Werkgroep Erfgoedcel (vroeger: stuurgroep of adviesgroep)
is een belangrijk adviesorgaan voor de erfgoedcel. In deze stuurgroep zetelen de
cultuur- en erfgoedmedewerkers van de zes betrokken gemeenten. In 2020 speelde
deze werkgroep een belangrijke rol in de verwezenlijking van het beleidsplan en is deze
werkgroep als het ware de rechterhand van de Erfgoedcel Leie Schelde. Ze sturen mee
de erfgoedcel om waar nodig te kunnen inspelen op noden uit het cultureel erfgoedveld
en beoordelen de projectsubsidies. In 2020 kwam de werkgroep erfgoedcel vier keer
samen. Wegens de coronamaatregelen was het tempo tijdens de lockdown verminderd.
• Collegagroep Heemkringen en Erfgoedverenigingen - Gezien de soms onduidelijke
inhoudelijke functie van de vroegere reflectiegroep en om rekening te houden met de
tussentijdse evaluatie van onze werking, werd deze groep herbekeken en ontstond de
Collegagroep heemkringen en erfgoedverenigingen in 2020. Deze kwam twee maal
samen. In de collegagroep zitten in hoofdzaak mensen die vrijwillig zich actief inzetten
voor cultureel erfgoed. Vanaf 2021 komt deze groep tweemaandelijks samen.
• Wegens corona is de collegagroep artistiek erfgoed, industrieel erfgoed en ICE nog
niet kunnen samenkomen. Deze collegagroepen zullen thematisch worden
georganiseerd naar aanleiding wat er leeft binnen de erfgoedgemeenschap (bv. naar
aanleiding van de GR publicatie Sint-Martinus, het Schutterstreffen in 2022, canteclaer
in 2022, …)
Andere overlegstructuren
• Op lokaal niveau organiseren de besturen lokaal erfgoedoverleg via cultuur- en/of
erfgoedraden of ad hoc werkgroepen. Erfgoedcel Leie Schelde neemt hier, wanneer
relevant, ook actief aan deel. Zo wil ze inspelen op de sterke mobiele functie van de
erfgoedcel. Ook sluit de erfgoedcel ad hoc aan bij niet-professionele
erfgoedorganisaties om de vinger aan de pols te houden bv. werkgroep Canteclaer,
Mariale Ommegang, … .
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•

Op bovenlokaal niveau sluit de Erfgoedcel Leie Schelde actief aan bij diverse
overlegplatformen om samen te werken en kennis te delen met andere erfgoedcellen
en partners: COP Beleid (driemaandelijks overleg tussen de Vlaamse erfgoedcellen rond
beleidszaken), COP Digi (driemaandelijks overleg tussen de Vlaamse erfgoedcellen rond
digitale vraagstukken), OVEO (Oost-Vlaams Erfgoedcellen Overleg), OVEO Digi (OostVlaams Erfgoedcellen Overleg rond digitale vraagstukken, nieuw opgestart eind 2020),
Domein 3/4/5 overlegmomenten (WIE, CAG, ETWIE, CRAFTS), Histories, Collegagroep
Digitalisering van periodieken, Parcum, FARO, … .

Naast de structurele overlegmomenten werd op vraag, proactief, of als kennismaking
contact opgezocht met het erfgoedveld als met bovenlokale partners. Deze individuele
gesprekken vonden gedurende het jaar plaats, hetzij fysiek of digitaal. In 2020 waren er in
totaal voor de Erfgoedcel Leie Schelde 199 ontmoetingen.
ACTIE 11: Organiseren van vormingsinitiatieven ter versterking van de regionale
netwerken
In 2020 had de Erfgoedcel Leie Schelde een Collectiecafé gepland over de 10
schadefactoren binnen erfgoedcollecties, i.s.m. Erfgoedcel Land van Dendermonde, en een
lezing over Delpher en Abraham (digitalisatie van krantenarchieven en online beschikbaar
stellen van deze archieven), i.s.m. Heemkring Land van Nevele. Wegens corona zijn deze niet
kunnen doorgaan.
ACTIE 12: Netwerken opzetten en samenwerken met regionale bibliotheken
Erfgoedcel Leie Schelde werkt al sinds haar ontstaan nauw samen met de bibliotheken uit
haar werkingsgebied. De medewerkers kunnen gebruik maken van alle informatie die er te
vinden is. In het verleden gingen er ook scanmomenten en vormingen door in de
bibliotheken. De erfgoedcel vergadert ook regelmatig in de gemeentelijke bibs. De
gemeentelijke bibliotheekmedewerkers hielpen ook mee met het uitdenken van een
systeem voor de eigen erfgoedbibliotheek.
In 2020 werd deze samenwerking nog verder uitgebreid door de oprichting van de
Cultuurregio Leie Schelde waar naast bovenlokale cultuurwerking, erfgoedcel en IOED, ook
de bibliotheekwerking z’n vaste plaats inneemt.
De Erfgoedcel Leie Schelde participeert aan de stuurgroep waar ook de bibliothecarissen in
zetelen. Daarnaast zetelt een medewerker van de erfgoedcel ook in de Werkgroep Regiobib
Leie Schelde. Deze medewerker werkt 50% voor de erfgoedcel en 50% voor bovenlokale
cultuur- en bibwerking. Een ideale manier om transversale thema’s en samenwerking op te
zetten. Zo is er dd. Maart 2021 een transversaal projectidee ontstaan die de komende jaren
verder zal worden uitgewerkt.
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ACTIE 13: Netwerken opzetten en samenwerken met onderwijs
Waar er vroeger door de Erfgoedcel Leie Schelde regelmatig naar scholen werd getrokken
om erfgoedlessen te geven door een erfgoedmedewerker, zien we onze rol hierin
verschuiven naar een meer faciliterende en ondersteunende rol.
De Erfgoedcel Leie Schelde zoekt in 2020 en komende jaren linken en samenwerking met
interessante partners binnen onderwijs, vaak in coproductie met de Cultuurregio Leie
Schelde die educatie als belangrijke pijler naar voren brengt. In het nieuwe beleidsplan
2021-2026 van de Erfgoedcel gaat een bijzondere aandacht naar -12-jarigen, gezien het
grote aantal lagere scholen in de regio i.v.m. middelbaar onderwijs. De erfgoedcel wil vraag
en aanbod samenbrengen en communiceren, partners samenbrengen en educatieve
projecten ondersteunen.
Project ‘1001 Nachten’, een samenwerking tussen MUSE, Erfgoedcel Leie Schelde i.s.m.
kunstenares Katelijne De Corte en Gemeentelijke basisschool Eke-Nazareth. De Erfgoedcel
Leie Schelde heeft dit project ondersteund door diverse partners uit de regio samen te
brengen, historische informatie aan te leveren, … . De zijdenijverheid in de regio stond
centraal binnen het project. Workshops waren opgestart in voorjaar 2020, maar door corona
is het project on hold geplaatst.
De Erfgoedcel Leie Schelde is in 2020 ook een samenwerking opgestart met de Werkgroep
Publieksgeschiedenis van de Universiteit Gent. Twee studenten Hannes en Jorely worden
begeleid in hun project om een fietsroute te creëren rond het industrieel erfgoed in de regio,
gebruik makende van de Erfgoedapp. Een project die ook ondersteunt wordt door FARO. De
Erfgoedcel Leie Schelde had (en heeft nog) wekelijks overleg met de studenten om het
project op te volgen, leidde hen toe naar inhoudelijke partners (heemkringen,
erfgoedverenigingen, ETWIE, musea, …), toeristische partners (VVV Leiestreek), vertellers voor
podcast, … . Het project wordt gefinaliseerd tegen 1 april 2021, en zal nadien in het voorjaar
gecommuniceerd worden naar het brede publiek.
Eind 2020 heeft de Erfgoedcel Leie Schelde zich ook geëngageerd voor de creatie van een
digitale erfgoedscheurkalender voor de lagere scholen in Vlaanderen. Een initiatief van
FARO en ABC media. De eerste gesprekken vonden plaats in 2020, wat in 2021 heeft
geresulteerd in een digitale kalender met o.a. beeldmateriaal van de Cultuurregio Leie
Schelde: Steenbakkers uit Gavere, Lucien Buysse ‘De rots’ uit Deinze, … komen aan bod in de
kalender.
ACTIE 14: Netwerken opzetten en samenwerken met de zorgsector
In 2020 werd door de bovenlokale cultuurwerking van de Cultuurregio Leie Schelde actief
contact opgezocht met de zorgsector, wat nog verder loopt in 2021. Gezien de transversale
werking van cultureel erfgoed en bovenlokale cultuur- en bibliotheekwerking worden de
contacten steeds opgenomen vanuit deze ruimere blik en willen we de komende jaren ook
verder inzetten om samen te werken met de zorgsector. De Erfgoedbank Leie Schelde biedt
hierin diverse opportuniteiten die de komende jaren verder wordt uitgewerkt in de
publiekswerking (reminiscentie).
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ACTIE 15: Netwerken opzetten rond industrieel erfgoed
De regio tussen Leie en Schelde heeft een kenmerkend industrieel verleden. In het
beleidsplan 2021-2026 wordt industrieel erfgoed, naast artistiek erfgoed sterk naar voren
geschoven. Erfgoedcel Leie Schelde legde in 2020 verdere contacten met betrekking tot
industrieel erfgoed. Hierbij denken we aan ETWIE, maar ook aan particulieren of organisaties
die een collectie bezitten rond limonadefabrieken, vlaserfgoed, … . Er werd met deze laatsten
samengewerkt voor de digitalisering van collecties voor gebruik op de Erfgoedbank Leie
Schelde, Erfgoedapp, … of andere toepassingen.
Erfgoedcel Leie Schelde bracht de waardevolle collecties van industrieel erfgoed verder in
kaart. In 2020 verleende de erfgoedcel verder ook inhoudelijk advies ter voorbereiding van
de expo ‘Design op wielen’ van het Museum van Deinze en de Leiestreek die eerste helft van
2020 plaatsvond. Dit advies kwam tot stand dankzij de netwerken die de erfgoedcel heeft
met beheerders van industrieel erfgoedcollecties.
ACTIE 16: Netwerken opstarten rond artistiek erfgoed en het overleg met de musea
onderhouden
Onze regio is een echte ‘kunststreek’. Er waren en zijn nog steeds heel wat invloedrijke
kunstenaars actief, in haast alle geledingen van de artistieke wereld. Veel van de hier
gemaakte kunst bevindt zich buiten de regio, maar er is gelukkig veel in de streek gebleven.
Erfgoedcel Leie Schelde zet daarom sterk in op het artistieke cultureel erfgoed. In het
beleidsplan 2021-2026 speelt dit een belangrijke rode draad, gezien het unieke verhaal in
deze regio. Het is vrij goed bekend welke stukken er zich in de musea bevinden. In onze streek
zit er ook veel kunst in talrijke privécollecties. Ook de kunstenaars zelf en de
kunstverenigingen bezitten artistiek werk.
In 2020 werden de kunstcollecties en kunstenaarsarchieven verder in kaart gebracht. Acties
die in 2020 niet zijn kunnen doorgaan door corona worden verder opgenomen in 2021 en
2022. Zo zullen we de workshop rond kunstenaarsarchieven (i.s.m. de bovenlokale
cultuurwerking van de Cultuurregio Leie Schelde) i.s.m. CKV op een later tijdstip
heropnemen.
Tevens werd in 2020 de eerste voorbereidingen getroffen voor een project inzake de
ondersteuning bij het behoud, beheer en presentatie van het archief van architect Juliaan
Lampens (i.s.m. VAi, MDD Museum Dhondt-Dhaenens, …). De erfgenamen van Juliaan
Lampens zijn immers vragende partij voor dergelijke ondersteuning. De uitrol van het project
met behulp van bijkomende subsidiemiddelen wordt voorzien vanaf 2022.
Het Museumforum komt sinds tweede helft 2020, 2 à 3 maandelijks, samen. Hierdoor kunnen
we goed de vinger aan de pols houden inzake het artistieke erfgoed.
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ACTIE 17: Bijhouden van een interne registratie van adviesvragen
Sinds 2015 houden we de binnengekomen adviesaanvragen in een register bij. In 2020 heeft
Erfgoedcel Leie Schelde 86 adviesvragen behandeld: Het gaat hier hoofdzakelijk om HiRes
aanvragen, vragen voor historische info, … . De Erfgoedcel Leie Schelde formuleerde steeds
het nodige advies of verwees door naar derde partners (bv. toerisme, …).
In 2020 wist men het kantoor ook goed te vinden in Deinze en was er een opvallende stijging
in het aantal bezoekers met adviesvragen of projectideeën. Dit ook grotendeels door het
personeelsbestand die 2VTE omvatte in 2020 i.v.m. een overwegend 0,5 VTE in 2019. Vanaf
maart deed corona z’n intrede waardoor thuiswerk de regel werd. Toch bleven we goed
bereikbaar via telefoon en digitaal overleg.
ACTIE 18: Uitwerken van kennisdeling bij personeelswissels
In 2020 volgt een medewerker van de erfgoedcel een opleiding rond deze materie.
Daarnaast werden, zoals eerder vermeld, hernieuwde interne procedures voor
projectmanagement en kennisdeling hernieuwd. Daarnaast is het frequent intern overleg
van belang voor overdracht van informatie, kennis en het maken van interne afspraken. In
2020 werd ook teams, een gedeeld online platform, aangekocht om kennisdeling met
externe partners te bevorderen.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
Lokale cultureel-erfgoedactoren houden er een integrale en geïntegreerde werking op na
en worden hierin ondersteund door de erfgoedcel die hiertoe een visie op ondersteuning
heeft uitgewerkt

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.1
De erfgoedcel continueert het ondersteuningsbeleid voor projectmatige cultureelerfgoedinitiatieven middels het subsidiereglement voor projecten cultureel-erfgoed
ACTIE 19: Het subsidiereglement voor projecten cultureel-erfgoed met 3 indienrondes per
jaar blijft ingebed in een algemene visie rond ondersteuning binnen de erfgoedcel
Het totaalbudget voor subsidies cultureel-erfgoedprojecten bleef behouden op 15.000 euro.
Hiermee zijn in 2020 6 projecten ondersteund. De goedgekeurde projecten kregen een fiat
van de werkgroep erfgoedcel en het officieel akkoord van de Raad van Bestuur. De eerste
projectoproep in mei 2020 leverde 5 aanvragen op. Er werden 4 initiatieven goedgekeurd.
De tweede oproep in oktober 2020 leverde 3 aanvragen op. Twee ervan werden goed
bevonden. Volgende projecten verkregen een projectsubsidie:
• ‘Scheepswerf Cyriel De Smet’ van Cultuur Machelen-aan-de-Leie
• ‘Station in Deurle’ van Erfgoed Deurle
• ‘Fietsen in een oorlogslandschap’ van Heemkundige Kring Land van Nevele
• ‘Straatnamenboek’ van Vlakaf Hansbeke’
• ‘Gaverse dialectliedjes’ van vzw Derek en vis
• ‘Feestjaar 900 jaar Poesele’ van vzw verenigingsleven Poesele
Voor de nieuwe beleidsperiode werd in 2020 een aangepast subsidiereglement opgemaakt,
welke op de Raad van Bestuur van 16 maart 2021 werd goedgekeurd. De aanpassingen van
het subsidiereglement werden ook besproken op de Collegagroep Heemkringen en
Erfgoedverenigingen.
Daarnaast werden de nog openstaande projecten die eerder een subsidie-aanvraag
werden toegekend, in 2020 afgesloten en uitbetaald. Dit betrof vaak de uitbetaling van de
tweede schijf van de subsidie op basis van een in 2020 ingediende projectevaluatie en
bijkomende vereiste documenten.
ACTIE 20: Het reglement en de goedgekeurde projecten worden zo breed mogelijk
kenbaar gemaakt.
Het reglement is te raadplegen op de website www.cultuurregioleieschelde.be. De oproepen
voor 15 mei en 15 oktober werden ruim verspreid via mailing naar organisaties, nieuwsbrief,
Facebook, instagram, website, de gemeentelijke infozines, … .
Daarnaast krijgen de goedgekeurde projecten ruime zichtbaarheid via de diverse
communicatiekanalen van de Cultuurregio Leie Schelde (websites, social media, …)
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OPERATIONELE DOELSTELLING 3.2
De projectvereniging hanteert een specifiek ondersteuningsbeleid voor (periodieke)
publicaties
ACTIE 21: Het financieel ondersteuningsbeleid voor publicaties cultureel-erfgoed wordt
uitgetekend in afstemming met collega-erfgoedcellen en de lokale heemkringen
In 2020 werden er subsidies uitgereikt aan de geschied- en heemkundige publicaties in onze
regio. Door het personeelstekort werd dit in 2019 even niet opgevolgd. Na overleg met de
Raad van Bestuur is beslist dat de geschied- en heemkundige publicaties uit 2019 alsnog
hun ondersteuning kunnen krijgen in 2020. Het betreft publicaties van Dunsa (geschied- en
heemkundige kring Deinze), Heemkundige Kring Scheldeveld en Heemkundige Kring Zulte.
Vanaf 2020 ontvangt de heemkundige kring Het Land van Nevele ook ondersteuning, gezien
de fusionering van Deinze met Nevele.
Aan de toekenning van de subsidiebedragen zijn voorwaarden verbonden. Zo moeten de
kringen hun expertise delen en aanwezig zijn op vergaderingen. Meewerken aan de
digitalisatie van hun informatie is eveneens een vereiste. Zo dienen heemkringen hun
publicatie digitaal ter beschikking te stellen binnen de 5 jaar na publicatie.
Andere erfgoedorganisaties die geen heemkring zijn, kunnen een aanvraag indienen voor
projectsubsidies (zie Actie 20).
ACTIE 22: Inzetten op de wisselwerking en koppeling van de gedrukte publicaties aan
digitale formats
Vroeger stonden de geschied- en heemkundige kringen sceptisch tegenover de
digitalisatie van hun boeken. Geleidelijk aan veranderde de visie van de kringen op
digitalisatie. De verkoop van de gedrukte boeken is voor de geschied- en heemkundige
kringen nog steeds prioritair, maar daarnaast digitaliseren ze hun publicaties. Bij uitverkoop
van de gedrukte exemplaren worden digitale versies aangeboden. De kringen verspreiden
hun nieuwsbrieven steeds minder op papier. De verspreiding via digitale weg kreeg het
overwicht. De erfgoedcel zal de geschied- en heemkundige kringen blijven helpen bij
eventuele problemen rond digitalisatie.
In 2020 werd overeengekomen met de Collegagroep heemkringen en erfgoedverenigingen
om publicaties binnen de 5 jaar ter beschikking te stellen, als een voorwaarde voor
financiële ondersteuning voor periodieken.
ACTIE 23: Communiceren over ondersteunde publicaties
Erfgoedcel Leie Schelde maakte via haar communicatiekanalen promotie voor de
publicaties die ze ondersteuning bood. In de komende jaren zal dit blijven gebeuren.
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OPERATIONELE DOELSTELLING 3.3.
De projectvereniging hanteert een ondersteuningsbeleid voor collectiebeherende
actoren en stimuleert daarbij samenwerking en afstemming met diverse actoren,
speciale aandacht gaat daarbij naar aanwezige depotnoden (zie ook SD1)
ACTIE 24: Uittekenen van een financieel ondersteuningsbeleid voor collectiebeheerders
in afstemming met collega-erfgoedcellen, de lokale besturen en collectiebeheerders
Erfgoedcel Leie Schelde heeft in 2020 geen financieel ondersteuningsbeleid uitgeschreven
voor collectiebeheerders, gezien de opmaak van het nieuwe beleidsplan en de verdere
afstemming met collega-erfgoedcellen, lokale besturen en collectiebeheerders.
Binnen het nieuwe beleidsplan 2021-2026 wordt collectiezorg als belangrijke pijler naar
voren geschoven waarbij de erfgoedcel een sterke ondersteuning biedt aan
collectiebeheerders.
ACTIE 25: Leiden van de collectiebeheerders naar de provinciale groepsaankoop van
bewaar- en opslagmateriaal
Instellingen in de streek (kerkfabrieken, archieven) tekenden tot 2018 regelmatig in op de
groepsaankoop van de provincie. Kerkfabrieken kochten verpakkingsmateriaal aan voor
hun textiel. En zowel de kerkfabrieken als de archieven konden de zuurvrije archiefdozen
goed gebruiken voor hun documenten. In 2020 is er niet ingetekend op de groepsaankoop,
maar in de toekomst zal men hier nog gebruik van maken.
ACTIE
26:
Leiden
van
collectiebeheerders
ontsluitingsmogelijkheden voor hun collecties

naar

de

registratie-

en

Erfgoedcel Leie Schelde slaagde er de voorbije jaren in om de kerkfabrieken te overtuigen
van het belang van een goede registratie van hun collectie. Vlak na de inventarisatie
worden de geïnventariseerde objecten ingevoerd in Adlib. Van daaruit volgt de koppeling
naar Erfgoedinzicht.be. In 2020 werd hier verder aangewerkt en werden tevens de
voorbereidingen getroffen voor een overdracht van Erfgoedinzicht naar Erfgoedplus.
Daarnaast begeleidt de Erfgoedcel Leie Schelde sinds 2020 de gemeente Nazareth in de
inventarisatie en digitalisering van de collectie Scheldeveld. Het collectiezorgtraject wordt
in 2021 afgewerkt en opgenomen in Erfgoedinzicht.be.
Eind 2020 tekende de Erfgoedcel Leie Schelde ook in voor een campagne van WIE
(Werkplaats Immaterieel Erfgoed) om immaterieel erfgoedpraktijken rond muziek en
podiumkunsten te registreren op immaterieelerfgoed.be.
Daarnaast leiden we vele collecties met audiovisueel materiaal toe naar onze Erfgoedbank
Leie Schelde, die een verzameling vormt van het rijke erfgoed in de Cultuurregio Leie
Schelde.
Tot slot heeft de Erfgoedcel Leie Schelde in 2020 actief contacten opgezocht ter
kennismaking, nodenbevraging, prospectie, … . Eén van de vele gesprekken leidde onder
meer naar een samenwerkingsovereenkomst met Archiefbank Vlaanderen (getekend
maart 2021) m.b.t. hun toekomstige nieuwe platform. De Erfgoedcel Leie Schelde zal hierin
actief participeren.
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ACTIE 27: Inlichten van de collectiebeheerders over het depot- en archiefbeleid
Sinds 2019 en 2020 horen we via het Museumforum en individuele gesprekken met de
collectiebeherende instellingen nood aan depotruime, betere behuizing en bewaring van
hun collecties. Zelfs de vraag om de mogelijkheden na te gaan voor een regionaal depot.
Bij een groot deel van de privéverzamelaars is er ook vraag naar meer en betere
depotruimte.
Erfgoedcel Leie Schelde zal tijdens de komende beleidsperiode meezoeken naar
oplossingen voor het probleem. Regionale (bibs, heemkringen, erfgoedprofessionelen, …) en
bovenregionale partners (andere musea, Faro, provinciale dienst erfgoed, andere
erfgoedcellen, …) zijn belangrijke raadgevers hierin.
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Transversale attitude
De projectvereniging neemt een engagement op inzake sociale diversiteit en duurzaamheid
en schuift cultureel-erfgoed als (educatief) instrument hiertoe naar voren. Erfgoedcel Leie
Schelde wil een sociaal en duurzaam bewustzijn inbouwen in haar werking en uitdragen
naar de actoren binnen het werkgebied en heeft hierbij oog voor diverse doelgroepen opdat
Erfgoedcel Leie Schelde zo ook kan bijdragen aan het gemeenschapsvormende beleid dat
de lokale overheden wensen uit te voeren. Hiervoor zal nauw samengewerkt en/of
afgestemd worden met partners die de nodige expertise en ervaring hebben.
Sinds 2020 wordt het sociale en duurzame bewustzijn door de ganse Cultuurregio Leie
Schelde als koepelorganisatie opgenomen, waartoe de Erfgoedcel Leie Schelde behoort. Er
wordt een sterke transversale aanpak gehanteerd op diverse vlakken waaronder
samenwerking voor communicatie, vrijwilligerswerking, … maar ook inzake duurzaamheid
en sociale diversiteit. Dit resulteert zich onder meer in een duurzaam aankoopbeleid (bij
lokale kringwinkels, lokale winkels en wereldwinkels, ecologisch aankopen, …) en
samenwerking met OCMW-besturen, bibliotheken, socio-culturele organisaties.
De Erfgoedcel Leie Schelde heeft sinds eind 2020 ingetekend op een leer- en coaching
traject rond meerstemmigheid van het Agentschap Inburgering en Integratie. Een traject
die door diverse erfgoedcellen wordt gevolgd en waar de Erfgoedcel Leie Schelde in nauwe
samenwerking met de overkoepelende Cultuurregio Leie Schelde in participeert. De
Cultuurregio Leie Schelde wenst meerstemmigheid verder in te bedden in de werking,
dienstverlening, activiteiten, … . Het traject ging begin 2021 van start. In 2020 werd reeds het
nodige (historische) advies geboden rond omstreden standbeelden in de regio waaronder
het standbeeld van Jules van Dorpe in Deinze, een 19e eeuwse commissaris van Leopold II.
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