Tendensen in het cultureel en onroerend erfgoedveld
De Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei lijst hieronder tendensen en noden uit het
culturele en onroerende erfgoedveld op die impact kunnen hebben op het lokale
beleid. De Cultuurregio nodigt de lokale besturen uit om met deze tendensen aan de
slag te gaan in de nieuwe lokale beleidsperiode en aan de Cultuurregio kenbaar te
maken of op onderstaande tendensen of op andere tendensen zullen inspelen. Zo kan
de Cultuurregio ook in de toekomst een lokaal gedragen erfgoedbeleid blijven
garanderen.

Cultureel erfgoed
De cultureel-erfgoedwerking wordt ondersteund door de Erfgoedcelwerking via de
cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap. De erfgoedcel
ondersteunt cultureel erfgoedwerking in uw gemeente. Voor vragen kunt u terecht bij
info@erfgoedcelpz.be
Een brede blik op diversiteit
In de rand van Brussel blijft culturele diversiteit een belangrijke rol spelen en biedt
erfgoedwerking opportuniteiten om verschillende groepen dichter bij elkaar te
brengen. Daarnaast zien we ook veel kansen in een duurzame samenwerking met de
zorgsector. Op deze manier wordt erfgoed toegankelijk voor diverse kansengroepen
zoals bv. personen met dementie, personen met een mentale handicap. Erfgoed kan
hierbij ook een tool zijn voor de ontwikkeling van een aanbod voor zinvolle
dagbesteding binnen de zorgsector.

Depot
Een goed behoud en beheer van het lokale erfgoed blijft hoog op de agenda staan.
Een veilige en goede opslagplaats voorzien voor het erfgoed dat bij veel lokale
spelers verspreid zit, is niet evident. Er is nood om hier verder een beleid over te
ontwikkelen. Dit gaat enerzijds over de fysieke bewaarplaats en onder welke
omstandigheden het erfgoed optimaal kan bewaard worden, maar ook over een
breder collectiebeleid: wat wordt bewaard door wie? Hoe wordt een selectie
gemaakt? Hoe wordt het erfgoed geregistreerd en ontsloten?
Religieus erfgoed
Het religieus erfgoed in Vlaanderen staat onder druk, kerken zullen in de toekomst
neven- of herbestemd worden. Wat gebeurt er met de collectie als een kerk sluit of
een andere functie krijgt? Welke keuzes worden hierin gemaakt? Wat bewaren we?
Een goede inventaris van het roerend erfgoed in de kerken is hiervoor essentieel.
Participatie
Om
een
gedragen
erfgoedwerking te creëren is
het betrekken van het publiek
een belangrijk proces. Hoe kan
je inwoners en bezoekers
betrekken bij het beheer en de
publiekswerking
van
het
erfgoed in jouw gemeente?

Kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren zij de erfgoedliefhebbers van de toekomst. Breng deze
doelgroep in contact met het lokale erfgoed en creëer zo mee hun cultureel
bewustzijn. Het blijft belangrijk om in te zetten op het uitwisselen van methodieken,
projecten en ervaringen die een impuls en inspiratie kunnen geven om deze
doelgroep kennis te laten maken met hun lokaal erfgoed.

Onroerend erfgoed
De onroerend erfgoeddienst van de Cultuurregio (IOED) ondersteunt de gemeenten
Affligem, Dilbeek, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. De tendensen die hier opgesomd
worden, zijn echter kunnen ook voor niet aangesloten gemeentebesturen van belang
zijn. Indien uw lokaal bestuur niet ondersteund wordt door de IOED-werking, maar u
vragen in die richting heeft, kunt u terecht bij Thomas.D’Hoker@ioedpz.be.
Omgang met waardevol niet-beschermd erfgoed
De inventaris onroerend erfgoed van het agentschap onroerend erfgoed vormt de
basis voor het uitstippelen van een beleid rond waardevol niet-beschermd erfgoed.

Door het wegvallen van de controle van het Agentschap, komt de
verantwoordelijkheid voor het behoud van dit erfgoed bij de lokale
gemeentebesturen te liggen. Deze inventarissen up-to-date houden en het
uitwerken van een waarderingskader voor dit erfgoed is hierbij essentieel.
Lokale verankering van archeologie
Archeologie blijkt voor veel lokale besturen een moeilijk gegeven. Het opstellen van
archeologienota’s betekent een investering van geld en tijd waardoor hier vaak een
negatieve connotatie aan verbonden is. Door het ontwikkelen van een
publiekswerking en het opstellen van een waarderingskaart wordt de
archeologische problematiek beheersbaar en krijgt archeologie een positieve
connotatie.
Religieus erfgoed en funerair erfgoed
Door de snelle desacralisering van de
maatschappij komt het religieus erfgoed onder
druk te staan. Er wordt nagedacht over andere
bestemmingen voor de kerkgebouwen, maar
ook over de kerkhoven en wegkapellen.
Kerkenbeleidsplannen en de opstart van de
inventarisatie van begraafplaatsen en kleine
landschapselementen kunnen een basis leggen
voor een aangepaste omgang met dit erfgoed.
Lokaal depotbeleid
Naast roerend erfgoed, is er voor onroerend
erfgoed ook de nood aan een goede
depotwerking. Zo wordt het mogelijk om met
een brede benadering het lokale onroerend erfgoed te beheren. Behoud en beheer,
ontsluiting, publiekswerking en participatie zijn hierbij belangrijke pijlers.

