ACTIEPLAN 2017
SD1 : Het IGS versterkt en faciliteert het gemeentelijke beleid met de expertise van RADAR.
SD1OD1: Het IGS en het lokaal beleid concretiseren hun visie over het onroerend
erfgoedbeleid in beheers- en uitvoeringsplannen.
ACTIE1: RADAR ondersteunt de gemeenten bij visievorming rond OE
 Het beleidsvisietraject voor het bouwkundig erfgoed van de gemeenten Izegem,
Ingelmunster, Moorslede en Hooglede begeleiden.
 Meewerken aan het beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern van deelgemeente Gits
(Hooglede) i.s.m. de WVI.
 Selectielijsten van waardevolle graven van de begraafplaatsen in de gemeente
Lichtervelde helpen opstellen.
 Mee nadenken over de herbestemming van kerken en het behoud en beheer van
kapellen.
 De afbakening van de Archeologische Zones (AZ: historische dorpskernen deelgemeenten en archeologische hotspots) bespreken met de diensten stedenbouw en
ruimtelijke ordening.
 Mee nadenken over de visie op Trage Wegen.
 Oplossingen zoeken voor de deponering van archeologische ensembles.
ACTIE2: RADAR begeleidt trajecten voor het opstellen van beheers- en inrichtingsplannen
voor monumenten, kerken, stads- en dorpsgezichten en begraafplaatsen.
ACTIE3: RADAR is als betrokkene aanwezig bij trajecten ruimtelijke ordening op relevante
overlegmomenten, voorziet de nodige input en denkt na over de integratie van onroerend
erfgoed.
ACTIE4: RADAR zoekt als bemiddelaar bij individuele onroerend erfgoed gerelateerde
dossiers samen met de stakeholders naar een gepaste oplossing.
ACTIE5: RADAR actualiseert de verschillende erfgoedinventarissen in de BIE-regio. Om de
gemeenten te helpen een krachtdadig erfgoedbeleid te voeren, moet er kunnen gewerkt
worden met de meest actuele basisinformatie. In 2017 wordt de inventaris van gebieden
waar geen archeologie te verwachten valt aangevuld.
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ACTIE6: RADAR helpt waar nodig op vraag van de stakeholder bij de opmaak van
erfgoedinventarissen (vb. kerkinventaris, stadscollectie, graven, …): in 2017 is de
begraafplaats van Lichtervelde gepland.
ACTIE7: RADAR speelt in op opportuniteiten met betrekking tot de zorg voor en de
ontsluiting van onroerend erfgoed.
ACTIE8: RADAR volgt de nodige opleidingen om de rol van gemeentelijke verbalisant
onroerend erfgoed desgewenst op te kunnen nemen voor de deelnemende gemeenten.
SD1OD2: Het IGS ondersteunt gemeentes in de erkenning als onroerenderfgoedgemeente
om zo gezamenlijk een daadkrachtig onroerend erfgoedbeleid uit te voeren.
ACTIE1: RADAR werkt samen met stad Roeselare een traject uit om een beleidsvisie
omtrent onroerend erfgoed te ontwikkelen in aanloop naar een aanvraag tot erkende OEgemeente in 2020.
SD1OD3: Het IGS biedt expertise en ondersteuning aan om te waken over de kwaliteit van
adviezen en de beoordeling van nota’s (cf. archeologienota).
ACTIE1: RADAR levert de nodige gegevens aan voor een prijsvraag en voorziet de nodige
inhoudelijke informatie in het geval lokale besturen bouwheer zijn.
ACTIE2: RADAR levert op vraag informatie aan voor archeologienota’s die betrekking
hebben op bouwprojecten die zich binnen de BIE-regio bevinden.
SD2 : Het IGS versterkt het draagvlak voor en de dialoog over het behoud, beheer en
ontsluiting van het lokaal onroerend erfgoed bij de inwoners van de BIE-regio.
SD2OD1: Het IGS erkent en ondersteunt zowel tijdelijke als structurele erfgoedgemeenschappen als actieve ambassadeurs van het lokale erfgoed.
ACTIE1: RADAR biedt erfgoedgemeenschappen waar nodig en mogelijk een luisterend oor
en een helpende hand aan.
ACTIE2: RADAR biedt de eigen communicatiekanalen aan om een ruimer publiek te
bereiken.
SD2OD2: Het IGS breidt de huidige vrijwilligerswerking verder uit wat betreft de onroerend
erfgoedmaterie.
ACTIE1: RADAR lanceert regelmatig oproepen om vrijwilligers aan te trekken.
ACTIE2: RADAR zet vrijwilligers in voor diverse projecten (o.a. inventarisatie begraafplaats
Lichtervelde, archeologie-luik Erfgoedbank Midwest, OMD, ...).
ACTIE3: RADAR begeleidt vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken.

Actieplan RADAR 2017

2

ACTIE 4: RADAR denkt mee na over de opmaak van een vrijwilligersbeleidsplan voor BIE en
de positie van de vrijwilligers binnen de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.
SD2OD3: Het IGS stimuleert burgerparticipatie.
ACTIE1: RADAR ondersteunt en begeleidt trajecten met participatie van burgers:
 In 2017 wordt het traject voor de oude brouwzaal van Brouwerij Rodenbach verder
uitgerold.
 In 2017 worden burgers betrokken bij de opmaak van een instrumentarium voor de
ruimtelijke kwaliteit van de dorpskern van Gits.
ACTIE2: RADAR onderzoekt de mogelijkheden om Europese samenwerking op te zetten
rond herbestemmingsprojecten.
SD2OD4: Het IGS sensibiliseert het brede publiek waar en wanneer mogelijk en vergroot
hiermee het maatschappelijk draagvlak.
ACTIE1: RADAR stimuleert en ondersteunt deelname aan nationale publieksevenementen
(OMD, OKD, WvdB, …).
ACTIE2: RADAR organiseert op Open Monumentendag een activiteit te Staden.
Verantwoordelijke
Sofie M.

Instrumenten
Overleg met
lokale
actoren en
gemeente

Voorzien
budget
750 €

Timing

Doelgroep

Resultaatsindicatoren

10 sept
2017

Inwoners BIEregio,
gezinnen

200 bezoekers

ACTIE4: RADAR wendt de eigen communicatiekanalen aan om onroerend erfgoed onder
de aandacht te brengen.
SD3 : Het IGS profileert RADAR als expertisecentrum en lokaal aanspreekpunt bij zijn
stakeholders.
SD3OD1: Het IGS vergroot de naamsbekendheid van RADAR.
ACTIE1: RADAR communiceert over de eigen werking en projecten via diverse
communicatiekanalen.
ACTIE2: RADAR verspreidt haar contactgegevens bij de loketten stedenbouw en
ruimtelijke ordening van de deelnemende gemeenten.
ACTIE3: RADAR levert informatie aan voor de gemeentelijke infomagazines.
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SD3OD2: Het IGS promoot RADAR als erfgoedloket en aanspreekpunt voor de regio wat
betreft het onroerend erfgoed.
ACTIE1: RADAR is bereikbaar op kantoor, via GSM, per mail of via plaatsbezoek en zoekt
klantgericht naar oplossingen, levert good practices aan, informeert over ondersteuningsmogelijkheden, enz.
ACTIE2: RADAR doet de wetenschappelijk begeleiding van archeologische projecten door
ze op regelmatige basis op te volgen, de nodige informatie aan te leveren en
aanbevelingen te formuleren inzake methodiek en strategie.
ACTIE 3: ‘BIE komt naar je toe’: een toer langs de 7 steden en gemeenten waarbij alle
deelwerkingen van BIE op een laagdrempelige wijze duidelijk maken wat ze de beoogde
doelgroepen kunnen bieden en welke meerwaarde ze kunnen betekenen voor hen.
SD3OD3: Het IGS informeert belanghebbenden over de diverse ondersteuningsmogelijkheden met betrekking tot hun onroerend erfgoed.
ACTIE1: RADAR stelt de diverse ondersteuningsmogelijkheden in de loop van 2017
raadpleegbaar via de website.
SD4 : Het IGS diversifieert samen met en voor de stakeholders de publiekswerking en
verhoogt de zichtbaarheid van en de kennisdeling over het onroerend erfgoed.
SD4OD1: Het IGS maakt (nieuwe) doelgroepen warm voor onroerend erfgoed.
ACTIE1: RADAR organiseert samen met gemeente Staden, Werkgroep Erfgoed en de
Heemkundige Kring van Staden een publieksactiviteit op Open Monumentendag 2017.
ACTIE2: RADAR organiseert rondleidingen op archeologische sites voor klassen,
omwonenden en het brede publiek.
SD4OD2: Het IGS deelt haar opgebouwde kennis omtrent het onroerend erfgoed.
ACTIE1: RADAR ontsluit alle archeologische rapporten, bouwhistorische nota’s, … via haar
website.
ACTIE2: RADAR plaatst de waardevolle graven van de begraafplaatsen van Lichtervelde in
2017 online op Versteende Getuigenissen.
VerantInstrumenten
woordelijke
Sofie M.
Website
Versteende
Getuigenissen
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Voorzien Timing
budget
€1261,27 Tegen eind
(hosting 2017
website)

Doelgroep
Brede publiek

Resultaatsindicat
oren
Ingevulde fiches
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ACTIE3: RADAR verzorgt de redactie voor de 27ste editie van de West-Vlaamse
Archaeologica die in het voorjaar van 2017 zal verschijnen en het archeologisch onderzoek
van de laatste jaren binnen de BIE-regio zal bundelen.
VerantInstrumenten
woordelijke
Willem H.
Redactieraad,
lay-outsjabloon

Voorzien
budget
VOBoWinbreng
+
subsidie
TERF

Timing

Doelgroep

Januari 2017
(deadline)
bijdragen, maart
2017 (proofs),
mei 2017
(publicatie)

Professionele
archeologen en
geïnteresseerde
burgers

Resultaatsindicat
oren
Afgewerkte
publicatie,
opstart verkoop

ACTIE 4: RADAR zorgt via haar website voor een publieksvertaling van de artikels in WA27.
ACTIE 5: RADAR levert op vraag van Stad-land-schap inhoudelijke input voor de leidraad
voor gidsen die wordt opgesteld voor het gebied Huwyns-bossen en Bos Ter Kerst te
Lichtervelde en Hooglede-Gits.
SD4OD3: Het IGS vergroot samen met de stakeholders de aantrekkingskracht van het
onroerend erfgoed in de regio.
ACTIE1: RADAR ontsluit de resultaten van het archeologisch onderzoek aan de
Nijverheidstraat te Ingelmunster in samenwerking met de bouwheer, het archeologisch
bureau, de gemeente en een vereniging voor living history.
VerantInstrumenten
woordelijke
Willem H.
Overleg met
stakeholders

Voorzien
Budget
€200

Timing

Doelgroep

Resultaatsindicatoren

Midden
2017

Inwoners
Ingelmunster en
omgeving

Resultaten onderzoek
zijn zichtbaar voor
iedereen

ACTIE2: RADAR maakt de vondsten van het archeologisch onderzoek aan de Patria te
Moorslede aanschouwelijk in samenwerking met de bouwheer, het archeologisch bureau,
de gemeente en de heemkundige kring.
Verantwoordelijke
Willem H.

Instrumenten
Overleg met
stakeholders

Voorzien
budget
€100

Timing

Doelgroep

Resultaatsindicatoren

Eind
2017

Inwoners
Moorslede en
omgeving

Resultaten onderzoek
zijn zichtbaar voor elke
bezoeker

ACTIE3: RADAR maakt de kapitelen die tijdens de dorpskernhernieuwing in Moorslede
werden aangetroffen, aanschouwelijk in samenwerking met de gemeente, de kerkfabriek
en de heemkundige kring.
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Verantwoordelijke
Willem H.

Instrumenten
Overleg met
stakeholders

Voorzien
budget
€100

Timing

Doelgroep

Resultaatsindicatoren

Eind
2017

Inwoners
Moorslede en
omgeving

Resultaten onderzoek
zijn zichtbaar voor elke
bezoeker

ACTIE4: RADAR zet het ‘balken revisited’-project verder in 2017: de projectwebsite wordt
verder aangevuld en er wordt een tentoonstelling op poten gezet.
Verantwoordelijke
Willem H.

Instrumenten
Overleg met
stakeholders

Voorzien
budget
€200

Timing

Doelgroep

Resultaatsindicatoren

Voorjaar
2017

Inwoners
BIE-regio

250 bezoekers, ev. websitebezoekers

SD5 : Het IGS realiseert samen met haar netwerk een integrale en geïntegreerde
erfgoedwerking.
SD5OD1: Het IGS bekijkt met haar multidisciplinair team elk OE dossier vanuit een integrale
erfgoedbril.
ACTIE1: RADAR adviseert mondeling of schriftelijk stedenbouwkundige dossiers en
dossiers ruimtelijke ordening en denkt na over de impact op en integratie van onroerend
erfgoed.
ACTIE 2: RADAR neemt deel aan het wekelijks intern overleg (GIO) van het IGS.
SD5OD2: Het IGS vergroot haar netwerk, wisselt expertise uit en verankert het binnen haar
netwerk.
ACTIE1: RADAR neemt deel aan studie- en infodagen, zowel buiten als binnen de regio.
ACTIE 2: RADAR profileert zich als actieve partner binnen het provinciaal en Vlaams IOEDnetwerk.
SD5OD3: Het IGS integreert onroerend erfgoed binnen andere beleidsdomeinen en vice
versa.
ACTIE1: RADAR neemt deel aan vergaderingen in andere beleidsdomeinen zoals toerisme,
economie, … voor zover het projecten betreft waar onroerend erfgoed aan bod komt:
 In 2017 wordt in het kader van de herbestemming van de Rodenbach-brouwzaal
samengewerkt met diverse partners uit andere beleidsdomeinen: RESOC,
Vormingplus, de brouwerij.
 Project ‘De Makers’ i.s.m. TERF, Unizo, RESOC Midden-West-Vlaanderen,
stadsdiensten economie, scholen, FARO, expertisecentra…: een inspirerend toonen kennismakingsevent met makers (oud vakmanschap en nieuwe technologieën)
uit de BIE-regio voor het brede publiek via een beurs en open ateliers.
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