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1. Interne werking projectvereniging
1.1. Raad van bestuur
De raad van bestuur van Platform Omgeving Leie Schelde (hierna POLS) kwam in 2014 vijfmaal samen, m.n.
in Sint-Martens-Latem (26/3), Nazareth (8/5), Zulte (12/6), Deinze (24/9) en De Pinte (18/11). Op 26 maart
nam het nieuwe niet-stemgerechtigd gemeenteraadslid van Sint-Martens-Latem, Nicolas Bosschem, voor het
eerst deel aan de vergaderingen van POLS, hij vervangt Freddy Van Massenhove.
Na de raad van bestuur van 26 maart werd ook beslist om het dagelijks bestuur frequenter te laten
samenkomen met als hoofdtaak het voorbereiden van de vergaderingen met de raad van bestuur en het
opvolgen van de dagelijkse werking van de projectvereniging. Tot het dagelijks bestuur behoren voorzitter
Danny Claeys (burgemeester Nazareth), ondervoorzitster Hilde Claeys (burgemeester De Pinte) en
ondervoorzitter Simon Lagrange (burgemeester Zulte).
Actor

Datum

Locatie

Contactpersonen

Afspraken/agendapunten

Raad van
Bestuur
POLS

26/3/2014
08/05/2014
12/06/2014
24/9/2014
18/11/2014

SintMartensLatem
Nazareth
Zulte
Deinze
De Pinte

Burgemeesters,
schepenen van
cultuur en
gemeenteraadsleden
van de 6 gemeenten
+ personeel POLS (M,
D, J)

Afstemming met lokale beleid en
voorleggen ter goedkeuring van het
intergemeentelijke cultureelerfgoedbeleid en specifiek het
ondersteuningsbeleid
=> voorbereiding en verslag door POLS

Het dagelijks bestuur kwam in 2014 bijna maandelijks samen, 9 keer in totaal, telkens in de kantoorruimte
op het stadhuis van Deinze.
Actor

Datum

Locatie

Dagelijks
bestuur
POLS

2/4, 7/5,
Deinze
3/6, 2/7,
27/8, 1/10
5/11, 14/11
3/12 en
12/12/2014

Contactpersonen

Afspraken/agendapunten

Voorzitter
Voorbereiden Raad van bestuur,
(burgemeester
opvolging dagelijkse werking en
Nazareth) en
bewaken beslissingsbevoegdheid
ondervoorzitters
(burgemeester De
Pinte en Zulte)
+ personeel POLS
(M, D, J)
Het jaarverslag 2013 met het actieplan 2014, de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 werden ook in 2014
aan de gemeenten ter kennisgeving bezorgd. De gemeenteraden keurden in november en december 2013
eveneens de verlenging van de werkperiode van POLS tot 2020 goed met de vaststelling van de
gemeentelijke bijdrage aan 0,50 cent per inwoners. Tegelijk werd de strategische nota intergemeentelijke
cultuurcommunicatie en -overleg ter kennisgeving voorgelegd aan de zes gemeenteraden.
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1 april 2014 werd een nieuwe aanvraag ingediend voor een nieuwe cultureel-erfgoedconvenant, periode
2015-2020. Eind november 2014 kreeg de projectvereniging bericht dat de net opgestarte werking mag
verdergezet worden, mits het in acht nemen van algemene richtlijnen, specifieke aandachtspunten en het
aanleveren van een geactualiseerde visie tegen 1 april 2016.
1.2. Personeelsbeleid
Professionele medewerkers
De personeelssamenstelling is in 2014 herleid van 3,5 naar 2,5 equivalenten, ten opzichte van 2013. De
voormalige coördinator Stefaan De Groote, nam eind 2013 afscheid van de projectvereniging , nadat hij in
2013 voltijds aan de slag was gegaan voor POLS. Hij verkoos om niet deel te nemen aan de selectieprocedure
voor de job van coördinator in 2013 en nam opnieuw zijn vorige functie op bij de Vlaamse Overheid.
Sinds 1 april 2013 is Manuel Van den Abeele als halftijds projectmedewerker aan de slag voor POLS. Sinds 1
juni 2013 trad Jolien Verroeye voltijds in dienst als coördinator van de projectvereniging en sinds 1 oktober
2013 is David Vanhee voltijds in dienst als erfgoedcoördinator. Hieronder kan u de taakverdeling raadplegen
zoals die ook door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd en door het dagelijks bestuur wordt opgevolgd.

Personeelsleden
2014
Jolien Verroeye
– 100%fte

David Vanhee –
100%fte

Manuel Van den
Abeele –
50%pte

Januari

Februari

Personeelsadministratie: 15%
Boekhouding en financiën: 15%
Beleidsplanning - Nieuwe
convenantsaanvraag: 30%
Immaterieel Cultureel Erfgoed: 10%
Erfgoedbank coördinatie: 10%
Educatie – erfgoedkennismakingslessen: 10%
Ondersteuningsbeleid – o.a.
subsdieprojecten: 5%
Bestuursvoorbereidingen: 5%
Administratie – o.a. vrijwilligers: 5%
Communicatie – huisstijl + website: 15%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 40%
Project Wereldoorlog I: 25%
Logistiek – a.o. locatie Gentiel: 5%
Erfgoeddag: 5%

Personeelsadministratie: 10%
Boekhouding en financiën: 10%
Beleidsplanning – nieuwe convenantsaanvraag:
45%
Immaterieel Cultureel Erfgoed: 5%
Erfgoedbank coördinatie: 10%
Educatie: 10%
Ondersteuningsbeleid: 5%
Bestuursvoorbereidingen: 5%

Administratie vrijkaarten POLSSLAG: 10%
Invoer Erfgoedbank: 25%
Project digitale erfgoedhaltes: 5%
Project Wereldoorlog I: 10%
Maart
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Administratie: 5%
Communicatie: 20% (nieuwe POLSSLAG
voorbereiden)
Project Digitale Erfgoedhaltes: 30%
Project Wereldoorlog I: 25%
Logistiek: 5%
Erfgoeddag: 15%
Invoer Erfgoedbank: 30%
Project digitale erfgoedhaltes: 15%
Project Wereldoorlog I: 5%
April

Jolien Verroeye
– 100%fte

Personeelsadministratie: 10%
Boekhouding en financiën: 10%
Beleidsplanning: convenantsaanvraag +
opmaak jaarverslag 2013: 50%
ICE: 5%
Erfgoedbank coördinatie: 5%
Educatie: 5%
Ondersteuningsbeleid: 5%
Bestuursvoorbereiding – adviesgroep + RvB:
10%

David Vanhee –
100%fte

Administratie: 5%
Communicatie: 20%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 30%
Project Wereldoorlog I: 25%
Logistiek – a.o. locatie Gentiel: 5%
Erfgoeddag: 15%
Invoer Erfgoedbank: 25%
Project digitale erfgoedhaltes: 15%
Project Wereldoorlog I: 10%

Manuel Van den
Abeele –
50%pte

Jolien Verroeye
– 100%fte

David Vanhee –
100%fte

Manuel Van den
Abeele –
50%pte

Jolien Verroeye
– 100%fte

Mei
Personeelsadministratie: 10%
Boekhouding en financiën: 10%
Beleidsplanning: 10%
ICE (o.a. H. Bloedprocessie): 10%
Erfgoedbank coördinatie: 10%
Educatie: 10%
Ondersteuningsbeleid (deadline 1ste oproep
projectsubsidies): 25%
Bestuursvoorbereiding: adviesgroep + RvB:
15%
Administratie: 5%
Communicatie: 20%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 30%
Project Wereldoorlog I: 25%
Invullen website polsregio.be: 15%
Project Trage Wegen: 5%
Invoer Erfgoedbank: 20%
Project digitale erfgoedhaltes: 15%
Project Wereldoorlog I: 10%
Ad hoc onderzoek (ICE, religieus erfgoed): 5%

Personeelsadministratie: 10%
Boekhouding en financiën: 10%
Beleidsplanning- o.a. opmaak jaarverslag sociaalcultureel werk 2013: 30%
ICE: 5%
Erfgoedbank: 5%
Educatie: 10%
Ondersteuningsbeleid – nieuwe oproep in mei +
antennewerking doorstarten: 20%
Bestuursvoorbereiding: 5%
Erfgoeddag: 5%
Administratie: 5%
Communicatie: 20%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 30%
Project Wereldoorlog I: 25%
Logistiek: 5%
Erfgoeddag: 15%
Invoer Erfgoedbank: 20%
Project digitale erfgoedhaltes: 15%
Project Wereldoorlog I: 10%
Erfgoeddag: 5%
Juni
Personeelsadministratie: 10%
Boekhouding en financiën: 10%
Beleidsplanning: 10%
ICE (o.a. H. Bloedprocessie): 10%
Erfgoedbank coördinatie: 20%
Educatie: 10%
Ondersteuningsbeleid (nazorg 1ste oproep
projectsubsidies): 15%
Bestuursvoorbereiding: adviesgroep + RvB: 5%
Invulling website www.polsregio.be: 10%
Administratie: 5%
Communicatie: 20%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 30%
Project Wereldoorlog I: 25%
Invullen website polsregio: 15%
Project Trage Wegen: 5%
Invoer Erfgoedbank: 20%
Project digitale erfgoedhaltes: 15%
Project Wereldoorlog I: 10%
Ad hoc onderzoek (ICE, religieus erfgoed): 5%

Juli
Personeelsadministratie: 5%
Boekhouding en financiën: 5%
Beleidsplanning: 5%

Augustus
Personeelsadministratie: 5%
Boekhouding en financiën: 5%
Beleidsplanning: 5%
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David Vanhee –
100%fte

Manuel Van den
Abeele –
50%pte

Jolien Verroeye
– 100%fte

David Vanhee –
100%fte

Manuel Van den
Abeele –
50%pte
Personeelsleden
Jolien Verroeye
– 100%fte

ICE (o.a. H. Bloedprocessie): 10%
Erfgoedbank coördinatie: 10%
Educatie: 20% (kinderkamp Haantje
Canteclaer)
Ondersteuningsbeleid: 15%
Invulling website polsregio.be: 30%
Administratie: 5%
Communicatie: 10%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 25%
(einddeclaratie dossier Leader)
Project Wereldoorlog I: 25%
Invulling website polsregio.be: 35%
Invoer Erfgoedbank: 20%
Project digitale erfgoedhaltes: 10%
Project Wereldoorlog I: 10%
Onderzoek ICE (reuzen): 5%
Bibliotheek POLS: 5%
September
Personeelsadministratie: 10%
Boekhouding en financiën: 10%
Beleidsplanning: 10%
ICE: 5%
Erfgoedbank coördinatie: 10%
Educatie: 15%
Ondersteuningsbeleid: 10%
Oplevering nieuwe website: 25%
Bestuursvoorbereiding: 5%

ICE: 5%
Erfgoedbank coördinatie: 10%
Educatie: 5%
Ondersteuningsbeleid: 5%
Bestuursvoorbereiding – adviesgroep + RvB: 5%
Verhuis: 55%
Administratie: 5%
Communicatie: 15%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 10%
Project Wereldoorlog I: 15%
Oplevering website polsregio.be: 55%

Administratie: 5%
Communicatie o.a. oplevering nieuwe
website + eerste nieuwsbrief POLS: 50%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 15%
Project Wereldoorlog I (o.a. Edemolen): 30%
Invoer Erfgoedbank: 20%
Project digitale erfgoedhaltes: 10%
Project Wereldoorlog I: 15%
Opvolging vrijkaarten POLSSLAG:5%
November
Personeelsadministratie: 10%
Boekhouding en financiën: 15% (begroting
2015)
Beleidsplanning: 20% (actieplan 2014)
ICE: 5%
Erfgoedbank coördinatie: 10%
Educatie: 10%
Ondersteuningsbeleid (2de oproep): 15%
Aanvullingen website en nieuwsbrieven: 5%
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Invoer Erfgoedbank: 20%
Project digitale erfgoedhaltes: 10%
Project Wereldoorlog I: 10%
Onderzoek ICE (reuzen): 5%
Bibliotheek POLS: 5%
Oktober
Personeelsadministratie: 10%
Boekhouding en financiën: 10%
Beleidsplanning: 15%
ICE: 5%
Erfgoedbank coördinatie: 10%
Educatie: 15%
Ondersteuningsbeleid (deadline 2de oproep):
20%
Aanvullingen website en nieuwsbrieven: 5%
Bestuursvoorbereiding: 10%
Administratie: 5%
Communicatie – o.a. Nieuwe website +
nieuwbrieven: 50%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 15%
Project Wereldoorlog I: 30%
Invoer Erfgoedbank: 20%
Project digitale erfgoedhaltes: 10%
Project Wereldoorlog I: 15%
Opvolging vrijkaarten POLSSLAG: 5%
December
Personeelsadministratie: 10%
Boekhouding en financiën: 10%
Beleidsplanning: 10%
ICE: 5%
Erfgoedbank coördinatie: 15%
Educatie: 15%
Ondersteuningsbeleid (nazorg 2de oproep): 20%
Aanvullingen website en nieuwsbrieven: 5%
Bestuursvoorbereiding: 10%

David Vanhee –
100%fte

Manuel Van den
Abeele –
50%pte

Bestuursvoorbereiding: 10% (RvB!)
Administratie: 5%
Communicatie: 35%
Project Digitale Erfgoedhaltes: 20%
Project Wereldoorlog I: 40%

Administratie: 5%
Communicatie: 40% (voorbereiding POLSSLAG
2015/1)
Project Digitale Erfgoedhaltes: 20%
Project Wereldoorlog I: 35%
Invoer Erfgoedbank: 20%
Project Wereldoorlog I: 15%
Onderzoek religieus erfgoed: 15%

Invoer Erfgoedbank: 20%
Project Wereldoorlog I: 15%
Onderzoek religieus erfgoed: 15%

Vrijwilligerswerking
In 2014 konden we een aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Een drietal mensen verrichten structureel,
gemiddeld 1 dag in de week, vrijwilligerswerk voor de projectvereniging. Daarnaast werkten ook een aantal
vrijwilligers projectmatig mee, bvb. Stefaan De Groote voor de redactie van het magazine POLSSLAG 2014/1.
Dit was een eenmalig engagement, de andere POLSSLAGmagazines in 2014 werden volledig intern
samengesteld.
Philippe Bijvoet heeft in 2014 tientallen digitale krantenbestanden beschreven en ingevoerd in de
erfgoedbank, daarnaast heeft hij zich samen met een aantal andere vrijwilligers projectmatig geëngageerd
voor het inventariseren van de gesneuvelden uit WOI op de militaire begraafplaats van Machelen.
De studente Mara Machtelinckx werd aangeschreven om het vele scanwerk binnen de erfgoedcel op te
volgen. In 2014 heeft zij zo meer dan 1000 documenten en foto’s kwalitatief ingescand, deels
gedocumenteerd en ontsloten via de erfgoedbank.
Studente Tineke Beyen werd gevraagd de Week van de Smaak-activiteiten in november mee te helpen
opvolgen, het inzamelen en registreren van het binnengekomen materiaal, het stroomlijnen van de 150
inschrijvingen voor de 3 lezingen en de logistieke ondersteuning tijdens de activiteiten zelf.
De beide studentes ontvingen hiervoor een vrijwilligersvergoeding conform de vrijwilligerswetgeving,
aangezien zij op vraag van de erfgoedcel werden ingeschakeld.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd door de projectvereniging, zowel burgerlijke aansprakelijkheid als arbeids- en
lichamelijke ongevallen. Met elke vrijwilliger wordt ook een overeenkomst afgesloten waarin taakafspraken
en administratieve bepalingen zijn opgenomen.
1.3. Andere beleidslijnen
De belangrijkste beleidslijn waar de projectvereniging sinds 2013 op inzet is cultureel-erfgoed, dankzij de
middelen verbonden aan het cultureel-erfgoedconvenant 2013-2014. Daarnaast zet de projectvereniging
ook nog uitgebreid in op de beleidslijn rond cultuurcommunicatie en –afstemming, als intergemeentelijke
samenwerking binnen het decreet op het lokaal cultuurbeleid. Dit komt hieronder nog uitgebreid aan bod.
Binnen de statuten van de projectvereniging was er in 2014 ook nog de ruimte om samenwerking te
onderzoeken binnen de sectoren woonbeleid en mobiliteit.
In 2013 werd door de raad van bestuur van de projectvereniging opdracht gegeven voor een verkennend
onderzoek die de mogelijkheden moest onderzoeken rond intergemeentelijk samenwerken rond een sociaal
woonbeleid. De resultaten daarvan deden besluiten hier in 2014 niet verder op in te zetten.
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In 2014 heeft de projectvereniging middels de 6 burgemeesters en in samenwerking met de
scholierenkoepel en onderwijsraad van Deinze onderhandeld met de NMBS naar aanleiding van het nieuwe
vervoersplan dat in december 2014 in werking trad. En met succes, een stopplaats in de regio die dreigde te
verdwijnen, werd behouden.

2. Cultuurcommunicatie
2.1. Nieuwe samenwerkingsperiode 2014-2019
2014 was het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode waarbinnen het beleid rond cultuurcommunicatie
door de projectvereniging werd verdergezet. Eind 2014 kreeg de projectvereniging echter bericht dat er ook
binnen deze beleidslijn zal bespaard worden vanaf 2015. Bovendien is sinds de komst van de cultureelerfgoedcel in 2013 de verdeling van de bijdragen van de gemeenten ook opgesplitst, 40% gaat naar
cultuurcommunicatie en 60% naar cultureel-erfgoed, waardoor de subsidie vanuit de Vlaamse Overheid ook
in die mate werd aangepast. Voor de komst van de cultureel-erfgoedcel ging de integrale bijdrage vanuit de
gemeenten (€0,5/inwoner, ca. 80.000 inwoners) naar cultuurcommunicatie. Sinds 2013 wordt de opsplitsing
van €0,2/inwoner voor cultuurcommunicatie en €0,3/inwoner voor cultureel-erfgoed gehanteerd.
Samen met de aangekondigde besparingsmaatregel betekent dit wel een ferme hap uit het budget voor
cultuurcommunicatie, waardoor vanaf 2015 andere keuzes zullen moeten gemaakt worden.
2.2. Cultuurmagazine POLSSLAG
Het cultuur- en erfgoedmagazine POLSSLAG was in 2014 reeds aan een 3de jaargang toe en verscheen
driemaal (januari, april, september). Het magazine wordt per post over meer dan 40.000 brievenbussen
verdeeld en is het uitgangbord van de cultuurcommunicatie-werking van POLS. In de regionale UiT-kalender
werden opnieuw een honderdtal bovenlokale activiteiten gepromoot, deze katern bevindt zich steeds in het
midden van het magazine, handig uitneembaar.
Daarnaast waren er inhoudelijke artikels over:
- het lokale amateurtoneelgezelschap Vooruit in Deinze
- het jubileum van lokaal muziekfestival Popallure uit Nazareth
- promotie voor de heemkundige publicaties van de 3 heemkringen uit de regio
- oproepen ten behoeve van de Erfgoedbank Leie Schelde en specifiek voor informatie omtrent de
bijna verdwenen volkssport ‘hanenzetten’ (dit heeft een uitgebreid archief kraaikrantjes en
hanenbakken opgeleverd)
- een overzichtsartikel over het industriële erfgoed in onze regio met een interview met oudwerknemers van textielfabrieken, van de hand van projectmedewerker Manuel Van den Abeele
- tweemaal een toelichting over de goedgekeurde cultureel-erfgoedprojecten binnen het
ondersteuningsbeleid van POLS én daaraan gekoppeld telkens een oproep tot het indienen van
nieuwe projectaanvragen
- een artikel over de overzichtstentoonstelling van Raoul De Keyser in het Museum van Deinze en de
Leiestreek
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-

-

-

-

-

promotie voor alle Erfgoeddagactiviteiten in de regio met de mogelijkheid om deze allemaal per
Nostalbus te gaan bezoeken, in een organisatie van Erfgoedcel Leie Schelde
een artikel over de overzichtstentoonstelling van Albert Saverys in het Museum van Deinze en de
Leiestreek
promotie voor de Open Kerkendagen in Deurle en Sint-Martens-Latem
diverse artikels over de verschillende initiatieven omtrent de herdenking van WOI (60 Gesneuvelde
Gaverlingen, Herdenking Edemolen Nazareth) en WOII (Vinkt) met een samenvattend artikel in de
derde editie waarin de initiatieven van POLS hieromtrent ook werden toegelicht (zie verder)
een uitgebreid artikel over de Biënnale van de Schilderkunst, een samenwerkingsverband van de 3
regionale musea in de regio: Museum Dhondt-Dhaenens, Museum van Deinze en de Leiestreek en
Roger Raveelmuseum en waarbij POLS als communicatiepartners betrokken was
promotie voor de jaarlijkse fototentoonstelling van de Gaverse fotoclub Gafodi
een interview met Pints comedy-talent Lukas Lelie, winnaar van de Culture Comedy Award
een fragment uit het dagboek van erfgoedcelvrijwilligster Kimberly Lava met een oproep voor
nieuwe vrijwilligers (hierop heeft bvb. Philippe Bijvoet ingetekend, cfr. supra)
promotie voor de erfgoedkennismakingslessen die de erfgoedcel aanbiedt voor alle klassen uit het
lager en de eerste graag van het middelbaar onderwijs (zie verder)
een interview met kunstschilder Fons Roggeman, naar aanleiding van de intergemeentelijke
overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag in zowel Deinze als Sint-MartensLatem
promotie voor de activiteiten binnen het Festival van Vlaanderen 2014 (Gavere, Deinze, De Pinte en
Sint-Martens-Latem)
promotie voor de lezingenreeks door Bibliotheek Deinze in samenwerking met Opvangcentrum
Rode Kruis Astene
promotie voor de bibliotheekweek in onze regio (De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem
en Zulte)
promotie voor Kunstendag voor kinderen in onze regio (Deinze, Nazareth en Sint-Martens-Latem),
een artikel over de familie Gevaert en de oprichting van natuurvoedingsfabriek LIMA in SintMartens-Latem naar aanleiding van de Week van de Smaak 2014 en de 3 lezingen die stichter Pierre
Gevaert in opdracht van Erfgoedcel Leie Schelde ter plaatse kwam geven + een overzicht van de
andere initiatieven in de regio (Nazareth en Deinze)
een artikel over de media-tentoonstelling in Gavere n.a.v. het 20-jarig bestaan van het satirisch
tijdschrift AMOK
enzovoort.

2.3. Regionale uitkalender
Sinds 2013 is ook de regionale UiT in de regio-widget actief op alle gemeentelijke websites. Hieruit wordt
geput om de gedrukte UiTkalender in het POLSSLAGmagazine vorm te geven. Dit is dus een expliciete
voorwaarde om opgenomen te worden in het POLSSLAGmagazine, nl. invoeren in de UiTdatabank. De
cultuurbeleidscoördinatoren van de 6 gemeenten volgen deze toepassing verder op.
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2.4. Cultuurwerkgroep - Adviesgroep
De cultuurwerkgroep of Adviesgroep van POLS vergaderde ook in 2014 telkens voorafgaand aan de
bijeenkomst van de raad van bestuur en zorgde voor beleidsvoorbereiding en –uitvoering. De adviesgroep
van POLS telt 7 leden en bestaat uit de 6 cultuurambtenaren van de gemeenten en 1
erfgoedmedewerker/archivaris. In 2014 kwam dit adviesorgaan 4 keer samen: op 22/1 (Gavere), 26/5
(Nazareth), 9/9 (De Pinte) en 22/10/2014 (Zulte).
Actor
Datum
Locatie
Contactpersonen
Afspraken/agendapunten
Intergemeentelijk overleg (werkingsgebied POLS: Deinze – De Pinte – Gavere – Sint-Martens-Latem –
Nazareth – Zulte)
Adviesgroep
22/1/2014
Gavere
Cultuurambtenaren
Afstemming m.b.t. BBC, cultureelPOLS
26/5/2014
Nazareth
Deinze, De Pinte,
erfgoedprojecten, Erfgoedbank,
9/9/2014
De Pinte
Gavere, Nazareth,
cultuurcommunicatie,
22/10/2014 Zulte
Zulte en Sinterfgoeddenktank,
Martens-Latem
erfgoedantennewerking,
+ personeel POLS (M, Erfgoeddag
D, J)
=> voorbereiding en verslag door
POLS
Vaste items op de agenda zijn de redactie van het POLSSLAGmagazine, de stand van zaken betreffende de
regioprojecten ‘Digitale Erfgoedhaltes’ en ‘herdenking Wereldoorlog I’, een update over de Erfgoedbank en
de erfgoedhaltes in de regio waar materiaal wordt ingezameld, het ondersteuningsbeleid voor cultureelerfgoedprojecten en periodieke publicaties, deelnames aan ‘dagen van’, ‘weken van’, cultuurbeleidsplanning
en –afstemming, enzovoort.

2.5. Cultuurschepenen
De cultuurschepenen kwamen in 2014 tweemaal apart samen en wel op 12/3 (Sint-Martens-Latem) en
24/9/2014 (Deinze). Tijdens dat laatste overlegmoment waren ook de cultuurbeleidscoördinatoren
uitgenodigd opdat ook op die manier intergemeentelijk aan expertise-uitwisseling en –afstemming kon
worden gedaan. In 2015 worden deze bijeenkomsten gecontinueerd, deels uitgebreid met de
cultuurambtenaren van elke gemeente.
Actor

Datum

Locatie

Contactpersonen

Afspraken/agendapunten

Overleg
Schepenen van
Cultuur van
POLS

12/3/2014

SintMartensLatem

24/9/2014

Deinze

De 6 schepenen
van cultuur van
POLS +
Adviesgroep
(24/9) + personeel
POLS (D, J)

Afstemmen met lokaal cultuurbeleid
6 gemeenten van POLS en input voor
intergemeentelijk cultureelerfgoedbeleid
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=> ingebed in verslag Raad van
Bestuur POLS

2.6. Samenwerking met musea
In 2014 werd door het museumoverleg, dat sinds 2013 wordt gefaciliteerd door de Provincie OostVlaanderen, voornamelijk ingezoomd op de organisatie van de Biënnale 2014 waaraan de 3 regionale musea
participeerden. POLS nam enkel deel aan het overleg wanneer het op vlak van cultuurcommunicatie kon
participeren (zie artikel POLSSLAG 2014/2).
Actor
Datum
Locatie
Contactpersonen
Afspraken/agendapunten
Overleg Musea
Leiestreek (in
samenwerking
met Provincie
OostVlaanderen)

8/1/2014

Deurle,
Museum
DhondtDhaenens

Museum Deinze en
de Leiestreek,
Museum DhontDhaenens, Roger
Raveelmuseum,
Gevaert-Minne en
Gust De Smet
+ personeel POLS
(J)

Afstemmen intergemeentelijk
cultureel-erfgoedbeleid met
beleidsplannen regionaal erkende
musea en Provincie OostVlaanderen, intergemeentelijke
cultuurcommunicatie en
complementair
ondersteuningsbeleid
=> verslag door Provincie OostVlaanderen

Met het Museum van Deinze en de Leiestreek wordt sinds mei 2014 op maandelijkse basis overleg gepleegd
omwille van de interessante complementariteit van de beide erfgoedwerkingen. In 2014 vond dit overleg
vijfmaal plaats (12/5, 30/6, 25/8, 9/10 en op 25/11/2014) telkens in het Museum van Deinze en de
Leiestreek zelf, in aanwezigheid van de beide voltallige teams inhoudelijk medewerkers. In dat kader vond
ook 1 collega-groep erfgoedzorgers plaats in het museum (op 12/7/2014) en nam de museumploeg deel aan
het studiebezoek van deze collega-groep aan TEXTURE in Kortrijk.
Actor

Datum

Locatie

Contactpersonen

Overleg
Museum van
Deinze en
Leiestreek

12/5/2014
30/6/2014
9/7/2014
13/8/2014
19/8/2014
25/8/2014
9/10/2014
25/11/2014

Museum van Trui Verhalle, Wim WOI-project collectie Pieters,
Deinze en de Lammertijn, An
herinrichting Erfgoedafdeling,
Biënnale Leiestreekmusea,
Leiestreek
Meirhaeghe
beleidsplan regionaal erkend
+ personeel POLS
museum, regionale linken
(M, D, J)
erfgoedcollectie, kranten op EGB,
religieus erfgoed, educatieve
werking, ICE, … (coördinator Pols
jurylid aanwerving administratief
medewerker Museum Deinze, 9/719/8/2014)
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Afspraken/agendapunten

De coördinator van POLS zetelde in juli en augustus 2014 ook in de jury voor de aanwerving van
administratief en wetenschappelijk personeel van het Museum van Deinze en de Leiestreek, als regionaal
expert cultureel-erfgoed, samen met de conservator en de wetenschappelijk medewerker van het museum
en de personeelsverantwoordelijke van Stad Deinze.
In 2015 opent een tentoonstelling over Duitse oorlogsfotografie tijdens Wereldoorlog I in de regio van
Deinze en de Leie- en Scheldestreek. POLS/Erfgoedcel Leie Schelde initieerde dit initiatief door in 2013 de
collectie van een verzamelaar-heemkundige voor te stellen aan het museum en zo de eerste gesprekken
tussen deze beide partijen op te starten. In 2014 bleef de erfgoedcel betrokken bij de verdere
voorbereidingen van deze tentoonstelling, onder meer op vlak van logistiek (digitaliseringsapparatuur),
personeel (vormgeving) en communicatief (opname in communicatiekanalen van POLS).
Actor
Overleg in het
kader van de
Tentoonstelling
“Ausweis bitte”

Datum
10/01/2014
3/04/2014
8/04/2014
3/06/2014
2/09/2014

Locatie
Museum
Deinze + bij
Denis
Pieters,
Nazareth

Contactpersonen
Museum Deinze;
Denis Pieters,
POLD (D)

Afspraken/agendapunten
Voorbereiding
overzichtstentoonstelling “Ausweis
Bitte, WOI door Duitse ogen”,
vertrekkend vanuit de fotocollectie
van verzamelaar Denis Pieters,
opmaak vormgeving, communicatie,
digitalisering

Het Museum Gust De Smet in Deurle werd in 2014 gesloten omwille van grondige renovatiewerken.
Aangezien er geen extra personele middelen waren binnen de gemeente Sint-Martens-Latem besloot de
Erfgoedcel gedurende 6 werkdagen de cultuurambtenaar bij te staan bij het voorbereiden van de verhuis
van het aanwezige roerend erfgoed. Alle objecten werden genummerd, opgemeten, hun toestand
gecontroleerd en verpakt alvorens ze in verhuismodules uit het museum vertrokken. Dit was een
huzarenstukje, maar het bood het personeel van POLS wel een unieke inkijk in de leefwereld van Gust De
Smet en was een uitgelezen moment om de behoud en beheer-skills van de erfgoedcel uit te testen.
Actor
Overleg +
ondersteuning
gemeentelijk
museum Gust
De Smet, SintMartens-Latem

Datum
3 tot en
met
7/2/2014
(J) en
10/2/2014
(D, J)

Locatie
Gust De
Smetmuseum,
Deurle,
Sint-MartensLatem

Contactpersonen
Sophie Desmet
(cultuurambtenaar
Sint-Martens-Latem)
+ personeel POLS (J,
D)
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Afspraken/agendapunten
Personele ondersteuning door
de erfgoedcel o.g.v. behoud en
beheer en registratie in
afwachting van de volledige
renovatie van het Gust De
Smetmuseum, verpakken en
nummeren aanwezige
objecten en schilderijen.
Aanpassen papieren inventaris
waar nodig, detecteren schade
en vaststellen toestand
collectie.

Tijdens de Week van de Smaak tenslotte, werd intensief samengewerkt met het Museum Gevaert-Minne in
Sint-Martens-Latem, waar 3 lezingen georganiseerd werden door de stichter van de natuurvoedingsfabriek
LIMA en zoon van kunstschilder Edgar Gevaert, Pierre Gevaert. De respons was zo positief en omvangrijk dat
dit onderwerp ook de komende jaren verder zal worden uitgediept.

3. Cultureel-erfgoed
3.1. Uitbouw cultureel-erfgoedcel
Interne kwaliteitszorg (IKZ)
De 3 medewerkers van POLS, samen 2,5fte, worden 100% ingezet voor de cultureel-erfgoedwerking. Hun
tijdsbesteding omhelst ook de redactie van het cultuur- en erfgoedmagazine POLSSLAG (i.s.m. de
Adviesgroep van POLS) en de projectopvolging van de projecten “Herdenking Wereldoorlog I” (TRP) en
“Digitale erfgoedhaltes” (Leader/PDPO).
Het personeel tracht gemiddeld om de 3 weken intern te overleggen, om de doorstroom van informatie zo
optimaal mogelijk te laten verlopen. Daartoe wordt telkens een sjabloon met agenda opgemaakt waarin
afspraken worden genoteerd.
Actor
Datum
Locatie
Contactpersonen Afspraken/agendapunten
Intern
07/1, 15/1,
Kantoor
Personeel POLS
afstemmen takenpakket, afspraken
overleg
21/1, 17/2,
Deinze
(D, M, J)
omtrent dagelijkse werking,
1/4, 18/4,
voorbereiding vergaderingen en
22/5, 23/6,
bestuurscycli, personeelsadministratie,
18/8, 15/9,
beleidsvoorbereiding, financiën,
27/10/2014
voorbereiding verhuis, communicatieacties, …
Locatie
POLS/Erfgoedcel Leie Schelde zou medio 2014 haar intrek nemen in het Erfgoedhuis/Museum Fonds Gentiel
de Smet in Deinze, maar verregaande renovatiewerken beletten de intrek in 2014. De bureauruimte op het
gelijkvloers moest aanpassingswerken ondergaan om ook andersvalide mensen toe te laten de ruimtes en
het sanitair te betreden. Ook was er geen dakisolatie noch dubbele beglazing en werd nog verwarmd met
een mazoutketel. Daar zijn ook telkens aanpassingswerken gebeurd: dakisolatie, dubbele beglazing en
gasleidingen met centrale verwarming.
De keuken was ook nog niet gebruiksklaar en werd eveneens aangepakt. Na deze grondige verbouwingen
werd tenslotte alles geschilderd, in het voorjaar van 2015 zal ook de eerste verdieping worden aangepakt,
maar vanaf 1 maart 2015 zou de projectvereniging haar intrek moeten kunnen nemen op het gelijkvloers.
De huur werd in 2013 reeds bepaald op 720 euro per maand.
Aangezien er in 2014 nog geen huur moest betaald worden en er ook nog geen andere verbruiksonkosten en
apparatuur moest worden voorzien, zijn dit bedragen die in de afrekening van 2014 dan ook niet zullen
voorkomen, maar pas in 2015 zullen worden besteed.
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Huisstijl: website en nieuwsbrief
De raad van bestuur keurde op eind november 2013 het logo goed dat specifiek zal worden gebruikt als
centraal element in de huisstijl van de Erfgoedcel Leie Schelde, naast het overkoepelende logo van. Het logo
verwijst naar een vloertegel in de toekomstige kantoorruimte van de projectvereniging. In 2014 werd verder
gebouwd aan de huisstijl van POLS en ontwierp een extern bedrijf de overkoepelende website
www.polsregio.be. In september 2014 werd dit digitale platform gelanceerd, sindsdien prijkt deze website
ook tussen het lijstje op de website www.erfgoedcellen.be.
Ook binnen de nieuwe website kreeg de vloertegel van de interbellumwoning waar de projectvereniging in
2015 haar intrek neemt een centrale plaats. Verder belicht de website 3 pijlers:
- algemene informatie over de projectvereniging, haar bestuur, personeel, vrijwilligers, beleidslijnen en
adviesorganen. Ook een regiokaart werd ingebouwd waarlangs de digitale erfgoedhaltes worden ontsloten,
de Points of Interest, die via een QR-code op locatie naar deze website worden doorverwezen.
- het cultureel-erfgoedluik van de projectwerking met de onderdelen: Erfgoedbank, Erfgoedveld,
Erfgoedthema’s en ondersteuning erfgoed
- het cultuurcommunicatie-luik van de projectvereniging met de onderdelen: POLSSLAG, UiT in de regio,
Cultuursector en ondersteuning cultuur.
Sinds september 2014 wordt ook maandelijks een digitale nieuwsbrief verspreid die telkens achteraf
consulteerbaar is via de website. Eind 2014 worden zo al een 1000-tal e-mailadressen bereikt. De
nieuwsbrief bevat de rubrieken ‘Nieuws uit de Erfgoedcel’ met telkens een ‘update vanuit de Erfgoedbank’,
een ‘UiT in de regio’-rubriek met cultuurnieuws en –evenementen, een tijdelijke rubriek ‘Herdenking
Wereldoorlog I’ en een rubriek ‘Goed om weten’ waarin onder meer externe vormingen worden
gecommuniceerd.
3.2. Realisaties actieplan 2014
Uitvoering strategische doelstelling 1: de gemeenten van de projectvereniging hebben cultureel erfgoed
prioritair naar voor geschoven als een beleidsprioriteit
Operationele doelstelling (OD) 1.1. De projectvereniging heeft een integrale langetermijnvisie ontwikkeld,
waarin alle aspecten van de zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed vervat zitten. De
projectvereniging heeft deze visie aan het agentschap bezorgd met het actieplan 2013.
De integrale langetermijnvisie werd ontwikkeld in de beleidsnota cultureel-erfgoed die door de cultureelerfgoedgemeenschap werd opgesteld in 2011. Er is niet alleen aandacht voor de zorg voor het cultureel
erfgoed en dus naar behoud en beheer, depotbeleid, inventarisatie, e.d.m. toe, maar ook aandacht voor
publiekswerking, onderzoek, educatie … Dit document werd in 2012 bezorgd aan het agentschap Kunsten en
Erfgoed.
Er werd in 2013 opnieuw gestart met een participatieproces, met het oog op de beleidsnota die in het voorjaar
2014 werd afgerond. De integrale langetermijnvisie, waarin alle aspecten van de zorg voor en ontsluiting van
het cultureel-erfgoed vervat zitten, is een essentieel onderdeel van dit document.
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OD 1.2. Projectvereniging POLS heeft een meerjarenbegroting en -planning met prioriteiten opgemaakt. Deze
prioriteiten werden gekoppeld aan de strategische en operationele doelstellingen uit dit convenant.
De meerjarenbegroting en –planning 2013-2014 werd in januari 2013 bezorgd aan het Agentschap Kunsten
en Erfgoed. In 2014 werd deze oefening opnieuw gemaakt voor de periode 2015-2020.
OD 1.3. De cultureel-erfgoedcel heeft gefungeerd als een kennisknooppunt op het vlak van cultureel erfgoed,
ook voor het beleid.
Dit gebeurt op het vlak van ontsluiting vooral door het verder aanvullen van en met digitale deelcollecties,
het in stand houden en promoten van de cultureel-Erfgoedbank Leie Schelde. Daarnaast wordt sinds de
lancering van het digitale platform www.polsregio.be in 2014 ook kennis en expertise langs die weg
ontsloten: De verschillende ondersteuningslijnen voor cultureel-erfgoed en cultuur, het erfgoedveld met de
aanwezige cultureel-erfgoedactoren, de erfgoed-thema’s die vaak intergemeentelijk worden belicht (bvb.
industrieel, religieus en artistiek erfgoed) enzovoort.
Verder wordt kennis verzameld door het participeren vanuit de erfgoedcel aan diverse overlegmomenten,
vormingen en workshops, via beleidsvoorbereiding en advies aan en van de gemeentebesturen en het
begeleiden van cultureel- erfgoedprojecten. In 2014 is het OVEO, Oost-Vlaams Erfgoedcellenoverleg,
opgericht in 2013, opnieuw regelmatig georganiseerd, vooral in het kader van de nieuwe
conventantsaanvraag.
Actor/Overlegorgaan
Oost-Vlaams
Erfgoedcellen
Overleg (OVEO)

Datum
28-31/1,
26/2, 14/3,
19/6, 9/10,
11/12/2014

Locatie
SintMartensLatem
Moortsele
Aalst
Sint-Niklaas
Eeklo
Deinze

Contactpersonen
Erfgoedcellen
Viersprong- Land
van Rode, Leie
schelde, Aalst,
Dendermonde,
Waasland,
Meetjesland,
(STAM)*
+ personeel POLS
(J)

Afspraken/agendapunten
Trajecten WOI, Erfgoedbanken,
(zakelijk) beleid, communicatie,
sociale diversiteit,
vrijwilligersbeleid,
ondersteuningsbeleid, …
28-31/1: Quarantaine OVEO in
het Tempelhof in Sint-MartensLatem => afstemming
aanvraagdossiers convenant
2015-2020 incl. protocol
complementair
ondersteuningsbeleid
=> voorbereiding: POLS, verslag:
Erfgoedcel Dendermonde

Ook met de cultureel-erfgoedwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt intensief structureel
samengewerkt en afgestemd, zeker in het kader van het protocol op het complementair
ondersteuningsbeleid, maar ook projectmatig: afstemming herdenkingsprojecten Wereldoorlog I, op vlak van
behoud en beheer, communicatie, vormingsinitiatieven en dergelijke meer.
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Actor/Overlegorgaan Datum
Overleg Provincie
6/2/2014
Oost-Vlaanderen
27/2/2014
20/3/2014
8/4/2014
14/5/2014
20/11/2014
26/11/2014

Locatie
PAC,
Gent

Contactpersonen
Anneke Lippens,
Mieke Van
Doorselaer,
Adeline Beurms,
Laurence De
Bolle, Annelies
De Mey, Nele
Bogaert, Jo
Rombouts
+ personeel POLS
(J)

Studiedag
kerkbesturen OostVlaanderen

STAM,
Gent

Provincie OostVlaanderen,
Personeel POLS
(J, M)

10/10/2014

Afspraken/agendapunten
Afstemmen digitale ontsluitingstool
(Erfgoedbanken & Erfgoedinzicht),
afstemmen religieus erfgoedbeleid,
afstemmen depotbeleid,
afstemmen ondersteuningsbeleid
provincie en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden,
kennismaking nieuw diensthoofd
erfgoed + case
kunstenaarsarchieven (o.a.
Gevaert-Minne)
=> verslag door Provincie OostVlaanderen
Toelichting religieus erfgoedbeleid
Provincie Oost-Vlaanderen,
registratie, inventarisatie en
digitaliseringsoperatie, expo
toekomst Kerken in Vlaanderen

Het personeel van POLS participeert ook aan de overlegmomenten georganiseerd door het steunpunt voor
cultureel-erfgoed FARO of door de erfgoedcellen samen en de vormingsinitiatieven daar.
Actor/Overlegorgaan
Overleg FARO, o.a.
Collegagroep IGS-en,
COP Beleid en
Speakers’s Corner

Overleg COP Digidoc

Datum
14/1/2014
11/2/2014
13/2/2014
10/3/2014
6/5/2014
17/9/2014
19/9/2014
21/10/2014
18/11/2014
4/12/2014

13/02/2014
8/05/2014
20/11/2014

Locatie
Brussel

Contactpersonen
Gregory
Vercauteren,
Jacqueline
Vanleeuwen,
Collega-IGS’en, COP
Erfgoededucatie
(4/12)
+ personeel POLS
(J)

Eeklo

VGC,
Brussel

Personeel POLS (D),
erfgoedcellen

16

Afspraken/agendapunten
In kaart brengen,
convenantsaanvraag (o.a.
feedback doelstellingen 20152020), ICE-platform (Tapis
Plein), BBC&MJP, Erfgoeddag,
vorming in het kader van
beleidsplanning, protocol
lokaal ondersteuningsbeleid,
uitwisseling
praktijkvoorbeelden
erfgoededucatie
=> COP Beleid: verslag door
erfgoedcel Leie Schelde,
Speaker’s Corner en
collegagroep IGS’en: FARO
Expertise uitwisseling
digitalisering en
inventarisatie, databanken en
online toepassingen, CESTstandaarden,

Overleg website
Erfgoedcellen

14/02/2014
11/06/2014
8/07/2014
16/09/2014
17/12/2014
Vorming
27/02/2014
Introductiecursus
27/03/2014
nieuwe
22/04/2014
erfgoedmedewerkers 24/04/2014

Antwerpen
en VGC
Brussel

Personeel POLS (D),
erfgoedcellen

Faro,
Brussel

Faro, personeel
POLS (D & M),
andere
erfgoedactoren

Vorming
digitalisering
cultureel-erfgoed
Vorming
communicatie en
erfgoed
Studiedag expertiseuitwisseling
vrijwilligersbeleid
door Erfgoedcellen

20/05/2014

Huis van
Alijn, Gent

4/11/2014
13/11/2014
20/11/2014
7/12/2014

Faro,
Brussel

Vorming
Introductiecursus
nieuwe
erfgoedmedewerkers

27/02/2014
27/03/2014
22/04/2014
24/04/2014

Faro,
Brussel

Vorming
digitalisering

20/05/2014

Huis van
Alijn, Gent

Vorming
communicatie en
erfgoed

4/11/2014
13/11/2014
20/11/2014

Faro,
Brussel

Samenwerking om een
nieuwe erfgoedcellenwebsite
te laten bouwen + opmaak
bestek

Introductie Erfgoedwerking
Vlaanderen, Wie is wie,
tentoonstellingen bouwen,
participatie en vrijwilligers,
depotbeleid
Packed vzw, POLS
Toelichting door Packed
(D)
inzake digitaliseren van foto’s,
films, geluidsfragmenten,…
Packed vzw, FARO, Opstellen communicatieplan,
POLS (D)
gebruik communicatiekanalen
en sociale media
COP Beleid, COP
Uitwisseling
vrijwilligerswerking, praktijkvoorbeelden
alle Vlaamse
vrijwilligerswerkingen binnen
erfgoedcellen +
cultureel-erfgoedcellen
personeel POLS (J)
Faro, personeel
Introductie Erfgoedwerking
POLS (D & M),
Vlaanderen, Wie is wie,
andere
tentoonstellingen bouwen,
erfgoedactoren
participatie en vrijwilligers,
depotbeleid
Packed vzw, POLS
Toelichting door Packed
(D)
inzake digitaliseren van foto’s,
films, geluidsfragmenten,…
Packed vzw, FARO, Opstellen communicatieplan,
POLS (D)
gebruik communicatiekanalen
en sociale media

LAMOT,
Mechelen

Zoveel mogelijk wordt de vertaalslag van bovenstaande opgedane expertise naar de achterban van
erfgoedzorgers en –gemeenschappen in het werkgebied gemaakt, op maat van de deelnemers, maar ook naar
de bestuursleden en adviesorganen toe. Middels overlegplatforms geïnitieerd door de erfgoedcel of
vergaderingen van erfgoedzorgers en -actoren waaraan personeel van de erfgoedcel deelneemt als
vertegenwoordiger van de intergemeentelijke samenwerking POLS.
Overlegorgaan
Adviesgroep POLS

Datum
22/1/2014
26/5/2014
9/9/2014

Locatie
Gavere
Nazareth
De Pinte

Contactpersonen
Cultuurambtenaren
Deinze, De Pinte,
Gavere, Nazareth,
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Afspraken/agendapunten
Afstemming m.b.t. BBC,
cultureel-erfgoedprojecten,
Erfgoedbank,

22/10/2014

Zulte

Zulte en SintMartens-Latem
+ personeel POLS
(M, D, J)

4/2/2014
6/5/2014
12/7/2014
22/8/2014
18/12/2014

Tempelhof,
SML
Erfgoedhuis,
Nazareth
Museum
Deinze
Texture
Kortrijk

VVV ‘tGaverland,
Heemkring Zulte,
Heemkring
Scheldeveld, KGK
Deinze, HK Land v
Nevele,
Familiekunde
Deinze,
Laetemsche
Vriendenkring
+ personeel POLS
(M, D, J)

Erfgoedcommissie 14/1/2014
Stad Deinze
3/7/2014
16/9/2014
26/11/2014

Deinze

Eva Devooght,
leden erfgoedcommissie
+ personeel POLS
(D, J)

Werkgroep
Erfgoed NazarethEke

11/2/2014
18/6/2014
13/11/2014

Nazareth

Fanny Delaey,
werkgroep
Erfgoedhuis
Nazareth
+ personeel POLS
(M, J)

Cultuurraad De
Pinte

20/02/2014
11/11/2014

De Pinte

Cubeco + schepen
De Pinte,
Cultuurraad De
Pinte, 11-11-11comité De Pinte +
personeel POLS (J,
D)

Werkgroep
erfgoedzorgers
POLS
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cultuurcommunicatie,
erfgoedantennewerking,
Erfgoeddag e.a. evenementen
=> voorbereiding en verslag
door POLS
afstemming
cultureelerfgoedbeleid 2015-2020, in
kaart brengen aanwezige lokaal
erfgoed en kennis en expertise,
noden
en
behoeften,
voorstelling uitleendienst en
ondersteuningsbeleid, uitbouw
Erfgoedloket in alle gemeenten
d.m.v. satellietwerking, update
Erfgoedbank en digitalisering,
studiebezoeken en vorming
=> voorbereiding en verslag door
POLS
Voorstelling Erfgoedcel en
cultureel-erfgoedbeleid op
erfgoedcommissie,
adviesorgaan inzake roerend,
onroerend en immaterieel
erfgoed in Deinze
=> verslag door erfgoedmedewerker Stad Deinze
Adviesorgaan inzake roerend,
onroerend en immaterieel
erfgoed in Nazareth,
vrijwilligersploeg Erfgoedhuis
Nazareth
=> verslag door cubeco
Nazareth
Voorstelling werking
POLS/Erfgoedcel Leie Schelde
o.g.v. cultuurcommunicatie en
cultureel-erfgoed, demo
erfgoedbank, demo kennismakingslessen Erfgoed,
ondersteuningsbeleid,
voorstelling WOI-project
=> verslag door cubeco De Pinte

Werkgroep VVV ’t 20/3/2014
Gaverland,
27/3/2014
erfgoedcommissie Gavere

Gavere

VVV ’t Gaverland,
cubeco Gavere
+ personeel POLS
(J)

Voorstelling werking
POLS/Erfgoedcel Leie Schelde op
vlak van cultuurcommunicatie
en cultureel-erfgoed, demo
erfgoedbank Leie Schelde, demo
kennismakingslessen Erfgoed,
Werkgroep project Gaverse
Reuzen (27/03)
=> verslag door cubeco Gavere

OD 1.4. Projectvereniging POLS heeft tegen het einde van 2013 alle cultureel-erfgoedorganisaties en publiek
toegankelijke cultureel-erfgoedcollecties op het grondgebied van de gemeenten, op een uniforme wijze in kaart
gebracht, inclusief de noden en behoeften.
De overlegplatforms (o.a. collega-groep erfgoedzorgers en het overleg musea Leiestreek) zoals hierboven
reeds opgesomd dienen in hoofdzaak ook om te detecteren welk aanwezige cultureel-erfgoed en –actoren er
zich in het werkgebied van POLS bevinden, inclusief de noden en behoeften. Deze beide overlegplatforms –
de collega-groep erfgoedzorgers is geïnitieerd eind 2013 door POLS en het overleg musea Leiestreek door
het museumconsulentschap van Provincie Oost-Vlaanderen – liggen qua samenstelling en dynamiek nogal ver
uit elkaar en vereisen dus een aanpak op maat. Het is voor de erfgoedzorgers bvb. in de eerste plaats vooral
nog kennismaken met elkaar en met de werking van de cultureel-erfgoedcel, maar na 1 jaar kunnen we
vaststellen dat de reacties vooral positief zijn, getuige het toenemend aantal deelnemers en het succes van
het studiebezoek eind 2014.
Het overleg van de musea bestaat al langer en is heeft een totaal andere agenda, het staat voornamelijk in
het teken van de organisatie van de Biënnale en de gezamenlijke communicatie daar rond. POLS participeert
hier voornamelijk in het kader van dat laatste. In de toekomst zal echter ook meer gefocust worden op andere
zaken zoals de uitwisseling van kennis en expertise, het delen van logistieke en personele middelen enzovoort.
Het museumconsulentschap van de Provincie Oost-Vlaanderen is hierin initiatiefnemer, de erfgoedcel sluit
aan waar relevant.
De veldtekening die op deze manier is tot stand gekomen en waar nog permanent aan wordt gesleuteld is op
het vlak van (beeld)collecties deels ontsloten via de erfgoedbank. Daarnaast ook op organisatie- en themaniveau via de nieuwe website van POLS. In 2014 werden alvast de primaire actoren hierop ontsloten, in de
toekomst zullen ook de andere actoren die erfgoed niet noodzakelijk als voornaamste werkgebied hebben,
worden meegenomen.
OD 1.5. Projectvereniging POLS heeft in zijn werking ingezet op immaterieel erfgoed en op methodieken voor
het borgen hiervan. Daarbij heeft de projectvereniging de lokale cultureel-erfgoedgemeenschap toegeleid naar
de databank en de website voor het immaterieel erfgoed in Vlaanderen, ontwikkeld door de Vlaamse
Gemeenschap. De projectvereniging heeft de lokale cultureel-erfgoedgemeenschap begeleid bij het invullen
van de databank. De projectvereniging heeft tevens de kennis en expertise over immaterieel erfgoed
uitgewisseld met anderen via de databank en via de website.
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In het werkgebied van POLS zijn twee elementen Immaterieel Cultureel Erfgoed toegevoegd aan de Inventaris,
met name de H. Bloedprocessie van Meigem en de volkssport hanenzetten. De erfgoedgemeenschap achter
het eerste element is na een toelichting door Tapis Plein bij FARO zelf aan de slag gegaan voor het borgen van
haar erfgoed.
De erfgoedgemeenschap van de volkssport hanenzetten echter, is niet in die mate betrokken. Vanaf najaar
2013 werden diverse initiatieven genomen, zoals contacten met Leca en Tapis Plein (2013) een overleg met
CAG (2014), bezoek aan diverse hanenzettingen, contacten met liefhebbers, een oproep voor info op landelijk
niveau, een koppeling van tentoonstellingsmateriaal aan de expo Suskewiet die in het voorjaar van 2014 in de
bibliotheek en het Erfgoedhuis in Nazareth opgesteld stond, enzovoort. De cultureel-erfgoedgemeenschap
van dit element geeft echter aan geen opvolging meer te kunnen garanderen in de toekomst. Er werd
bijgevolg, na overleg met collega-erfgoedcel Meetjesland die deze volkssport ook in haar werkgebied ziet
verdwijnen (Lotenhulle) en de expertisecentra besloten een schrijven te richten aan het Agentschap met een
stand van zaken omtrent deze volkssport.
veldprospectie
ihkv element en
cultureel-erfgoedgemeenschap
hanenzetten

17/1/2014
26/1/2014
9/3/2014
2/9/2014

Lotenhulle
Hanenzetting
Olsene, Zingem
Deinze

Immaterieel cultureelerfgoedgemeenschap
hanenzetten +
personeel POLS (J)

kennismaking met en
oplijsten erfgoedgemeenschap,
borgingsinitiatieven, in
kaart brengen archief
hanenzetten, i.s.m.
Erfgoedcel Meetjesland
(Lotenhulle) + interview
hanenzetter Roger De
Witte (Zulte)

Naast deze erkende elementen, worden ook andere immaterieel cultureel-erfgoedactoren gesensibiliseerd en
in kaart gebracht. Bijvoorbeeld de reuzenverenigingen en -comités in de regio zijn een potentiële nieuwe ad
hoc collega-groep waarop in de toekomst door POLS acties rond zullen worden ondernomen.
OD 1.6. Projectvereniging POLS heeft uiterlijk tegen het einde van 2014 een visie op een lokaal
ondersteuningsbeleid voor cultureel-erfgoedactoren uitgewerkt. Het ondersteuningsbeleid bevat minstens een
beleid voor de ondersteuning van erkende musea en erkende culturele archiefinstellingen die een werking
ontwikkelen op het lokale niveau en de ondersteuning van lokale tijdschriften voor volkscultuur en geschiedenis.
Het protocol van akkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten vzw (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse Provincies vzw (VVP) is hiervoor richtinggevend.
De projectvereniging heeft in 2013 een ondersteuningsbeleid ontwikkeld voor projectmatige ondersteuning
van cultureel-erfgoedinitiatieven, waardoor creatieve cultureel-erfgoedprojecten kansen gekregen hebben.
In 2013 werden 10 projecten ondersteund. In 2014 werden aan 12 cultureel-erfgoedprojecten middelen
toegekend. Dit maakt een totaal van 20 projecten die in totaal meer dan €30.000 ondersteuning toekend
werden. Dit ondersteuningsbeleid gebeurt op basis van een intergemeentelijk subsidiereglement en het
advies van de hoger vermelde advies- en reflectiegroep.
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In 2014 werd ook afgestemd met de uitgevers van periodieke publicaties om een ondersteuningsbeleid uit te
werken op maat van deze publicaties. Hieraan namen 3 heem- en geschiedkundige kringen deel, Heemkring
Scheldeveld, Zulte en de KGK Deinze, VVV ’t Gaverland nam uit interesse deel, zij geven geen periodieken uit,
enkel projectgebonden publicaties. Er werd een ondersteuningsvoorstel opgesteld dat door de Adviesgroep
gevolgd en door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
Tot slot werd in 2014 binnen OVEO en in afstemming met de Provincie Oost-Vlaanderen een gezamenlijk
ondersteuningsbeleidstraject uitgestippeld ten behoeve van de collectiebeherende instellingen. Dit werd
meegenomen in de aanvraagdocumenten voor de cultureel-erfgoedconvenanten 2015-2020 van de OostVlaamse erfgoedcellen.
Uitvoering strategische doelstelling 2: de cultureel-erfgoedcel heeft gefungeerd als bruggenbouwer, heeft
ingezet op samenwerking en stevige contacten uitgebouwd met de omliggende cultureel-erfgoedcellen
OD 2.1. Lokale cultureel-erfgoedactoren hebben ervaringen uitgewisseld en hebben samengewerkt.
Die uitwisseling van ervaring gebeurde tijdens diverse bijeenkomsten en netwerkactiviteiten. Zie hiervoor ook
het overzicht hierboven en integraal op het eind van dit document.
Samenwerkingen kwamen zo ook in 2014 tot stand, bvb. tussen Heemkring Zulte en het Museum van Deinze
en de Leiestreek in het kader van de Georges Dheedenestichting. Tussen het Museum Gevaert-Minne en den
Laethemse Vriendenkring in het kader van de Week van de Smaak-lezingen door Pierre Gevaert. Tussen
Heemkring Zulte en de KGK van Deinze in het kader van de publicatie van het Landboek Zulte. Tussen
Heemkring Scheldeveld en Familiekunde Deinze in het kader van de voorstelling van het jaarboek 2014 van de
heemkring. Tussen VVV ’t Gaverland en het Feestcomité Zulte in het kader van de werkgroep Gavere reuzen.
Een mooi voorbeeld tenslotte is de samenwerking rond Erfgoeddag 2014. 4 van de 6 gemeenten hadden
activiteiten ingeschreven in het nationale programma en de erfgoedcel besliste om een Nostalbus in te leggen
waarmee bezoekers op 1 dag alle activiteiten konden bezoeken en in alle 6 de gemeenten halthielden. Het
domein Gevaert-Minne in Sint-Martens-Latem stelde zijn deuren open en VVV ’t Gaverland ontving de
Nostalbus aan het monument over de steenbakkers in Semmerzake, perfect aansluitend bij het thema van
Erfgoeddag 2014, Grenzeloos. 40 mensen uit de regio namen deel aan dit initiatief.
OD 2.2. De expertise van de cultureel-erfgoedactoren werd versterkt.
Tijdens de vergadermomenten van bvb. de collega-groep erfgoedzorgers werden regelmatig zaken omtrent
communicatie, digitalisering en sociale media toegelicht. Ook het gebruik van tools zoals x-mind zijn gretig
opgepikt en toegepast. Eind 2014 werd een studiebezoek gebracht aan het vernieuwde vlasmuseum Texture
in Kortrijk, voornamelijk de erfgoedzorgers afkomstig uit de Leiegemeenten met een vlasgeschiedenis (Zulte,
Deinze en Sint-Martens-Latem) namen deel. Men gaf na afloop aan meer te willen participeren aan dergelijke
studiebezoeken en uitwisselingsmomenten op locatie.
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Uitvoering strategische doelstelling 3: het aanwezige cultureel erfgoed is gevrijwaard voor de toekomstige
generaties en wordt intensief gebruikt in onder meer onderwijs, recreatie en toerisme
OD 3.1. Er is sensibilisering rond, inventarisatie van en instandhouding van het aanwezige cultureel erfgoed
gerealiseerd.
De projectvereniging POLS heeft daartoe de Erfgoedbank Leie Schelde – die eind 2014 meer dan 2.000 records
omvat – verder uitgebouwd en gepromoot, onder meer door oproepen in POLSSLAG en maandelijkse updates
in de digitale nieuwsbrief. Interessante particuliere collecties van onder meer :
- circuskenner en Zultenaar André De Poorter,
- de tentoonstelling Deinze Vroeger en Nu (een facebookgroep die uitmondde in een fysieke
openluchttentoonstelling)
- het reuzendagboek van Gavere, van de werkgroep Gaverse Reuzen
- het tentoonstellingsmateriaal over de verdwenen Gaverse middelbare scholen
- een collectie diapositieven van Latemnaar Albert Haelemeersch
- de glasnegatieven van de familie van architect Juliaan Lampens werden alle gedigitaliseerd en zullen
in 2015 gepast worden verpakt en bewaard
- een collectie concertaffiches van (legendarische) concerten die plaatsvonden in de Brielpoort
- de expo over de verbroedering van Eke n.a.v. Erfgoeddag 2014 in het Erfgoedhuis
- materiaal afkomstig van de verzamelmomenten op de erfgoedantennes van het hoofdkantoor, zie
verder. Bvb. de zitdag tijdens de erfgoedantenne van De Pinte was succesvol.
- enzovoort
Zie ook de oplijsting van de plaatsbezoeken van de projectmedewerker in dit kader vanaf p. 31 en als bijlage
bij dit document de google analytics-statistieken gekoppeld aan het gebruik van de erfgoedbankwebsite.

De “erfgoedantennes” zijn de satellietwerking van het erfgoedloket in de regio: niet enkel tijdens de
kantooruren op het kantoor in Deinze, maar ook elders in de regio kan men bij de erfgoedcelmedewerkers
terecht voor advies, digitalisering en andere ondersteuning. In samenwerking met de lokale cultuurdienst
en/of heemkring of erfgoedorganisatie wordt een geschikte plek en tijdstip gekozen waarop samen aan de
slag gegaan wordt.
In Nazareth is dit het bestaande Erfgoedhuis waar al jarenlang een vrijwilligerswerking bestaat. In Gavere zijn
dit de Poortdagen waar in het weekend vrijwillige “poorters” de dienst uitmaken, hier ondersteunt de
erfgoedcel logistiek (bvb. met een A3-scanner). In De Pinte wordt hiervoor samengewerkt met de nieuwe
bibliotheekinfrastructuur en in Zulte wordt dit in 2015 opgestart in de 3 deelgemeentes in samenwerking met
de Erfgoedcommissie. In Sint-Martens-Latem tenslotte is in 2014 werk gemaakt van de doorstart van het
Documentatie- en Archiefcentrum in de voormalige brouwerij dat een tiental jaar heeft stilgelegen. In
samenwerking met de cultuurdienst en heemkring Scheldeveld werd een oproep gelanceerd voor vrijwilligers
en sinds het najaar van 2014 komt wekelijks een enthousiaste groep mensen samen die zich inzetten voor het
inventariseren, het behoud en beheer van het plaatselijke archief. De Erfgoedcel is ook hier primaire partner.
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Overlegorgaan
Erfgoedantenne
Sint-MartensLatem

Datum
16/1/2014
7/04/2014
28/4/2014
19/9/2014
13/11/2014
2/12/2014
12/12/2014
16/12/2014
19/12/2014

Locatie
Documentatieen
Archiefcentrum
(DAC)
Sint-MartensLatem

Contactpersonen
Cubeco Sint-MartensLatem, vzw Archief- en
documentatiecentrum,
Heemkring
Scheldeveld,
Laetemsche
Vriendenkring en
Kunstkring
+ personeel POLS (J)

Erfgoedantenne
De Pinte

7/6/2014

Bibliotheek De
Pinte

Bibliotheekpersoneel
en cubeco De Pinte +
personeel POLS (M, D,
J)

Erfgoedantenne
Erfgoedhuis
Nazareth

18/2 7/3/2014
28/3/2014
9/4/2014
20/8/2014
4/10/2014

Erfgoedhuis,
Drapstraat 16
Nazareth

Werkgroep
erfgoedvrijwilligers
Nazareth + personeel
POLS (M, J)

Erfgoedantenne
Gavere

3/4/2014
10/4/2014
17/4/2014

De Poort,
Gavere

Cubeco Gavere, VVV ’t
Gaverland + personeel
POLS (J)

Afspraken/agendapunten
Doorstart vrijwilligerswerking Archief- en
documentatiecentrum van
Sint-Martens-Latem.
Kennismaking met POLS en
het ondersteuningsbeleid
specifiek ook voor
vrijwilligers + start
archivering archief
Gevaert-Minne (i.s.m.
Archiefbank Vlaanderen en
Provincie Oost-Vlaanderen)
Zitdag met inscannen
binnengebracht
(beeld)materiaal,
documenteren
(beeld)materiaal,
adviesverlening
Permanentie openingsuren
+ expo Suskewiet en
hanenzetten,
ondersteuning
digitalisering en registratie
(beeld)materiaal +
nocturne expo Eke’s
Digitalisering materiaal
werkgroep Gaverse reuzen
(A3-scanner)

OD 3.2. De intergemeentelijke samenwerking voor cultureel erfgoed heeft geleid tot een versterking van het
cultureel erfgoed als educatief instrument.
De cultureel-erfgoedcel heeft op vraag van een overkoepelende organisatie die alle 16 basisscholen van
Deinze overkapt een kennismakingskoffer erfgoed ontwikkeld waarmee in 2013 reeds langs enkele scholen
werd getrokken. Gezien het succes van deze kennismakingslessen Erfgoed werd dit aanbod vanuit de
Erfgoedcel ook buiten Deinze gepromoot en met succes:
Overlegorgaan
Erfgoededucatie:
kennismakingsles
Erfgoed

Datum
23/1/2014
2/4/2014
4/4/2014

Locatie
Deinze

Contactpersonen
BS Kleurenplaneet,
Deinze, VBS Astene
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Afspraken/agendapunten
In het kader van het
Erfgoedproject van vzw Nobo,
Deinse koepel voor lagere

24/4/2014
29/4/2014
29/4/2014
30/4/2014
13/5/2014
8-9/7/2014
10/9/2014
20/10/2014
21/10/2014
13/11/2014

De Pinte
SintMartensLatem
Nazareth

VBS Astene, VBS
Erasmus, Deinze
BS Kaaistraat,
Deinze, VBS
Wontergem, BS
Kaaistraat, Deinze
BO Ter Leie, Deinze
Canteclaerkamp,
Deinze, Crea-atelier
Zevergem, VBS
Deurle, VBS
Nazareth

scholen biedt POLS/Erfgoedcel
Leie Schelde erfgoedlessen aan.
Ook scholen buiten Deinze
kunnen hierop intekenen.
Personeel POLS (J)

Niet alleen scholen, maar ook animatoren van kleuterkampen die aan de slag gingen met lokaal erfgoed
(Canteclaerkamp) en een crea-atelier in De Pinte tekenden in op dit aanbod. De respons is heel positief en het
opent de deuren naar de leraarskamers en beleidsvoorbereiders van deze scholen.
OD 3.3. Het cultureel erfgoed werd beter ontsloten voor toerisme en recreatie.
Zie hoofdstuk 5. POLS diende in 2011 een projectdossier in voor het ontsluiten van digitale erfgoedhaltes –
Points of Interest (POI) - middels QR-codes in situ en ontving hiervoor vanaf 2012 Leader- en PDPOsubsidies. Medio 2014 werd een deel van dit project opgeleverd in Leadergebied, in 2015 volgt de definitieve
oplevering van alle 120 POI’s in de regio die met elkaar zullen verbonden worden via een toeristische kaart
en fiets- en wandelroutes. De QR-codes verwijzen naar de POI’s ontsloten via de website van POLS.
Eind 2013 werd ook een projectdossier ingediend voor het “beborden” van de Trage Wegen in 5 van de 6
gemeenten in de regio. Hiervoor ontving POLS in 2014 middelen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en
Provincie Oost-Vlaanderen. De lokale erfgoedcommissies in de 5 gemeenten maakten een selectie op van de
Trage Wegen die een bordje krijgen en in het voorjaar van 2015 zullen de borden worden opgetrokken.
In 2014 participeerde POLS ook aan een toeristisch onderzoek vanuit de Provincie en Toerisme OostVlaanderen waarin gezocht werd naar aanknopingspunten binnen de Oost-Vlaamse Leiestreek. POLS heeft
binnen dit onderzoek vooral de cultureel-erfgoedtroeven en –actoren in de verf gezet.
Uitvoering strategische doelstelling 4: projectvereniging POLS heeft een beleid ontwikkeld waarbij via
intergemeentelijke samenwerking mensen in beweging gebracht zijn en de interesse voor het cultureel erfgoed
bij een ruim publiek versterkt is, en heeft gemeenschapsvormend en drempelverlagend gewerkt
OD 4.1. Via een doeltreffende communicatiestrategie heeft het lokale cultureel-erfgoedbeleid de hele
bevolking bereikt.
Het cultuur- en cultureel-erfgoedmagazine POLSSLAG verscheen in 2014 opnieuw driemaal en is daarmee aan
zijn derde jaargang toe. Het heeft een oplage van 41.800 exemplaren en komt zo bij elke inwoner van het
werkgebied (ca. 90.000) in de bus terecht. Dit laatste is een bewuste keuze. We krijgen alsmaar meer positieve
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feedback op het magazine en dat kunnen we ook afleiden uit het stijgende aantal deelnemers voor de gratis
vrijkaarten, de deelnames aan Erfgoeddag, Open Monumentendag, Week van de Smaak-activiteiten en
dergelijke. Ook de oproep voor vrijwilligers leverde een aantal geïnteresseerden op.
De uitneembare UiTkalender is bovendien een extra ruggensteun voor de organisatoren van de vele culturele
activiteiten in de regio. De digitale nieuwsbrief is een mooie tussentijdse aanvulling op deze
cultuurcommunicatie. Met die nieuwsbrief bereiken we anno januari 2015 reeds een kleine 1000 emailadressen.
Met een aantal initiatieven kwam POLS ook in de (lokale) pers terecht: de lancering van de nieuwe website
www.polsregio.be, de vrijwilligerswerking rond de militaire begraafplaats in Machelen, het opleveren van de
QR-codes in Leadergebied, de erfgoedkennismakingslessen, het kleuterkamp over Haantje Canteclaer, het
terugvinden van reus Carlos en de verdwenen reuzen van Baaigem en een cameraploeg van Eén kwam filmen
tijdens een hanenzetting in Olsene.
OD 4.2. De ondersteuning van intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven is toegenomen.
De ondersteuningsmogelijkheden cultureel-erfgoed en het subsidiereglement werden intensief gepromoot,
wat heeft geleid tot 22 goedgekeurde dossiers over de 4 oproepen, 2 per jaar, heen. Erfgoedactoren uit de 6
gemeenten waren vertegenwoordigd, met een voorsprong voor de gemeente Sint-Martens-Latem, die 6
projectdossiers gehonoreerd zagen de voorbije 2 jaar.
Bij de toekenning van de middelen worden telkens ook aandachtspunten en aanbevelingen geformuleerd
waarbij gestimuleerd wordt samen te werken met andere cultureel-erfgoed-actoren of andere socio-culturele
initiatieven en heel vaak worden inderdaad de lokale heemkringen geraadpleegd of betrokken.
OD 4.3. Projectvereniging POLS heeft bijzondere aandacht gehad voor een maatschappelijk en cultureel diverse
samenstelling van het personeelsbestand en bestuurs- en adviesorganen.
De twee cultureel erfgoedcoördinatoren Jolien Verroeye en David Vanhee werden in 2013 aangesteld op basis
van een vergelijkend examen, waarbij uiteraard ook de bovenstaande maatschappelijke principes golden.
De raad van bestuur besliste in 2013 eveneens om voor een periode van twee jaar een medewerker op
halftijdse basis aan te trekken met ondersteuning van specifieke middelen voor de tewerkstelling van
personen met een fysieke beperking. De projectmedewerker, master in de geschiedenis en kunstgeschiedenis,
startte op 1 april 2013, in 2015 zal zijn contract bovendien worden verlengd.
De advies- en reflectiegroep zijn evenwichtig samengesteld, maar het moet gezegd dat de cultureelerfgoedsector toch vooral nog een mannelijke sector is, althans wat de vrijwilligers, heemkundigen en
verzamelaars betreft. Maar hierin komt stilaan verandering. Ook de hoge leeftijd van bovenstaande
mannelijke erfgoeddeskundigen vormt een bedreiging voor de sector, maar hier ligt opnieuw een uitdaging
voor de cultureel-erfgoedsector.
OD 4.4. Projectvereniging POLS heeft expliciet aandacht voor maatschappelijke en culturele diversiteit gehad
bij het opzetten van activiteiten.
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POLS heeft aandacht voor specifieke doelgroepen. In 2014 werd de voorbereiding getroffen voor een
tentoonstelling over 25 jaar Asielcentra Rode Kruis met als voornaamste partner het Rode Kruis
Opvangcentrum van Astene-Deinze. Er zou een link gelegd worden naar de geschiedenis van de
seizoensarbeid en –migratie vanuit onze regio naar Wallonië, Frankrijk en de beide Amerika’s. In 2015 zou de
tentoonstelling in het kantoor van POLS te bezichtigen zijn, maar helaas werd eind 2014 het opvangcentrum
plots gesloten en werd deze samenwerking noodgedwongen stopgezet.
Uitvoering strategische doelstelling 5: projectvereniging POLS heeft tegen het einde van 2014 een beleid op vlak
van duurzaamheid binnen de eigen organisatie geconcretiseerd
OD 5.1. Projectvereniging POLS heeft in zijn werking ecologisch bewustzijn ingebouwd. Dit omvat een constante
aandacht voor de ecologische impact van de werking.
De medewerkers van de projectvereniging engageren zich zoveel mogelijk om ecologische duurzaamheid in
te bouwen in de dagelijkse werking.
De Erfgoedcel heeft zich aangesloten bij het netwerk Greentrack dat actief rond duurzaamheid werkt in de
cultuursector. Hiervoor zal het ook een specifiek ecologisch actieplan worden uitgeschreven van zodra de
nieuwe kantoorruimte in gebruik is genomen.
POLS heeft daarom ook ingetekend op de groepsaankoopmodule binnen Greentrack voor kantoormateriaal
en heeft Greentrack geraadpleegd voor het afsluiten van een overeenkomst met duurzame
energieleveranciers voor de nieuwe kantoorruimte.
OD 5.2. Projectvereniging POLS heeft een duurzame werking uitgebouwd, met kennisborging naast kennisdeling.
De kennisborging en kennisdeling gebeurt vooral via de erfgoedbank, het digitale platform www.polsregio.be en
de structurele overleginitiatieven: met de adviesgroep, de Raad van bestuur, de reflectiegroep, de collega-groep
erfgoedzorgers en de musea van de Leiestreek.
Uitwisseling en kruisbestuiving, binnen de erfgoed- en cultuursector, maar ook met belendende sectoren staat op
de agenda de komende beleidsperiode, tijdens de vorige beleidsperiode moest vooral worden ingezet op het in
kaart brengen en het kennismaken met elkaar en de regiowerking.
Uitvoering strategische doelstelling 6: projectvereniging POLS heeft tegen het einde van 2014 geïntegreerde
cultureel-erfgoedpraktijken ontwikkeld en uitgewisseld en heeft zo een meerwaarde gecreëerd voor het Vlaamse
cultureel-erfgoedveld
OD 6.1. Projectvereniging POLS heeft proactief haar expertise ter beschikking gesteld, onder andere over
publiekswerking, cultureel-erfgoededucatie en diversiteit.
POLS neemt deel aan overleg op zoveel mogelijk niveaus, in de eerste plaats lokaal, zelf geïnitieerd en dan
vooral intergemeentelijk (advies- en reflectiegroep, collega-groep erfgoedzorg, Raad van bestuur, dagelijks
bestuur) als door de lokale erfgoedzorgers. Op provinciaal niveau wordt heel nauw samengewerkt met de
andere 5 intergemeentelijke erfgoedcellen (Waasland, Meetjesland, Aalst, Dendermonde en Viersprong)
binnen OVEO en met de Provincie Oost-Vlaanderen. Op Vlaams niveau neemt POLS deel aan zo goed als alle
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overlegmomenten en expertise-uitwisselingen met de andere erfgoedcellen, zowel intergemeentelijke als
stedelijke, en met het Steunpunt FARO. Wanneer dat relevant is deelt POLS de opgedane expertise binnen
deze verschillende niveaus en neemt ze ook methodieken en tips en trics mee.
OD 6.2. Projectvereniging POLS heeft samengewerkt met steden en andere
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten en met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, onder andere rond vrijwilligersmanagement.
In 2014 werd door de erfgoedcellen zelf een uitwisselingsdag georganiseerd rond vrijwilligersbeleid. POLS
nam hieraan deel en deelde waar mogelijk expertise. Heel veel interessante do’s en don’t’s werden
uitgewisseld en meegenomen naar huis. De organisatie was in handen van enkele erfgoedcellen en ook het
steunpunt was aanwezig.
4. Projectwerking Eerste Wereldoorlog
In december 2013 werd in het station van Deinze een eerste landmark/tentoonstelling geopend over de
geschiedenis van het spoor, het station en de ontwikkeling van de buurt en de vernielingen van het
eindoffensief van 1918. Tijdens 2014 diende POLS deze tijdelijk weg te halen en te stockeren wegens
renovatiewerken in het station. Deze landmark wordt terug geplaatst na de oplevering van de werken,
midden 2015.
Verder duidde de Raad van Bestuur van POLS midden 2014 het bedrijf Mindsetting aan voor de ontwikkeling
van de 3 resterende landmarks, aan de Edemolen te Nazareth, de Franse militaire begraafplaats te Machelen
(zulte) en aan het herdenkingsmonument van de Slag van de Grenadiers (Eke – Semmerzake).
4.1. Landmark Edemolen
Op zaterdag 4 oktober 2014 werd de Landmark ter herdenking van 100 jaar gevecht aan de Edemolen
geopend door het bestuur van POLS, de gemeente en het organiserend comité. De landmark is een
moderne, strakke houten constructie met bank en infoborden waarop het belang van het gevecht kort wordt
toegelicht. Via een QR-code (zie 5) krijgen bezoekers met een smartphone of tablet toegang tot extra
informatie op de website van POLS.
4.2. voorbereiding andere landmarks (Begraafplaats Machelen en Grenadiersbrug Eke-Semmerzake)
Ondertussen wordt verder gewerkt aan de volgende landmarks. De streefdatum voor deze aan de Franse
militaire begraafplaats te Machelen (Zulte) is het eerste weekend van september 2015, bij de officiële
herdenking. Gezien toestemming gevraagd moet worden aan de Franse autoriteiten is er in 2014 al werk van
gemaakt. Begin 2015 wordt een ontwerp en raming verwacht van de ontwerper.
De laatste landmark, aan de Grenadiersbrug, zal geplaatst worden rond 11 november 2016.
4.3. Foto expo in Museum van Deinze en Leiestreek
In 2013 werd een principeakkoord gesloten met het Museum van Deinze en de Leiestreek en de
cultuurdienst van Deinze om in het voorjaar van 2015 een expo te organiseren over Duitse
(amateur)fotografie in Oost-Vlaanderen tijdens WO I, een unieke particuliere fotocollectie van Denis Pieters
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uit Nazareth. Tijdens 2014 was POLS aanwezig op de vergaderingen rond de inhoud en opbouw van deze
tentoonsteling. POLS verzorgde eveneens het campagnebeeld.
5. Projectwerking – digitale erfgoedhaltes toeristische routes
In 2014 werkte POLS verder aan het project ‘digitale erfgoedhaltes’ via QR-codes, waarbij interessante
erfgoedlocaties (natuurgebieden, kerken, monumenten, …) langs toeristische (wandel- en/of fiets-)routes zal
voorzien worden van een digitale drager die info op een website ontsluit. Er komt eveneens een regiokaart
met al deze erfgoedlocaties. Dit project krijgt de steun van de Europese landbouwprogramma’s LEADER en
PDPO. Medio 2014 werd Trendsco als externe partner door de Raad van Bestuur van POLS aangesteld om
het volgende uit te werken:
1. Ontwerpen van een regiokaart: Ontwerp, realisatie en druk van kaart op 5000 exemplaren met daarop aan
de voorzijde de bestaande wandel- en fietsroutes met daarlangs max. 120 POI’s (Points of interest) en met op
de achterzijde uitleg over de belangrijkste POI’s (incl. handleiding naar het hanteren van het QR-systeem).
2. Integratie van die max. 120 POI’s op een responsive website (www.polsregio.be) met een digitale ontsluiting
(QRcode) naar de POI's en de ontsluiting van de routes.
3. Plaatsen van een bescheiden bordje (op paal of op bestaand bord of aan de muur, afhankelijk van de plaats)
met daarop de QRcode, de noodzakelijk logo’s, de link naar de website en het nummer van de POI op de kaart.
POLS en de gemeentelijke diensten Cultuur en Toerisme kozen uit een lange lijst erfgoed binnen LEADER en
PDPO gebied, de 120 belangrijkste POI uit en deelden ze in onder deze thema’s: Conflict, Religie,
Natuur, Monument, architectuur, Stiel en Kunst. De informatie over deze locaties werd opgezocht en
geïntegreerd in de responsive website www.polsregio.be, samen met (historische) foto’s.
De praktische uitwerking (zoals toestemming van de eigenaars krijgen om de borden te plaatsen, de druk van
de borden en de kaart) wordt begin 2015 uitgewerkt en de definitieve oplevering is voorzien in mei 2015.
6. Projectwerking – trage wegen
Eind 2013 was een project ingediend bij de VLM en de Provincie Oost-Vlaanderen voor het benoemen van
trage wegen in de POLS-regio. Doel van het project is meer gebruikers naar de trage wegen te lokken, door
ze een historische naam te geven. Dit project steunt op de inventarisatie van de trage wegen die werd
afgerond in het werkgebied Schelde Leie door de VLM. De subsidie werd verkregen en 5 gemeenten stapten
ook mee in (Sint-Martens-Latem hanteert eigen signalisatie).
In 2014 werden de gemeenten via de diensten Cultuur gevraagd trage wegen te selecteren en te benoemen.
De gemeenten deden dit via hun cultuur- en/of erfgoedraden, waarin lokale vertegenwoordigers zitten van
de erfgoedverenigingen en heem- en geschiedkundige kringen. Dit resulteerde in een lijst van 91 namen van
trage wegen, die op 197 plaatsen met borden zullen ontsloten worden. Voor de opmaak en productie werd
de firma Verjans aangesteld door de Raad van Bestuur van POLS. De oplevering is voorzien voor begin 2015.
Hieronder een overzicht van de activiteiten, overlegmomenten en publieksmomenten die plaatsvonden in
2014, geïnitieerd door de cultureel-erfgoedcel of waaraan werd deelgenomen door de medewerkers van de
projectvereniging.
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Actor/Overlegorgaan

Datum
Locatie overleg
Contactpersonen
Afspraken/agendapunten
overleg
Intergemeentelijk overleg (werkingsgebied POLS: Deinze – De Pinte – Gavere – Sint-Martens-Latem – Nazareth – Zulte)
Adviesgroep POLS
22/1/2014
Gavere
Cultuurambtenaren
Afstemming m.b.t. BBC, cultureel-erfgoedprojecten,
26/5/2014
Nazareth
Deinze, De Pinte, Gavere,
Erfgoedbank, cultuurcommunicatie, erfgoeddenktank,
9/9/2014
De Pinte
Nazareth, Zulte en Sinterfgoedantennewerking, Erfgoeddag
22/10/2014 Zulte
Martens-Latem
+ personeel POLS (M, D, J) => voorbereiding en verslag door POLS (J)
Reflectiegroep POLS
22/05/2014 Deinze
Cultuurambtenaren,
Beoordeling cultureel-erfgoedprojecten binnen
29/10/2014 Deinze
experten en vrijwilligers
ondersteuningsbeleid erfgoedcel en inhoudelijke advisering
lokaal erfgoedveld
cultureel-erfgoedbeleid POLS
+ personeel POLS (D, J)
=> voorbereiding en verslag door POLS (J)
Raad van Bestuur
26/3/2014
Sint-MartensBurgemeesters, schepenen Afstemming met lokale beleid en voorleggen ter goedkeuring
POLS
08/05/2014 Latem
van cultuur en
van het intergemeentelijke cultureel-erfgoedbeleid en
12/06/2014 Nazareth
gemeenteraadsleden van
specifiek het ondersteuningsbeleid
24/9/2014
Zulte
de 6 gemeenten
18/11/2014 Deinze
+ personeel POLS (M, D, J)
De Pinte
=> voorbereiding en verslag door POLS (J)
Dagelijks bestuur
2/4, 7/5,
Deinze
Voorzitter (burg. Nazareth) Voorbereiden Raad van bestuur, opvolging dagelijks werking
POLS
3/6, 2/7,
en ondervoorzitters (burg. en bewaken beslissingsbevoegdheid
27/8, 1/10,
De Pinte en Zulte)
5/11, 14/11,
+ personeel POLS (M, D, J)
3/12, 12/12
Overleg Schepenen
12/3/2014
Sint-MartensDe 6 schepenen van
Afstemmen met lokaal cultuurbeleid 6 gemeenten van POLS
van Cultuur van POLS 24/9/2014
Latem
cultuur van POLS +
en input voor intergemeentelijk cultureel-erfgoedbeleid
Deinze
Adviesgroep (24/9)
=> ingebed in verslag Raad van Bestuur POLS
+ personeel POLS (D, J)
Overleg
30/1/2014
Deinze
De 6 burgemeesters van
Afstemmen met lokaal beleid en andere intergemeentelijke
Burgemeesters van
de POLS-gemeenten
samenwerkingen, ter voorbereiding van de Raden ven
POLS
+ personeel POLS (M, D, J) Bestuur van POLS
Werkgroep
4/2/2014
Tempelhof, SML
VVV ‘tGaverland,
afstemming cultureel-erfgoedbeleid 2015-2020, in kaart
erfgoedzorgers POLS 6/5/2014
Erfgoedhuis,
Heemkring Zulte,
brengen aanwezige lokaal erfgoed en kennis en expertise,
12/7/2014
Nazareth
Heemkring Scheldeveld,
noden en behoeften, voorstelling uitleendienst en
22/8/2014
Museum Deinze
KGK Deinze, HK Land van
ondersteuningsbeleid, uitbouw Erfgoedloket in alle
18/12/2014 Texture Kortrijk
Nevele, Familiekunde
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Overleg Musea
Leiestreek (in
samenwerking met
Provincie OostVlaanderen)

8/1/2014

Deurle, Museum
Dhondt-Dhaenens

veldprospectie ihkv
element en
cultureelErfgoedgemeenschap
hanenzetten
Raadpleging
reuzenarchief KBOV

17/1/2014
26/1/2014
9/3/2014
2/9/2014

Lotenhulle
Hanenzetting
Olsene, Zingem
Deinze

9/4/2014
16/4/2014

Huis van Alijn, Gent

Deinze, Laetemsche
Vriendenkring
+ personeel POLS (M, D, J)
Museum Deinze en de
Leiestreek, Museum
Dhont-Dhaenens, Roger
Raveelmuseum, GevaertMinne en Gust De Smet
+ personeel POLS (J)
Immaterieel cultureelerfgoedgemeenschap
hanenzetten + personeel
POLS (J)

gemeenten d.m.v. satellietwerking, update Erfgoedbank en
digitalisering, studiebezoeken en vorming
=> voorbereiding en verslag door POLS (J)
Afstemmen intergemeentelijk cultureel-erfgoedbeleid met
beleidsplannen regionaal erkende musea en Provincie OostVlaanderen, intergemeentelijke cultuurcommunicatie en
complementair ondersteuningsbeleid
=> verslag door Provincie Oost-Vlaanderen
Stand van zaken element Hanenzetten, reconstructie traject
en uitblijven toekomstscenario, kennismaking met en
oplijsten erfgoedgemeenschap, borgingsinitiatieven, in kaart
brengen archief hanenzetten, i.s.m. Erfgoedcel Meetjesland
(Lotenhulle) + interview hanenzetter Roger De Witte (Zulte)
Raadpleging en digitalisering archief Oost-Vlaamse reuzen en
specifiek voor het werkgebied van POLS + digitalisering fiches
en beeldmateriaal
In het kader van het Erfgoedproject van vzw Nobo, Deinse
koepel voor lagere scholen biedt POLS/Erfgoedcel Leie
Schelde erfgoedlessen aan. Ook scholen buiten Deinze
kunnen hierop intekenen.

Koninklijke Bond der OostVlaamse Volkskundigen +
personeel POLS (J)
Erfgoededucatie:
23/1/2014 Deinze
BS Kleurenplaneet, Deinze
kennismakingsles
2/4/2014
VBS Astene
Erfgoed
4/4/2014
VBS Astene
24/4/2014
VBS Erasmus, Deinze
29/4/2014
BS Kaaistraat, Deinze
29/4/2014
VBS Wontergem
Personeel POLS (J)
30/4/2014
BS Kaaistraat, Deinze
13/5/2014
BO Ter Leie, Deinze
8-9/7/2014
Canteclaerkamp, Deinze
10/9/2014 De Pinte
Crea-atelier Zevergem
20&21/10
Sint-Martens-Latem VBS Deurle
13/11/2014 Nazareth
VBS Nazareth
Lokaal overleg/actie specifiek per gemeente (Deinze of De Pinte of Gavere of Nazareth of Sint-Martens-Latem of Zulte)
Overleg Museum van 12/5, 30/6
Museum van
Trui Galle, Wim
WOI-project collectie Pieters, herinrichting Erfgoedafdeling,
Deinze en Leiestreek 9/7, 13/8,
Deinze en de
Lammertijn, An
Biënnale Leiestreekmusea, beleidsplan regionaal erkend
19/8, 25/8
Leiestreek
Meirhaeghe
museum, regionale linken erfgoedcollectie, kranten op EGB,
9/10, 25/11
+ personeel POLS (M, D, J) religieus erfgoed, educatieve werking, ICE, … (coördinator
Pols jurylid aanwerving administratief medewerker Museum
Deinze, 9/7-19/8/2014)
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Overleg in het kader
van de
Tentoonstelling
“Ausweis bitte” in
Museum van Deinze
Overleg +
ondersteuning
gemeentelijke
museum Gust De
Smet, Sint-MartensLatem
Erfgoedcommissie
Stad Deinze

10/01/2014
3/04/2014
8/04/2014
3/06/2014
2/09/2014
3 tot en met
7/2/2014 en
10/2/2014

Museum van
Deinze en de
Leiestreek + bij
Denis Pieters,
Nazareth
Gust De
Smetmuseum

Museumpersoneel Deinze;
Denis Pieters,
Polspersoneel (D)

Voorbereiding overzichtstentoonstelling Ausweis Bitte, WOI
door Duitse ogen, vertrekkend vanuit de fotocollectie van
verzamelaar Denis Pieters

Sophie Desmet
(cultuurambtenaar SintMartens-Latem)
+ personeel POLS (J, D)

14/1/2014
3/7/2014
16/9/2014
26/11/2014
11/2/2014
18/6/2014
13/11/2014
20/02/2014
11/11/2014

Deinze

Eva Devooght
+ personeel POLS (D, J)

Nazareth

Werkgroep VVV ’t
Gaverland, erfgoedcommissie Gavere

20/3/2014
27/3/2014

Gavere

Fanny Delaey, werkgroep
Erfgoedhuis Nazareth
+ personeel POLS (M, J)
Cubeco + schepen De
Pinte, Cultuurraad De
Pinte, 11-11-11-comité De
Pinte + personeel POLS (J,
D)
VVV ’t Gaverland, cubeco
Gavere
+ personeel POLS (J)

Werkgroep
Intergemeentelijk
Samenwerken
Gavere

13/5/2014

Gavere

Personele ondersteuning door de erfgoedcel o.g.v. behoud
en beheer en registratie in afwachting van de volledige
renovatie van het Gust De Smetmuseum, verpakken en
nummeren aanwezige objecten en schilderijen. Aanpassen
papieren inventaris waar nodig, detecteren schade en
vaststellen toestand collectie.
Voorstelling Erfgoedcel en cultureel-erfgoedbeleid op
erfgoedcommissie, adviesorgaan inzake roerend, onroerend
en immaterieel erfgoed in Deinze
=> verslag door erfgoedmedewerker Stad Deinze
Adviesorgaan inzake roerend, onroerend en immaterieel
erfgoed in Nazareth, vrijwilligersploeg Erfgoedhuis Nazareth
=> verslag door cubeco Nazareth
Voorstelling werking POLS op vlak van cultuurcommunicatie
en cultureel-erfgoed, demo erfgoedbank Leie Schelde, demo
kennismakingslessen Erfgoed, ondersteuningsbeleid
cultureel-erfgoedprojecten, voorstelling WOI-project
=> verslag door cubeco De Pinte
Voorstelling werking POLS/Erfgoedcel Leie Schelde op vlak
van cultuurcommunicatie en cultureel-erfgoed, demo
erfgoedbank Leie Schelde, demo kennismakingslessen
Erfgoed, werkgroep project Gaverse Reuzen (27/03), …
=> verslag door cubeco Gavere
Voorstelling werking POLS/Erfgoedcel Leie Schelde op vlak
van cultuurcommunicatie en cultureel-erfgoed, demo
erfgoedbank Leie Schelde, demo kennismakingslessen
Erfgoed, ondersteuningsbeleid cultureel-erfgoedprojecten, …

Werkgroep Erfgoed
Nazareth-Eke
Cultuurraad De Pinte

De Pinte

Werkgroep
intergemeentelijk
Samenwerken
(gemeenteraad Gavere) +
personeel POLS (J)
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Erfgoedantenne SintMartens-Latem

16/1, 7/04,
28/4, 19/9,
13/11, 2/12,
12/12,
16/12 en
19/12/2014

Erfgoedantenne De
Pinte

7/6/2014

Erfgoedantenne
Erfgoedhuis
Nazareth

18/2 -7/3,
28/3, 9/4,
20/8,
4/10/2014
3/4, 10/4,
17/4/2014
5/3/2014

Erfgoedantenne
Gavere
Werkgroep
Pontenbouw SintMartens-Latem
Week van de Smaak
2015

Afspraken in het
kader van
deelcollecties
particulieren op
Erfgoedbank Leie
Schelde (Manuel)

14, 19 en
21/11/2014

2/1 & 4/4
20/1, 17/4, 5/6
7/2/2014
24/2/2014
3&10/10/2014
31/3/2014
2/4/2014
29/7/2014
6/8/2014
18/8/2014
18/8/2014
10&29/9/2014
14/10/2014

Documentatie- en
Archiefcentrum
(DAC)
Sint-MartensLatem

Cubeco Sint-MartensLatem, vzw Archief- en
documentatiecentrum,
Heemkring Scheldeveld,
Laetemsche Vriendenkring
en Kunstkring
+ personeel POLS (J)
Bibliotheek De
Bibliotheekpersoneel en
Pinte
cubeco De Pinte +
personeel POLS (M, D, J)
Erfgoedhuis,
Werkgroep
Drapstraat 16
erfgoedvrijwilligers
Nazareth
Nazareth + personeel POLS
(M, J)
De Poort, Gavere
Cubeco Gavere, VVV ’t
Gaverland + POLS (J)
Tempelhof, SintVrijwilligers werkgroep
Martens-Latem
reconstructie Leiepont +
personeel POLS (M, J)
Museum GevaertMuseum Gevaert-Minne,
Minne, SintCultuurdienst SML, L’sche
Martens-Latem
Vriendenkring + personeel
POLS (J, T (vrijwilligster))
Zulte
Luc Voet
Deinze
Lieve Reynvoet
Deinze
Chris Van Heule
Deinze
Gabriel Moerman
Sint-Martens-Latem
Albert Haelemeersch
Deinze
Chris Vlerick
De Pinte
Johan Van Twembeke
De Pinte
Georges Couvent
De Pinte
André Vander Beken
De Pinte
Bea Hauttekeete
Nazareth
Gaston Van Parys
Nazareth
Marc Langeraert
Deinze
André Chanterie
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Doorstart vrijwilligerswerking Archief- en
documentatiecentrum in de voormalige brouwerij van SintMartens-Latem. Kennismaking met de cultureel-erfgoedcel
en ondersteuningsbeleid specifiek ook voor vrijwilligers +
start archivering archief Gevaert-Minne (i.s.m. Archiefbank
Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen)
Zitdag met inscannen binnengebracht (beeld)materiaal,
documenteren (beeld)materiaal, adviesverlening
Permanentie openingsuren Erfgoeddag + permanentie expo
Suskewiet en hanenzetten, ondersteuning digitalisering en
registratie (beeld)materiaal op Erfgoedbank Leie Schelde +
nocturne expo Verbroedering Eke’s
Digitalisering materiaal werkgroep Gaverse reuzen (A3scanner)
Overleg in het kader van het door POLS ondersteunde project
rond de reconstructie van een authentiek Leiepont
=> verslag door werkgroep Pontenbouw
Organisatie 3 lezingen door stichter natuurvoedingsfabriek
LIMA in Sint-Martens-Latem, Pierre Gevaert, in het kader van
de Week van de Smaak: de duurzame verbeelding (150
aanwezigen in de voormalige schaapstal van het domein)
Heemkring Zulte/privécollectie Voet-Eeckhaut
Erfgoedhuis Nazareth/Privécollectie G. Reynvoet
Erfgoedhuis Deinze/Privécollectie Chris Van Heule
Erfgoedhuis Deinze/Privécollectie Gabriël Moerman
DAC-SML/privécollectie Albert Haelemeersch
Erfgoedhuis Nazareth/privécollectie Chris Vlerick
Heemkring Scheldeveld/privécollectie Johan Van Twembeke
Erfgoedantenne De Pinte/privécollecties George Couvent
Erfgoedantenne De Pinte/privécollectie André Vander Beken
Platform Omgeving Leie Schelde/deelcollectie De Pinte
Erfgoedhuis Nazareth/Privécollectie Gaston Van Parys
Erfgoedhuis Nazareth/privécollectie Marc Langeraert
Erfgoedhuis Nazareth/Privécollectie André Chanterie

29/10 & 22/12
21/11/2014

Gent (Zulte)
Zulte

André De Poorter
André Goeminne

21/3/2014
23/4/2014
16/5/2014

CAG, Leuven

Yves Segers, Chantal
Bisschop, Bert
Woestenborghs
+ personeel POLS (J)

20/1/2014
24/3/2014
19/5/2014
6/10/2014
25/11/2014
2831/1/2014
26/2/2014
14/3/2014
19/6/2014
09/10/2014
11/12/2014

LECA, Gent

Laure Messiaen, Emmie
Segers, Liesbet De Pauw +
Raad van Bestuur LECA
+ personeel POLS (J)

Sint-MartensLatem
Moortsele
Aalst
Sint-Niklaas
Eeklo
Deinze

Erfgoedcellen ViersprongLand van Rode, Leie
schelde, Aalst,
Dendermonde, Waasland,
Meetjesland, (STAM)*
+ personeel POLS (J)

Bovenlokaal
Centrum voor
Agrarische
Geschiedenis (CAG)

Landelijk
Expertisecentrum
voor Cultuur van
Alledag (LECA)
Oost-Vlaamse
Erfgoedcellen
Overleg (OVEO)

Overleg FARO, o.a.
Collegagroep IGS-en,
COP Beleid en
Speakers’s Corner

14/1/2014
11/2/2014
13/2/2014
10/3/2014
6/5/2014
17/9/2014
19/9/2014
21/10/2014
18/11/2014
4/12/2014

Brussel

Gregory Vercauteren,
Jacqueline Vanleeuwen,
Hans Van der Linden,
Agentschap Kunsten en
Erfgoed – Afdeling
Erfgoed,
Collega-IGS’en, COP
Erfgoededucatie (4/12)
+ personeel POLS (J)

Eeklo
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Heemkring Zulte/Privécollectie André De Poorter
Heemkring Zulte/Privécollectie André Goeminne
Het Virtuele Land, dossiers frietkotcultuur, grondwitloof,
fokken van neerhofdieren, oogstfeesten, voeding, WOI,
(seizoens)migratie!, landschappen en boerderijen + concrete
case erkend (maar bedreigd) element Hanenzetten
(studiedag 16/5)
=> Erfgoedcel Leie Schelde lid werkgroep ICE
Dossier hanenzetten, dossier bloedprocessie Meigem,
publicatie over geboorterituelen, reuzen, Erfgoed en dieren +
kermiserfgoed (lid Raad van Bestuur en Algemene
Vergadering)
=> verslag door coördinator LECA
Trajecten WOI, Erfgoedbanken, (zakelijk) beleid,
communicatie, sociale diversiteit, vrijwilligersbeleid,
ondersteuningsbeleid, …
28-31/1: Quarantaine OVEO in het Tempelhof in SintMartens-Latem => afstemming aanvraagdossiers convenant
2015-2020 incl. protocol complementair
ondersteuningsbeleid
*STAM heeft aangegeven niet te participeren daar waar het
Intergemeentelijke samenwerkingsthema’s betreft
=> voorbereiding: POLS, verslag: Erfgoedcel Dendermonde
In kaart brengen, convenantsaanvraag (o.a. feedback
doelstellingen 2015-2020), ICE-platform (Tapis Plein),
BBC&MJP, Erfgoeddag, vorming in het kader van
beleidsplanning, protocol lokaal ondersteuningsbeleid,
uitwisseling praktijkvoorbeelden erfgoededucatie
=> COP Beleid: verslag door erfgoedcel Leie Schelde,
Speaker’s Corner en collegagroep IGS’en: FARO

Overleg COP Digidoc

13/02/2014
8/05/2014
20/11/2014

VGC, Brussel

Personeel POLS (D),
erfgoedcellen

Expertise uitwisseling digitalisering en inventarisatie,
databanken en online toepassingen, CEST-standaarden,

Overleg website
Erfgoedcellen

14/02/2014
11/06/2014
8/07/2014
16/09/2014
17/12/2014
6/2/2014
27/2/2014
20/3/2014
8/4/2014
14/5/2014
20/11/2014
26/11/2014
20/1/2014

Antwerpen en VGC
Brussel

Personeel POLS (D),
erfgoedcellen

Samenwerking om een nieuwe erfgoedcellenwebsite te laten
bouwen + opmaak bestek

PAC, Gent

Anneke Lippens, Mieke
Van Doorselaer, Adeline
Beurms, Laurence De
Bolle, Annelies De Mey,
Nele Bogaert, Jo Rombouts
+ personeel POLS (J)

Gent

Michel Vermote, OostVlaamse Erfgoedcellen +
personeel POLS (J)

Plaatselijke groep
Leader Meetjesland
Leie Schelde
Overleg Erfgoeddag

25/4/2014
26/6/2014
26/8/2014
1/10/2014

Eeklo
Gent

Plaatselijke Groep
beoordelingscommissie
Leaderprojecten
Faro, Personeel POLS (D)

Afstemmen digitale ontsluitingstool (Erfgoedbanken &
Erfgoedinzicht), afstemmen religieus erfgoedbeleid,
afstemmen depotbeleid, afstemmen ondersteuningsbeleid
provincie en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
kennismaking nieuw diensthoofd erfgoed + case
kunstenaarsarchieven (o.a. Gevaert-Minne)
=> verslag door Provincie Oost-Vlaanderen
Overleg en kennismaking van de intergemeentelijke OostVlaamse Erfgoedcellen met koepelorganisatie Archiefbank in
het functie van het (beter) afstemmen op elkaars werking +
case kunstenaarsarchieven (o.a. Gevaert-Minne)
Beoordeling projectdossiers Leader Meetjesland Leie Schelde
+ concrete werkgroep ‘Streekproducten met een verhaal’

Werkgroep WO I
Meetjesland

13/02/2014
26/11/2014

Overleg Provincie
Oost-Vlaanderen

Overleg Archiefbank
Vlaanderen

Eeklo
Huysmanhoeve
Zuidkaai Eeklo

Inspiratiedag Erfgoeddag 2015

Comeet, POLSpersoneel
Afstemming herdenkingsinitiatieven Wereldoorlog I
(D), Provincie OostVlaanderen, Erfgoedcel
Waasland, De Klad
Intern overleg met het team van de erfgoedcel (M = Manuel, D = David en J = Jolien) + deelnames aan vormingen en studiedagen (expertise-opbouw)
Intern overleg
07/01,
Deinze
Personeel POLS
Intern afstemmen takenpakket, afspraken omtrent dagelijkse
15/01,
werking, voorbereiding vergaderingen en bestuurscycli,
21/01,
praktische afspraken omtrent personeelsadministratie,
17/02,
beleidsvoorbereiding, financiën, voorbereiding verhuis
1/04, 18/04,
kantoor, communicatie-acties, …
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22/05,
23/06,
18/08,
15/09,
27/10/2014
22/4/2014

Huis van Alijn, Gent

Packed vzw, Personeel
POLS (J)

Studiedag
kerkbesturen OostVlaanderen
Studiedag
vrijwilligersbeleid
door Erfgoedcellen

10/10/2014

STAM, Gent

7/12/2014

LAMOT, Mechelen

Vorming
Introductiecursus
nieuwe
erfgoedmedewerkers
Vorming
digitalisering
Vorming
communicatie en
erfgoed
Studiedag WOI Bie

27/02/2014
27/03/2014
22/04/2014
24/04/2014
20/05/2014

Faro, Brussel

Provincie OostVlaanderen,
Personeel POLS (J, M)
COP Beleid, COP
vrijwilligerswerking, alle
Vlaamse erfgoedcellen +
personeel POLS (J)
Faro, personeel POLS (D &
M), andere erfgoedactoren

Huis van Alijn, Gent

Packed vzw, POLS (D)

4/11/2014
13/11/2014
20/11/2014
15/05/2014

Faro, Brussel

Packed vzw, FARO, POLS
(D)

Roeselare

Erfgoedcel Bie/Terf + POLS
(D)
Personeel POLS (D),
Agentschap Onroerend
Erfgoed
Personeel POLS (D)

Vorming CESTstandaarden

Introductie
24/09/2014
Onroerend
Erfgoeddecreet
Introductie
14/01/2014
Weddecentrale
ProjectOverleg WO I (TRP-project)

Gent, Virginie
Lovelinggebouw
Weddecentrale
Nazareth
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Toelichting CEST-standaarden (Cultureel-erfgoed
Standaarden Toolbox) door Packed vzw voor archivering en
digitalisering
Toelichting religieus erfgoedbeleid Provincie OostVlaanderen, registratie, inventarisatie en
digitaliseringsoperatie, expo toekomst Kerken in Vlaanderen
Uitwisseling praktijkvoorbeelden vrijwilligerswerkingen
binnen cultureel-erfgoedcellen

Introductie Erfgoedwerking Vlaanderen, Wie is wie,
tentoonstellingen bouwen, participatie en vrijwilligers,
depotbeleid
Toelichting door Packed inzake digitaliseren van foto’s, films,
geluidsfragmenten,…
Opstellen communicatieplan, gebruik communicatiekanalen
en sociale media
Studiedag WO I Regio Roeselare + workshops
Uitleg OE decreet, taken gemeenten en IOEDS

Uitleg functionaliteiten weddecentrale

Overleg Toerisme
Vlaanderen
(coördinator TRPprojecten)
Overleg Landmark
Edemolen
Overleg LM Slag
Grenadiers, EkeSemmerzake
Overleg LM
Machelen

12/02/2014
21/11/2014

Deinze
Nazareth

29/04/2014
3/10/2014
4/10/2014
4/06/2014

Gemeentehuis
Nazareth
Ter plaatse aan het
monument

Toerisme Vlaanderen,
POLS personeel (D),
Cubeco (Fanny), CBS
Nazareth
Leon De Winter, cubeco
Naz, Personeel pols (D)

cubeco Nazareth &
Gavere, Personeel pols (D),
W&Z, Mindsetting
20/02/2014 Zulte gemeentehuis Cubeco Zulte (Emmy),
28/08/2014 (of ter plaatse)
POLS (D), dienst toerisme
3/11/2014
(Bianca), schepenen van
8/11/2014
Cultuur en toerisme Zulte,
(inventarisat
leden van Comité Francoie)
Belge
ProjectOverleg QR-codes, digitale erfgoedhaltes (LEADER/PDPO-project)
Overleg Leader10/01/2014 Gent
Personeel POLS (D) &
coördinator
Leadersecretariaat
Voorstelling project
22/08/2014 Machelen
Pers, Personeel POLS (D),
QR-codes regio
Guldepoort
bestuur Zulte, bestuur
Leader
POLS, diensten toerisme
Deinze en Zulte, cubeco
Zulte
Overleg POI (Points
28/10/2014 Naz
Personeel POLS (D) + resp
of Interest in elk van 31/10/2014 Gavere
cubeco’s
de 6 gemeenten van 4/11/2014
Deinze
POLS)
6/11/2014
Zulte
6/11/2014
Sint- Martens Latem
25/11/2014 De Pinte
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Algemeen overleg i.v.m. de inhoud van het project,
Overleg over stavaza Museum Nazareth en andere
deelaspecten vh project
Afspraken invulling, opmaak en plaatsing LM + opening met
receptie
Afspraken invulling, opmaak en plaatsing LM

Afspraken invulling, opmaak en plaatsing LM. Inventarisatie
Militaire begraafplaats, databank met namen en biografieën
gesneuvelden, in samenwerking met team van vrijwilligers.

Bespreken + aanpassen inhoud, budget, timing
Opvragen ingediende dossiers
Persconferentie met voorstelling van de QR-codes in de
gemeenten van het Leadergebied

Vaststellen lijst en elimineren of toevoegen van points of
interests, praktische afspraken plaatsing + redactie teksten
en beeldmateriaal POI

Bijlage: statistieken Erfgoeddbank Leie Schelde (Google Analytics)

Bereik 01/02/2014– 31/01/2015

• Sessions: 16.245 (45 /dag)
• Users: 11.650 (32 / dag)
• PageViews: 116.977 (320 / dag)
Device category
11%

7%

•

Hoge kwaliteit van sessies. Hoog gemiddelde aan bekeken pagina’s en hoog gemiddelde aan tijd op de site

•

Mobiele sessies in stijgende lijn

Desktop
Tablet
82%

Mobile
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Overzicht verkeersbronnen: 01/02/2014 – 31/01/2015
Source - referrals

Sessions

Users

% New Sessions

Avg. Session
Duration

Pages / Session

polsregio.be

214

62

18,69%

00:11:23

11,35

gavere.be

139

122

76,26%

00:07:20

28,01

depinte.be

118

56

39,83%

00:09:24

14,19

deinze.be

96

63

57,29%

00:05:50

17,91

erfgoedcelleieschelde.tumblr.com 89

43

33,71%

00:05:52

9,65

circuswereld.nl

64

58

90,63%

00:01:22

4,05

bloggen.be

57

49

68,42%

00:04:58

21,46

nieuwsblad.be

47

41

74,47%

00:05:56

18,45

zulte.be

47

40

72,34%

00:05:32

15,49

nazareth.be

46

38

71,74%

00:10:28

37,04

•

Vooral referral verkeer (verwijzend verkeer via andere websites) is het meest kwalitatief.

•

Ook Facebook levert opvallend veel verkeer van goede kwaliteit

38

Content – top secties: 01/02/2014 – 31/01/2015
Top NL secties
Pages

Pageviews

%

/collectie

56.888

48,94%

/erfgoed

21.136

18,18%

/search

20.165

17,34%

•

Website wordt vooral gebruikt voor het bekijken van de collectie

•

Zeer weinig gebruik van de login sectie (mijn erfgoed)

Gebruik zoekfunctie: 01/02/2014 – 31/01/2015
• Zoekfunctie wordt zeer vaak gebruikt – meer dan 20.000 zoekopdrachten het
voorbije jaar
• De uitgebreide zoekfunctie wordt zelden gebruikt. De pagina werd het afgelopen
jaar slechts 390 keer bekeken
Populairste gemeentes: 01/02/2014 – 31/01/2015

/virtuele-tentoonstellingen

7.002

6,02%
Top secties

/
/mijn-erfgoed
/nieuwtjes
/kaart

5.616
780
540
505

4.83%
Pagina’s

Pageviews

%

Nazareth

8.361

28,29%

Gavere

7.572

25,62%

Deinze

4.715

15,95%

Sint-Martens-Latem

4.631

15,67%

De Pinte

2.204

7,46%

Zulte

2.080

7,04%

0,67%
0,46%
0,43%
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E-expo’s: 01/02/2014 – 31/01/2015

=> Binnen E-expo’s wordt er vooral gezocht binnen thema’s
•

Het voorbije jaar werd er 33x een item gedeeld via mail
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