
Van collectie naar 
connectie

Onze ambities voor de erfgoedcelwerking binnen de 
Cultuurregio Leie Schelde



Waar?
Tussen Leie en Schelde:

• Deinze
• De Pinte
• Gavere
• Nazareth
• Sint-Martens-Latem
• Zulte



Van collectie naar connectie

Erfgoedcel Leie Schelde is 
aanspreekpunt, steunpunt en 

sparring partner voor het 
cultureel erfgoed in de regio. 

Met en via de erfgoedsector 
wordt ingezet op de 

verwevenheid van kwaliteitsvolle 
zorg en verrassende presentatie, 

van breed bereik en actieve 
betrokkenheid. 

Erfgoedcel Leie Schelde gelooft 
in de sociale dimensie van 

cultureel erfgoed en werkt op 
een verfrissende, co-creatieve 
en transparante manier samen 
met haar stakeholders en de 
brede erfgoedgemeenschap.



Beleid 2021-2026 
onze 10 bouwstenen



#1 DNA van de regio

• Uniek, rijk artistiek erfgoed
• Rivieren als inspiratiebron en

voedingsbodem van artistiek talent
• Musea, private collecties

• Kenmerkend industrieel en
immaterieel erfgoed



Gaston Martens
theaterschrijver

Emile Claus
kunstschilder

Jenny Montigny
kunstschilder



Juliaan Lampens
architect

Cyriel Buysse
schrijver



FilliersFamilie Gevaert-Minne 
LIMA-fabriek



#2 Zakelijke, geïntegreerde
werking
• Integratie als deelwerking binnen

de Cultuurregio Leie Schelde
• Transparante en gezonde werking
• Goed bestuur en personeelsbeleid
• Acties: 

• vrijwilligersbeleidsplan, 
• Communicatieplan incl. interne 

communicatie
• Vorming en kennisoverdracht
• …



#3 Aandacht voor noden uit veld

Acties: 
• Collectiezorgtraject voor private 

collecties en organisaties
• Bottom-upwerking via openhuis en

overlegstructuren
• Thematische focus: 

• 2022 Schutterserfgoed
• 2023 Drankenerfgoed
• 2026 J. Lampens
• …

…



#4 Inzetten op collectiezorg all-
in, incl. private collecties
• Focus artistiek en industrieel

erfgoed
• Acties: 

• Collectiezorgtraject Museum 
Scheldeveld Nazareth 2020-2022

• Collectiezorg private collecties
• Meta-inventaris
• Collectiecafé
• Collectiezorgtraject kerken Gavere
• Collectiezorgtraject voor

kunstenaarsarchieven i.s.m. CKV
• …



#5 Meer zichtbaarheid en
beleefbaarheid
• Belang van transversale aanpak

onder noemer Cultuurregio Leie
Schelde

• Acties: 
• Nieuwe huisstijl
• Nieuwe website voorjaar 2022
• Nieuwe Erfgoedbank Leie Schelde

zomer 2021
• Erfgoedapp Mariale Ommegang

(coronaproof)
• Erfgoeddag
• Storytelling via socials
• Podcast Ontmoet de Makers
• …



#6 Digitaal cultureel erfgoed

• Acties: 
• Digitale strategie
• Erfgoedbank Leie Schelde: digitalisaties

en publiekswerking
• Vorming inzake digitalisering
• Uitleendienst
• Sterke inzet van de Erfgoedapp
• …



#7 Samenwerking en netwerking

• Transversaal samenwerken
• Samenwerking met vrijwillige en

professionele organisaties
• Acties: 

• Aanwezigheid op lokale raden
• Samenwerking met onderwijs
• Samenwerking met vrijwilligers, 

jobstudenten, stagiairs
• …



#8 Meerstemmigheid inherent 
aan de werking
• Culturele en maatschappelijke

diversiteit
• Rode draad doorheen de werking
• Transversale aanpak
• Acties: 

• Traject Agentschap Integratie en
Inburgering

• Historisch onderzoek
• Inclusieve communicatie
• Vrijwilligerswerking en

personeelsbeleid
• …



#9 Participatieve aanpak

• Rode draad in de werking
• Betrokkenheid bij opmaak

actieplan en uitwerking acties
• Overlegstructuren o.a.

Museumforum, Collegagroep
heemkringen en
erfgoedverenigingen

• Inzet op co-creatie
• Open huis



#10 Focus op bewaren

• Ondersteuning inzake
optimalisering bestaande depots 
en (regionaal) depotbeheer



Welkom
Kantoor
Tolpoortstraat 79 
Deinze

www.cultuurregioleieschelde.be
info@cultuurregioleieschelde.be
09 386 78 86 
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