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BELEIDSPLAN

2015 - 2020

Voorwoord
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed is een gedreven, innovatief en professioneel team. Mijn boekenkast, mijn mailbox en mijn
agenda bewijzen dat. Het is voor de medewerkers een enorme uitdaging om even goed te zijn in beleidsplanning als
in het erfgoedwerk. En dat is niet evident. Van een concertpianist kan je immers niet verwachten dat hij ook nog een
slimme programmasamensteller en een goede boekhouder is.
Een gedegen beleidsplan ontwikkelen en schrijven is geen klein bier. Om deze opdracht aan te pakken, heeft Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed een planningsteam samengesteld: een kleine twintig zorgvuldig uitgekozen mensen met diverse
erfgoedpluimen. De samenkomsten op goedgekozen plekken met een hoog Mijn-erfgoedgehalte verliepen aanvankelijk
nog wat weifelend. Dankzij de goede begeleiding met aangepaste werkvormen evolueerden de sessies tot intense
discussies. Tijdens de bijeenkomsten hadden de deelnemers, ieder vanuit eigen ervaring en expertise, een grote
inbreng. Tegelijkertijd heeft iedereen veel geleerd, zowel inhoudelijk als procesmatig. Zo borrelden heel veel ideeën
op, genoeg om Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voor vele jaren uit te dagen.
Door deze dynamiek groeide zowel bij de deelnemers als bij de medewerkers van de Erfgoedcel de goesting naar
meer: het planningsteam zal dan ook een informeel overlegplatform worden om de uitvoering van het beleidsplan op
te volgen.
De toekomst ziet er goed uit voor de plaats en de rol van het cultureel erfgoed in de Mijnstreek. Het is een regio die al
honderd jaar in volle evolutie is, en die zijn cultureel erfgoed meer en meer ziet, waardeert en beleeft als cement van
de samenleving. Het voorliggende beleidsplan is een rijke illustratie van deze rollen van het cultureel erfgoed en van
de Erfgoedcel.
Uit naam van het planningsteam
> Luk Indesteege, voorzitter LVG (Limburgs Volkskundig Genootschap)
> Jef Malliet, Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed
> Martijn Hermans, coördinator opmaak programmaplan Jaar van de Mijnen in Heerlen (2015)
> Stéphanie Mergeay, Openluchtmuseum Bokrijk
> Erwin De bruyn, directeur Stebo
> Simon Ashworth, stafmedewerker Stebo
> Rombout Nijssen, Rijksarchivaris Rijksarchief Hasselt
> Pieter-Jan Valgaeren, onderzoeker voor onderzoekscentrum iMinds-SMIT (VUB)
> Filip Delarbre, conservator Mijnmuseum Beringen
> Katrien Schaerlaekens, voormalig coördinator Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en afdelingshoofd cultuur stad Hasselt
> Bjorn Ulenaers, voorzitter schutterij Sint-Sebastiaan, As
> Jan Kohlbacher, conservator Museum van de Mijnwerkerswoning in Eisden, Maasmechelen
> Pierre Meulemans, Stichting Erfgoed Eisden, Maasmechelen
> Renato Cipriani, vzw Internationaal Comité en vertelproject “Wij van Winterslag”
> Chris Cierpial, heemkunde Beringen Paal/Kiosk
> Frans Novak, gids Mijnstreektours en sleutelfiguur bij vzw Het Vervolg
> Rita Saro, Werkgroep Zwartberg, Genk
> Necmi Ünal, Tuinwijk 2020, Eisden, Maasmechelen
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Voorstelling van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband.
Welke gemeenten maken deel uit van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband?

Gemeente

Inwonersaantal op 01/01/2014

As

8.013

Beringen

44.250

Genk

65.363

Heusden-Zolder

32.371

Houthalen-Helchteren

30.592

Maasmechelen

37.384

Totaal Mijnstreek

217.973

DE SCHACHTTORENS VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN // Fotografie: Eddy Daniels
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Wat is de visie voor
het lokale cultureel-erfgoedbeleid
van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband?

De zes mijngemeenten, As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen hebben voor de
nieuwe beleidsperiode opnieuw een duidelijk engagement uitgesproken voor een intergemeentelijke samenwerking
op het vlak van erfgoedwerking.
Voortbouwend op het fundament dat sinds 2007 alsmaar verstevigd is, zien ze in samenwerking een grote meerwaarde
om een efficiënt en duurzaam lokaal erfgoedbeleid uit te werken en uit te voeren. Daarnaast hecht projectvereniging
Mijnstreek veel belang aan de consolidatie van een dynamisch netwerk of ontmoetingsplatform waar diverse overheden
en erfgoedactoren elkaar kunnen ontmoeten en nadenken over een streekgerichte erfgoedvisie en expertisedeling.
Op die manier wordt de participatie in en het draagvlak voor erfgoedbeleid verder vergroot.
De oorspronkelijke basis van de intergemeentelijke samenwerking was een inhoudelijke link: de mijngeschiedenis
als gedeelde eigenheid en identiteit. Maar de werking van projectvereniging Mijnstreek, bij monde van Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed, is veel meer dan een werking rond het mijnverleden. De ontdekking van steenkool in de Limburgse
ondergrond betekende een fundamentele verandering voor de streek. Ze zorgde voor een vrij bruuske overgang van
landelijk naar stedelijk gebied en voor de instroom van verschillende migrantengroepen. Een veelkleurige realiteit is
zodoende eigen aan de streek. Een rijkdom en verscheidenheid aan erfgoed is het resultaat, niet enkel cultureel –
roerend en immaterieel, maar ook onroerend: erfgoed uit het pre-industriële of pre-steenkoolindustrie, het agrarische
verleden, uit het verstedelijkte en industriële tijdperk en door de komst van vele migrantengroepen.
Door de streekgeschiedenis is er een brede waaier van verenigingen met veel enthousiaste vrijwilligers om op te
bouwen. Naast multi- en interculturaliteit zit de eigenheid van de streek ook in opeenvolgende fases van transitie: na
de ontwikkeling van de mijnindustrie, en bijna een eeuw later de afbouw, staat de Mijnstreek met de sluiting van Ford
in Genk en de toeleveranciers voor een nieuwe fase. De hiermee gepaard gaande uitdagingen eisen flexibiliteit en
dynamiek van de bewoners, maar ze zorgen ongetwijfeld ook voor boeiende nieuwe erfgoedgemeenschappen.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed vormt een cruciale schakel in het veld en maakt een waardevolle samenwerking mogelijk
tussen vrijwilligers, professionelen en beleid. Bovendien is de Erfgoedcel een doorgeefluik van expertise en kennis.
We reageren snel op vragen uit het veld en we zijn voldoende laagdrempelig voor diverse erfgoedactoren die
aankloppen voor ondersteuning, van welke aard ook. Hiervoor beschikken we over en verzamelen we de nodige
expertise inzake erfgoedzorg, erfgoedbeleid en erfgoedwerking, vaak door uitwisseling met andere erfgoed
professionals zoals expertisecentra, steunpunt FARO, archiefinstellingen, enz...
In de loop der jaren hebben we een aantal expertises ontwikkeld, die inspelen op de eigenheid van het jonge en diverse
erfgoed van de Mijnstreek. Hierbij zijn de methodiek van mondelinge geschiedenis en onze ervaring in het stimuleren
en faciliteren van samenwerking met allerlei socio-culturele verenigingen, buurtopbouwwerk, wijkontwikkeling,
jeugd- en integratiediensten van groot belang. Een centraal onderdeel van onze werking is dan ook de inhoudelijke en
financiële ondersteuning van en voor waardevolle erfgoedwerking en –projecten.
Als basisprincipe streven we een integrale en geïntegreerde benadering van cultureel erfgoed na. We besteden
aandacht aan het verzamelen, bewaren, onderzoeken en openstellen van het erfgoed. We zetten ook in op een bewuste
samenwerking met andere sectoren zoals kunsten, toerisme, onderwijs, welzijnswerk en de creatieve industrie.
Cultureel erfgoed raakt immers aan veel aspecten van de maatschappij en laat toe verbindingen te leggen.
Erfgoed wordt, ook in de Mijnstreek, steeds vaker als grondstof gebruikt en wij zien erop toe dat dit met respect voor
dat erfgoed en de erfgoedgemeenschappen gebeurt. Het beoogde resultaat is een win-win situatie waarbij zowel de
partner als het erfgoed en de erfgoedgemeenschap gebaat is.
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Een ander belangrijk werkingsprincipe is diversiteit, zowel inzake het erfgoed – dat dus véél meer is dan mijnen alleen
– als inzake de erfgoedzorgers en –gemeenschappen. Er is veel aandacht voor basis- en bottom-up initiatieven, die in
de Mijnstreek met haar vele verenigingen en jonge bevolking alom tegenwoordig zijn.
Een integrale werking en aandacht voor de minder zichtbare basisinitiatieven (behoud en beheer) zijn een absolute
voorwaarde voor een goede werking en ontsluiting. Tegelijk moet dit zorgen voor duurzaamheid. Ook het ontwikkelen,
consolideren en doorgeven van methodieken zien we als een werkmiddel om duurzaamheid te verzekeren. Bij dit alles
staan kwaliteit en professionaliteit voorop.
Traditionele ontsluitingsmethodes zijn echter niet altijd geschikt om bepaalde doelgroepen zoals jongeren en kinderen
te bereiken en om samen te werken met andere sectoren. Daarom is er nood aan innovatie en experiment. Daar gaan
we actief naar op zoek.

Dit alles brengt ons tot een krachtige missie:

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed vormt de schakel tussen erfgoedbewaarders
en beleid. Ze maakt kwaliteitsvolle erfgoedprojecten en een duurzame
erfgoedwerking mogelijk. Vertrekkend vanuit alle mogelijke
erfgoedgemeenschappen, hun erfgoed en verhalen spoort ze een
diversiteit aan erfgoed op om het te bewaren en te ontsluiten voor
inwoners en bezoekers van de Mijnstreek. Zo creëert ze een groter
erfgoedbewustzijn en plaatst ze erfgoed in een maatschappelijke en
hedendaagse context. Daarvoor zorgen waardevolle
samenwerkingsverbanden met andere sectoren.
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Hoe werd de aanvraag afgestemd
op de strategische meerjarenplanning
van de deelnemende gemeenten?

Op lokaal vlak zijn de cultureel-erfgoedwerking en het cultureel-erfgoedbeleid ingebed in de meerjarenplanning
2014-2019 van de zes betrokken gemeenten en zodoende ook in hun cultuurbeleid voor die periode. Het cultureelerfgoedbeleid van de projectvereniging Mijnstreek wordt tijdens de hele beleidsperiode voortdurend getoetst
via de betrokkenheid van de zes cultuurbeleidscoördinatoren of erfgoedambtenaren in de stuurgroep van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed/projectvereniging Mijnstreek. Het structurele traject voor de opmaak van het voorliggende
beleidsplan is gestart in juni 2013 met een uitvoerige bevraging van de leden van de stuurgroep, als vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten. Op dat moment was elke gemeente volop bezig met de omgevingsanalyse
voor de opmaak van het eigen meerjarenbeleidsplan. Tijdens de kick-off bijeenkomst met de leden van de stuurgroep
werden de eerste voorstellen van doelstellingen rond (cultureel)-erfgoedwerking doorgenomen en besproken, zodat
ze konden worden meegenomen in het beleidsplanningstraject van de afzonderlijke gemeenten. We legden vooral de
klemtoon op het belang van een integrale en geïntegreerde erfgoedwerking.
In elk van de zes meerjarenbeleidsplannen vinden we dan ook, minstens op het niveau van de doelstellingen, de
werking rond cultureel erfgoed terug. Zo wordt regelmatig verwezen naar samenwerking met enerzijds andere
beleidsdomeinen binnen het lokale cultuurbeleid (zoals bibliotheken en cultuurcentra), anderzijds met sectoren
zoals toerisme, integratiewerk en welzijn. Wat betreft de integrale erfgoedwerking, wordt er ingezet op een actief
en interactief erfgoedbeleid, met aandacht voor behoud, beheer en ontsluiting van het cultureel erfgoed. Naast
deze integrale en geïntegreerde erfgoedwerking, krijgen ook het gemeenschapsvormende karakter van cultureelerfgoedwerking en het belang van een gemeente-overstijgende erfgoedwerking in de meerjarenplannen van alle
gemeenten de nodige aandacht. De financiële deelname aan de projectvereniging is structureel en jaarlijks opgenomen
in de meerjarenbegrotingen van alle deelnemende gemeenten. Omgekeerd zijn door intensieve gesprekken met de
cultuurbeleidscoördinatoren, erfgoedambtenaren, betrokken schepenen en in vele gevallen ook de burgemeester van
elk van de gemeenten de lokale erfgoedprioriteiten meegenomen in voorliggend cultureel erfgoed-beleidsplan van
projectvereniging Mijnstreek. Daardoor is een stevige wisselwerking tussen het lokale cultureel-erfgoedbeleid en de
aanpak van projectvereniging Mijnstreek mogelijk en gegarandeerd.

SAMENKOMST STUURGROEP IN HET KADER VAN HET BELEIDSPLANNINGSTRAJECT // Fotografie: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
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Hoe worden lokale belanghebbenden
bij het lokale cultureel-erfgoedbeleid betrokken?

Hoe werden de lokale belanghebbenden
betrokken bij de opmaak van deze aanvraag?
Het betrekken van lokale belanghebbenden is een permanent proces. De continue bevraging van het veld is een must
in een streek zoals de Mijnstreek die voortdurend in transitie is. Dit maakt dat erfgoedwerking een zeer dynamisch
gegeven moet zijn en blijven. We blikken terug op de huidige beleidsperiode en de manieren waarop de Erfgoedcel het
erfgoedveld heeft bevraagd:
>

Gegevensverzameling van 2010/2011 en aanvulling in 2012 en 2013: op basis van interviews met vertegenwoordigers van elk van de deelnemende gemeenten, heemkundige kringen, musea, toeristische diensten, cultuurcentra,
bibliotheken uit de mijngemeenten, vzw Het Vervolg, Stebo, Regionaal Landschap Kempen en Maasland en
Regionaal Landschap Lage Kempen.

>

Klankbordgroepen in de vorm van rondetafelgesprekken in 2011, met telkens groepen van een tiental personen
die de heemkundige kringen en sociaal-culturele verenigingen afvaardigden. Ze gaven feedback op de reeds
verzamelde gegevens en deelden hun bekommernissen.

>

Erfgoedtreffen eind 2011: daarvoor was het brede erfgoedveld uitgenodigd. Er werd teruggekoppeld over de
gegevensverzameling en -analyse tot op dat moment.

>

In de zomer van 2012 vond in de Mijnstreek Manifesta9 plaats. Behalve de provincie Limburg waren ook de stad
Genk en de Erfgoedcel grote trekkers, die veel input gaven voor het erfgoedluik. Naast een tentoonstelling, vonden
ook twee workshopdagen en een erfgoedsymposium plaats. Dat resulteerde in een Manifest, voortbouwend op
het eerder uitgetekende Masterplan Mijnstreek, met (beleids)adviezen voor de toekomst van het mijnerfgoed.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed was medeauteur. Het Manifest heeft mee stof geleverd voor voorliggend beleidsplan.

>

In het kader van Manifesta9 initieerde de Erfgoedcel de bevraging van een representatieve groep van erfgoedactoren uit de Mijnstreek over hun noden, behoeften en dromen. Dit resulteerde in de dvd “Uit de grond, uit het
hart” (de dvd werd ook meegeleverd bij dit dossier). Deze mooie documentaire werd gefinaliseerd in september
2012. Bij de voorstelling werden de noden en ambities van de actoren ook onder de aandacht gebracht via media
zoals televisie (TVL), krant (Het Belang van Limburg) en radio (Radio 2).

>

Bevraging van het veld door middel van de evaluatieformulieren bij project- en restauratiesubsidieaanvragen zorgt
voor een continue terugkoppeling vanuit het veld.

>

De coördinatoren bezochten systematisch de toonmomenten van alle initiatieven die tot stand kwamen na projecten restauratiesubsidieaanvragen. Van deze ontmoetingen maakten ze gebruik om informeel te polsen naar noden
of behoeften van de erfgoedactoren.

De lokale belanghebbenden werden structureel betrokken in het beleidsplanningstraject. Dat startte in het voorjaar
van 2013 met samenstelling van een kernteam: de vier medewerkers van de Erfgoedcel en Kristof Reulens, coördinator
Erfgoed & Kunsten van de stad Genk. Op de agenda: de opmaak van een interne tijdslijn, de actualisering van de
stakeholderskaart en de missie, de aanvulling van de gegevensverzameling, een SWOT-voorzet en de samenstelling en
organisatie van de bijeenkomsten van een planningsteam.
Het planningsteam bestond, naast het kernteam, uit vertegenwoordigers van de belangrijkste professionele
en niet-professionele stakeholders van het erfgoedveld in de Mijnstreek. Het leverde bijkomende input voor de
gegevensverzameling en zette de Erfgoedcel op weg naar nieuwe beleidsuitdagingen. Het planningsteam kwam van
augustus 2013 tot januari 2014 vier keer samen. Tussentijds kregen de leden specifieke vragen en opdrachten.

8

4

Naast kern- en planningsteam, werd regelmatig teruggekoppeld naar diverse sleutelfiguren:
>

Sinds de aanstelling van een depotconsulente (zomer 2011) is er overleg met het Provinciaal Centrum voor Cultureel
Erfgoed (PCEE) over depotbeleid.

>

Bij het aantreden in 2013 van de nieuwe besturen werd met de burgemeesters en schepenen van cultuur een
vergadering belegd om de werking van de Erfgoedcel toe te lichten. Daarbij werd ook wederzijdse afstemming
gezocht voor de opmaak van de gemeentelijke meerjarenplannen, met bijzondere aandacht voor cultureelerfgoedwerking en deelname aan projectvereniging Mijnstreek.

>

Specifieke bevraging stuurgroep Erfgoedcel Mijn-Erfgoed in juni 2013 en februari 2014 in het kader van de
beleidsplanning (dus buiten de vaste tweemaandelijkse overlegmomenten). Op deze bijeenkomsten werd
teruggekoppeld over het beleidsplanningstraject, zowel binnen de gemeenten zelf (met het oog op het
meerjarenbeleidsplan 2014-2019) als binnen projectvereniging Mijnstreek (met het oog op voorliggend cultureelerfgoedbeleidsplan 2015-2020). In juni 2013 werd eveneens de tussentijdse evaluatie door Kunsten & Erfgoed
grondig doorgesproken.

Hoe zullen de verschillende cultureel-erfgoedgemeenschappen op
het grondgebied tijdens de beleidsperiode betrokken worden bij het
lokale cultureel-erfgoedbeleid?
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zal ook in de komende beleidsperiode inzetten op een continue bevraging van het veld, als
een alomtegenwoordige actor die haar netwerk uitbreidt, gemeenschappen aanspreekt en een geïntegreerde werking
uitbouwt.
Strategisch belangrijk wordt een dynamisch ontmoetings- en uitwisselingsplatform voor beleids- en erfgoedactoren.
Die noodzaak bleek bij de omgevingsanalyse en ook de leden van het planningsteam zijn hiervoor gewonnen. Daarom
zien we dat team als basis voor dit informele platform, dat op eigen initiatief of op vraag zal samenkomen. Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed neemt het voortouw en garandeert dynamiek en diversiteit door het betrekken van interessante actoren
en partijen.
De raad van bestuur van projectvereniging Mijnstreek brengt de beleidsmakers van de zes voormalige mijngemeenten
bij elkaar. Door deze structuur meer open stellen voor het erfgoedveld van de Mijnstreek, kan de betrokkenheid ervan
bij de werking van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed nog vergroten. Een grootschalige activiteit met datzelfde doel vindt plaats
op 15 juni 2014. De Erfgoedcel organiseert dan een erfgoedfeest op C-Mine waarin aan het brede erfgoedveld het
beleidsplanningstraject en de toekomstige uitdagingen teruggekoppeld worden, aangevuld met tal van workshops
over uiteenlopende erfgoedonderwerpen.

OPEN MONUMENTENDAG // Illustratie: Steven Dhondt
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Gegevensverzameling van het lokale cultureel
erfgoed en de lokale cultureel erfgoedactoren op
het grondgebied, inclusief de aanwezige expertises,
verwachtingen en noden van het cultureel erfgoed
en de cultureel erfgoedactoren.
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1. Inleiding over de Mijnstreek
en projectvereniging Mijnstreek/Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
Projectvereniging Mijnstreek sloot het eerste convenant af met de Vlaamse overheid in 2007. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
kan dus terugkijken op een werking van meer dan zeven jaar. In deze periode heeft de Erfgoedcel een duidelijke plek
verworven in het lokale erfgoedveld. Een open blik garandeerde dat we actief konden inspelen op veranderingen in de
streek en in het erfgoedveld, dat we ons beleid en werking konden afstemmen op noden en vragen. De Erfgoedcel kon
bovendien rekenen op het uitgesproken engagement van de deelnemende gemeenten en kreeg zo het vertrouwen voor
de uitwerking van een lokaal cultureel erfgoedbeleid en een intergemeentelijke samenwerking. Deze beleidskeuze was
en is niet evident in economisch moeilijke tijden waarin de Mijnstreek heel wat klappen te verwerken heeft gekregen
op economisch en sociaal vlak.
Ook in de toekomst staan heel wat uitdagingen te wachten. Zo zal de Mijnstreek met de sluiting van Ford en
toeleveringsbedrijven weer in transitie zijn. En dat vraagt de nodige flexibiliteit en dynamiek, van de streek en haar
bewoners, en zeker ook van de Erfgoedcel. Daarom moet onze erfgoedwerking in essentie dynamisch zijn.
In de beschrijving hierna geven we een zo volledig mogelijk overzicht van het veld. Eerst komen de erfgoedactoren uit
de Mijnstreek aan bod. Maar erfgoedwerking staat niet geïsoleerd. Vandaar dat de Erfgoedcel steeds actief en bewust
erfgoedgrenzen doorbreekt.
In onderstaande, niet exhaustieve opsomming, verbreden we onze blik op het veld en nemen we eveneens een
beschrijving op van de socio-culturele verenigingen, de integratiediensten, de multiculturele verenigingen en de
regionale landschappen. Het accent ligt hierbij op actoren met standplaats in de Mijnstreek, maar ook de belangrijkste
professionele actoren buiten de streek worden kort opgesomd. Vervolgens komt het immaterieel cultureel erfgoed in
de Mijnstreek aan bod. Daarna spitsen we ons toe op de gemeentelijke ondersteuning (algemeen, personeelsmatig,
logistiek en financieel). Op deze veelheid aan actoren, met hun eigen werkingsgebieden en kenmerken, werd ook een
netwerkanalyse losgelaten. We eindigen met een analyse van de noden en verwachtingen in twee beknopte SWOTschema’s.

2. Beschrijving van de actoren en hun noden
We starten dit overzicht met de beschrijving van de klassieke erfgoedactoren, de heemkundige kringen, musea en
collecties, de kerkfabrieken en de professionele partners bij erfgoedprojecten in de Mijnstreek. Daarna volgt de
beschrijving van de socio-culturele verenigingen, de integratiediensten en diensten buurtopbouwwerk, de actoren
i.v.m. natuur en landschap, en ten slotte het onderwijsveld.

a) Heemkundige kringen en erfgoedverenigingen
De Mijnstreek kent anno 2014 dertien heemkundige kringen. De Sint-Aldegondiskring van As ijverde oorspronkelijk
voor de restauratie van het Sint-Aldegondiskerkje en nadien voor de restauratie van ’t Mieleke (oude molen). Sinds
2008 is dit project gerealiseerd en vinden regelmatig activiteiten plaats in het kerkje, zoals tentoonstellingen, lezingen,
dialectavonden in samenwerking met Veldeke As en concerten. Het documentatiecentrum van de heemkundige kring
bevindt zich op de kelderverdieping van het gemeentehuis. De kring brengt driemaandelijks het “Sint-Aldegondisklokje”
uit, het tijdschrift van de kring. Naast het Sint-Aldegondiskerkje beheert de kring eveneens ’t Mieleke, een heemkundig
museum gelegen in de oude molen naast het oude Molenhuis. De collectie die was uitgestald in het Molenhuis, werd
op aanvraag van de gemeente As verwijderd. De gemeente wil het oude Molenhuis immers een nieuwe bestemming
geven. De aanwezige collectie werd grotendeels overgebracht naar landbouwmuseum De Nostalgie in Uikhoven
(Maasmechelen), met de hulp van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. De heemkundige kring van As specialiseert zich vooral
in de geschiedenis van het oude As en Niel-bij-As. De noden liggen vooral op het vlak van verjonging van de kring en
het vinden van een geschikte plaats voor het organiseren van wisseltentoonstellingen over As die voorheen werden
georganiseerd in het Molenhuis.
In de stad Beringen zijn drie heemkundige kringen actief: de Geschied- en Heemkundige Kring Curticella in Koersel,
Heemkunde Beringen Paal/Kiosk in Beringen-Paal en Heemkundige Kring Beverlo in de gelijknamige deelgemeente
Beverlo. Elk van deze kringen specialiseert zich in eerste instantie in de geschiedenis van de eigen deelgemeente,
maar er zijn regelmatig samenwerkingen, meestal op initiatief van Heemkunde Beringen Paal/Kiosk.
Elke heemkring heeft haar specialiteit. De Geschied- en Heemkundige Kring Curticella in Koersel heeft geen eigen
tijdschrift, maar brengt op projectbasis eenmalige publicaties of brochures uit.
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Heemkunde Beringen Paal/Kiosk voert, autonoom en in samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente,
onderzoek uit naar het Oude Beringen en Paal, met accenten op dialect, volkscultuur en genealogie. Regelmatig brengt
ze publicaties uit, gewijd aan historische figuren uit Beringen of Paal. Driemaandelijks brengen de leden ook een
tijdschrift uit. Een dag per maand is iedereen welkom om genealogisch onderzoek te doen in de documenten van de
vereniging. De Kiosk krijgt ook regelmatig studenten over de vloer die ze met plezier verder helpen. Heemkring Kiosk
droomt van een historisch museum, naast het Mijnmuseum, om de collecties van de drie heemkundige kringen te
kunnen ontsluiten.
Heemkundige Kring Beverlo heeft zich gespecialiseerd in geschiedschrijving. Ze brengen gemiddeld eenmaal per
jaar een publicatie uit, meestal toegespitst op de geschiedenis van het oude Beverlo als grensgemeente en als
mijngemeente. Hun driemaandelijkse tijdschrift heet “Erfwacht”. Er wordt op regelmatige basis samengewerkt met de
kerkfabriek van Beverlo. De collectie van de heemkring is erg uitgebreid. De noden van de heemkring bevinden zich dus
grotendeels op vlak van infrastructuur.
De voorbije jaren werd wijkvereniging Werkgroep Citévolk Spreekt ook één van de belangrijkste partners voor de
Erfgoedcel en dit vaak in samenwerking met buurtopbouworganisatie RIMO. Citévolk Spreekt werkt in de tuinwijk van
Beringen, vaak met de methodiek van de mondelinge geschiedenis om thematisch verhalen en erfgoed van de inwoners
van de cité naar boven te halen en te ontsluiten. De projecten zijn steeds een mooie synthese van erfgoedwerking en
gemeenschapsvorming.
De heemkring uit Genk,, Heidebloemke en haar collectie, is sinds enkele jaren gehuisvest in de stedelijke bibliotheek.
Deze heemkring spitst zich toe op de geschiedenis van Genk, maar in brede zin: zowel het oude, pre-industriële Genk
als het nieuwere Genk worden behandeld. De collectie van de heemkring bestaat uit een uitgebreid archief, met
een accent op beeldarchief van fotomateriaal en postkaarten. Het archief is aangevuld met allerhande documenten
en een beperkte collectie heemkundige voorwerpen, specifiek met betrekking tot Genk. Het beeldarchief zal onder
andere ontsloten worden via een multimediale tafel in de bibliotheek. Het tijdschrift “Heidebloemke” verschijnt
tweemaandelijks in samenwerking met het stadsbestuur van Genk. De leden organiseren regelmatig tentoonstellingen
en heemkundige avonden en lezingen, in samenwerking met onder meer de Genkse kerkfabrieken en het Emile Van
Dorenmuseum. Ze brengen regelmatig een publicatie uit.
De geschied- en heemkundige kring in Heusden specialiseert zich in het volkse leven van vroeger en heeft een
lange traditie in het ontsluiten van beeldmateriaal. Daarnaast zijn de leden vooral actief op het vlak van religieus
erfgoed, met name door de “Kapellekesactie” (het belonen van goed onderhouden kapellen). Jaarlijks publiceert deze
heemkring een fotoboek, telkens thematisch, op basis van fotomateriaal van de bewoners van Heusden. Dat materiaal
wordt gedigitaliseerd en beschreven. Daarna wordt het teruggegeven. Naar aanleiding van deze publicatie organiseert
de heemkring ook jaarlijks een tentoonstelling. De leden werken nauw samen met de bibliotheek en met Heemkunde
Limburg. Ze beheren de collectie van de kerkfabriek van Heusden.
De heemkundige kring van Zolder concentreert zich op zijn activiteiten in en rond het heemkundig museum het
Woutershof. De leden beheren de enorme collectie die hier is uitgestald. Deze heemkring heeft geen tijdschrift en
organiseert geen grote activiteiten, maar stelt wel regelmatig het museum open, onder meer ter gelegenheid van
speciale activiteiten in Heusden-Zolder. Eén lid van de heemkundige kring is een grote kenner van oude onderwijsvormen
en de mooiste ruimte van het museum is dan ook het oude schooltje. Zij onderhouden eveneens goede relaties met
kerkfabriek Sint-Hubertus & Sint-Vincentius in Zolder. Deze heemkring mikt voor zijn werking op verjonging.
Heemkundige kring De Klonkviool is actief in Houthalen-Helchteren, en focust in eerste instantie op het erfgoed van
deelgemeente Houthalen. De heemkring is momenteel nog ondergebracht in de oude pastorij en biedt naast het eigen
archief ook onderdak aan delen uit de collectie van het voormalige museum “Ons Mijnverleden” en een bibliotheek.
Sinds een deel van de collectie “Ons Mijnverleden” van één van de leden van de heemkring is ondergebracht in het
bezoekerscentrum Greenville, het gerenoveerde hoofdgebouw van de voormalige mijn, is de heemkring betrokken
bij de activiteiten en rondleidingen in dit centrum voor groene energie. Enkele leden van de heemkring zijn dan ook
“cleantech ambassadors” die er toeristen rondleiden. Deze heemkring doet onderzoek naar de geschiedenis van
Houthalen, met bijzondere aandacht voor het mijnverleden. De Klonkviool brengt geen tijdschrift meer uit, maar wel
een jaarverslag en gemiddeld één keer per jaar verschijnt er een nieuwe publicatie. Gezien slechts een onderdeel van
de collectie “Ons Mijnverleden” werd ondergebracht in het gerenoveerde hoofdgebouw Greenville, zoekt de heemkring
sinds eind 2012 naar een manier om ook de rest van de collectie te kunnen ontsluiten voor het publiek.
Erfgoedwerking Helchteren focust op de andere deelgemeente van Houthalen-Helchteren. Hier ligt de inhoudelijke
klemtoon eerder op de geschiedenis van Helchteren, los van het mijnverleden. De heemkring beschikt over een
uitgebreid archief en werkt op regelmatige basis samen met de kerkfabriek en het gemeentebestuur van HouthalenHelchteren, onder meer voor het verzorgen van een bijdrage over het oude Houthalen-Helchteren in het gemeentelijk
infoblad: “Ik weet nog hoe het was….”.
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Stichting Erfgoed Eisden in Maasmechelen is op een zeer gedreven manier bezig met al het erfgoed in en rond
de mijncité van Eisden. Tot hun activiteiten behoort in eerste instantie de algemene werking van het Museum van
de Mijnwerkerswoning, inclusief de uitgebreide archiefwerking. Voor dit archief wordt momenteel een collectieplan
opgesteld, in samenwerking met de Erfgoedcel en het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE).
Na inventarisatie zal het archief, dat uit zijn voegen barst, binnen afzienbare tijd verhuizen van het Museum van de
Mijnwerkerswoning naar het Cultureel Centrum van Maasmechelen, gelegen op wandelafstand van het Museum.
Hun driemaandelijks tijdschrift heet “Eisden”. De vereniging brengt ook tentoonstellingen, lezingen en thematische
publicaties, in samenwerking met zeer diverse partners. Stichting Erfgoed Eisden speelt een educatieve voorbeeldrol
voor het lager onderwijs, zowel voor de lokale lagere scholen als deze die van verder komen. De Stichting werkt ook
regelmatig mee aan wetenschappelijke publicaties uit binnen- en buitenland en heeft een zeer goede samenwerking
met partners uit de Euregio, met de Koning Boudewijnstichting en met andere actoren in de Mijnstreek. Stichting
Erfgoed Eisden leidt ook de bezoekers of toeristen in de gemeente rond (in vele andere gemeentes is dat een taak van
gemeentelijke VVV-gidsen). Om deze reden zoeken ze jonge gidsen om te gidsen in het museum en in de cité.
Heemkundige kring “Vochte” concentreert zich op de Maasmechelse deelgemeente Vucht en maakt de plaatselijke
bevolking warm voor heemkunde, het belang van oud beeldmateriaal en de plaatselijke geschiedenis. Drie keer per
jaar verschijnt hun tijdschrift ‘Vochte’. De kring beschikt over een aanzienlijke collectie heemkundige objecten en
beeldmateriaal. Regelmatig publiceren de leden thematische bijdragen en organiseren ze tentoonstellingen.
De heemkundige kring Mechelen-aan-de-Maas (Oud Mechelen, Maasmechelen), concentreert zich op het oude
Mechelen en het plaatselijk dialect. De leden organiseren fototentoonstellingen, heemkundige avonden en
wandelingen. Drie keer per jaar verschijnt het tijdschrift “Oud-Mechelen”. Deze heemkundige kring heeft geen formele
structuur en beschikt niet over een eigen locatie.
Heemkundige kring ’t Oude Grimbiaca uit Opgrimbie (Maasmechelen) kende in 2013 een doorstart. Er kwam een nieuw
bestuur dat zorgde voor een nieuwe wind in de heemkundige aanpak van de kring. Om hun werking kenbaar te maken
organiseerden de leden een tentoonstelling van foto’s uit het verre en minder verre verleden van Opgrimbie, met
de vraag aan de vele bezoekers om informatie te bezorgen over de personen die ze herkenden. Zo werden de
omschrijvingen bij de foto’s aangevuld. Deze heemkring zette al de eerste stappen in de digitalisering van haar collectie,
die zeer divers is en deels verbonden aan de kerkfabriek van Opgrimbie. Ook op vlak van genealogie zijn de leden actief
en stelden ze stambomen op van de grootste families van Opgrimbie.
De laatste jaren was de Erfgoedcel ook betrokken bij enkele online erfgoedcommunities. Paalonline (Beringen)
richtte onlangs een Facebook groep “Paal vroeger” op. Die kende onmiddellijk een groot succes. In deze groep posten
inwoners en niet-inwoners van Paal foto’s van vroeger. Een toonvoorbeeld van moderne erfgoedwerking en inspelen
op de digitale trend.

b) Musea/Collecties
In iedere gemeente van de Mijnstreek vinden we één of meerdere collecties terug. Hierna volgt een overzicht, thematisch
geordend en te beginnen met de heemkundige musea, gevolgd door de mijnbouwcollecties, landbouwcollecties,
kunstcollecties, privé-initiatieven en andere collecties en musea.
HEEMKUNDIGE MUSEA
In As vinden we ’t Mieleke en het Molenhuis, beide beheerd door de Sint-Aldegondiskring. De collectie van ’t Mieleke
is zeer divers en in de loop der jaren verzameld met giften van bewoners uit As en omstreken. Jaarlijks worden
in heemkundig museum ’t Mieleke enkele thematentoonstellingen georganiseerd. Naast ’t Mieleke bevindt zich het
Molenhuis, waar tot voor kort een collectie aan landbouwalaam was uitgestald. Op vraag van de gemeente As, die
eigenaar is van het gebouw, werd het Molenhuis in de zomer van 2013 helemaal leeggemaakt. Het Molenhuis zal een
nieuwe bestemming krijgen. Delen van de collectie die geen herbestemming kregen, staan nu op de zolder van museum
’t Mieleke. Het is de bedoeling om in de toekomst vooral te focussen op het molenaarsthema, maar daarvoor is er nood
aan een duidelijk collectieplan.
Heemkundig museum Woutershof, Heusden-Zolder. In de oude pastorie die onderdak biedt aan dit museum, wordt
in themakamers een verzameling heemkundige voorwerpen bewaard en ontsloten. Vooral het klaslokaaltje anno 1900
vormt een erg complete verzameling. Momenteel is dit interessante museum enkel te bezoeken op afspraak. Er is ook
nood aan hulp bij het onderhoud van het museum. Voor de komende jaren is het Woutershof dus sterk op zoek naar
nieuwe vrijwilligers.

13

5

MIJNBOUWCOLLECTIES
Op het grote en indrukwekkende mijnterrein van Beringen vinden we het Mijnmuseum terug, dat sinds 2012 een
nieuwe museumpresentatie en –uitstraling geniet. De getoonde collectie is eigendom van vzw Vrienden van het
Mijnstreekmuseum. Behalve het museum, kan de bezoeker ook de ondergrondsimulatie ontdekken en een bezoek
brengen aan de oude mijngebouwen, zoals de badzaal, de lampisterie, de vertrekhal van de treinen, … Buiten op het
terrein staan er nog heel wat machines die ten tijde van de mijnindustrie gebruikt werden. Deze machines worden zo
niet optimaal bewaard.
Naast de collectie in het Mijnmuseum zelf, zijn er op de bovenste verdiepingen nog heel wat collectie- en
archiefstukken te vinden. Voor een aanzienlijk aantal plannen van de mijngebouwen en tuinwijken, deed de Erfgoedcel
in 2013 al een inspanning door ze te digitaliseren en op deze wijze te vrijwaren voor de toekomst. Tegen 2018 wordt
er gewerkt aan de omvorming naar een Provinciaal Mijnmuseum. Hoe de toekomst er precies zal uitzien, is momenteel
nog onduidelijk. Maar de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed probeert de ontwikkelingen van dichtbij op te volgen en streeft
ernaar een actieve rol op te kunnen nemen in de verdere uittekening van het mijnmuseum in Beringen. Wij zien een
absolute meerwaarde in een museum dat ook een rol kan opnemen als archief- en documentatiecentrum voor de
gehele Mijnstreek.
Mijndepot Waterschei, Genk:: vrijwilligers van vzw Mijn-Verleden beheren in het prachtige hoofdgebouw van de
voormalige mijn van Waterschei een grote collectie mijnmaterialen. Naast tal van gebruiksvoorwerpen en de technische
uitrusting, die bij de steenkoolexploitatie gebruikt werden, toont het mijndepot een mooie reeks van grote historische
foto’s, documenten, artefacten... Het mijndepot organiseert regelmatig tentoonstellingen en andere activiteiten
rond het mijnverleden. Tijdens Manifesta9 in 2012 was het depot een veel bezocht onderdeel van het erfgoedluik.
Momenteel zijn de vrijwilligers nog op zoek naar ondersteuning voor het educatieve verhaal dat zij willen brengen.
C-Mine Expeditie, op C-Mine in Genk, opende zijn deuren in april 2012. Het is geen klassiek museum met een eigen
collectie, maar een belevingsparcours. Vertrekkend in het Energiegebouw leidt de expeditie via ondergrondse gangen
naar de hoogste schachtbok. Onderweg komt de bezoeker verschillende interactieve installaties tegen. Ze dompelen
de bezoeker onder in een uniek verhaal over het mijnverleden. Op het einde van het parcours bestijgt de bezoeker
de 60 meter hoge schachtbok, met een indrukwekkend uitzicht over de regio en de aanduiding van de belangrijkste
(mijn-)landmarks.
Bij het stadion van KRC Genk is er ook GoalMine. GoalMine is geen klassiek voetbalmuseum met een eigen collectie,
maar een interactieve inleefreis die voor driekwart opgebouwd is in functie van actieve deelname. De klemtoon ligt op
het voetbal als historisch en actueel maatschappelijk fenomeen, wereldwijd. GoalMine gaat over het spel, de spelers,
de stadions waarin ze spelen, de omkadering, de fans en de traditie van het voetbal. Tegelijk legt GoalMine, op meer
lokale schaal, de link tussen voetbal en de vroegere steenkoolmijnen. Het concept is dan ook gebaseerd op de rijke
geschiedenis van de legendarische mijnclubs en hun stervoetballers.
Het nostalgische museum ‘Ons Mijnverleden’ (Houthalen-Helchteren) had tot 2010 een gedroomde locatie: de oude
directiegebouwen van de mijn van Houthalen. Deze voormalige mijngebouwen hebben intussen een bestemming
gekregen in het kader van de Clean Tech Campus. Sinds 25 oktober 2012 is er een centrum voor groene bedrijven en het
bezoekerscentrum Greenville ingericht, met ook delen uit de collectie van het voormalige museum ‘Ons Mijnverleden’.
De eigenaar van de collectie, Jean De Schutter, deed in 2012 afstand van zijn collectie ten gunste van heemkring De
Klonkviool. Samen met deze kring werd het nieuwe bezoekerscentrum ingericht onder leiding van vormgever Niek
Kortekaas en in samenwerking met de Erfgoedcel. Vanuit de prehistorie, met fossielen en gesteenten, kun je in het
bezoekerscentrum de weg van de steenkool volgen. De collectie bestaat uit een uitgebreide verzameling werktuigen,
maar ook oude foto’s, boeken en beelden, vaak met een persoonlijk verhaal.
Museum van de Mijnwerkerswoning, Maasmechelen. In dit museum wordt geïllustreerd hoe mijnwerkers in de
jaren ’30 van de vorige eeuw woonden. De collectie van het museum bestaat uit de typische decoratie van die tijd,
meubilair, gebruiksvoorwerpen, … Het bijzondere aan deze collectie is dat ze verzameld werd ‘voor en door de mensen’.
Buurtbewoners met diverse culturele achtergronden brachten oude familiestukken naar het museum en zo kreeg de
collectie vorm. Naast de collectiestukken herbergt het museum ook een zeer rijk archief met een uitgebreide fotocollectie
(Stichting Erfgoed Eisden). De combinatie museum en documentatiecentrum is voor de mijnwerkerswoning echter
teveel van het goede. De verhuizing van het archief naar een plek waar het geïnventariseerd en later geraadpleegd kan
worden, is dan ook dringend nodig. Dit traject is met ondersteuning van de gemeente Maasmechelen, de Erfgoedcel
en het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) al gestart. Op die manier zullen ook de collectiestukken in de
Mijnwerkerswoning beter tot hun recht komen.
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LANDBOUWCOLLECTIES
Landbouwmuseum De Nostalgie (Maasmechelen, Uikhoven) mag sinds juli 2011 worden toegevoegd aan de lijst
van musea in de Mijnstreek. Het idee voor het oprichten van dit museum ontstond bij beheerder Ivo Smeets, toen hij op
vakantie was in Oostenrijk en daar een oud echtpaar brood op traditionele wijze zag bakken in een oude broodoven in
open lucht. In het museum vind je oude landbouwvoertuigen, gereedschappen, maar ook voorwerpen die vroeger in het
huishouden werden gebruikt of door boeren om het land te bewerken. De presentatie wordt jaarlijks herzien. Daarbij
wordt geput uit een aanzienlijk depot met voorwerpen. In 2013 werden hier delen van de collectie uit het Molenhuis
(As) in ondergebracht. Niet zelden worden ook verzamelingen van andere beheerders tentoon gesteld. De bedoeling
van het landbouwmuseum is om even terug in de tijd te keren en iedereen te laten kennismaken maken met het zware,
maar toch ook mooie (boeren)leven van vroeger. De vele groepen bezoekers bewijzen dat dit aanspreekt.
Verder bevindt zich in As het Langers-Lanz Bulldog museum, beheerd door Walter Langers en zijn twee gepassioneerde
zonen. Het Langers-Lanz Bulldog museum stelt een indrukwekkende collectie tractoren tentoon van het desbetreffende
merk. Binnen de wereld van landbouwmachinerie is dit museum in binnen- en buitenland bekend. Daarnaast kan je in
de collectie ook landbouwalaam vinden, waarmee regelmatig publieksdemonstraties wordt gegeven.
KUNSTCOLLECTIES
Emile Van Dorenmuseum, Genk.
Genk In de authentieke – deels ingericht met de oorspronkelijke inboedel – villa van
landschapsschilder Emile Van Doren wordt vandaag een collectie van zijn schilderijen bewaard en gepresenteerd aan
het publiek. Sinds 2010 is dankzij een gericht collectiebeleid de collectie verder uitgebreid en brengt het museum nu
ook het verhaal van het kunstenaarsdorp dat Genk (en bij uitbreiding de Limburgse Kempen) in de periode 1840-1940
was. Het museum organiseert regelmatig tijdelijke tentoonstellingen die deze geschiedenis bloot leggen, en zorgt
daarbij vaak voor een bijhorende publicatie.
De gemeente Houthalen-Helchteren beheert in langdurige bruikleen een collectie van 58 schilderijen van
kunstschilder Jos Tysmans (legaat). Deze werd in het verleden ingezet bij thematentoonstellingen in het kerkje van Laak
of in het Cultureel Centrum van Houthalen-Helchteren. Naast het legaat, is er nog een grote collectie schilderijen en
andere stukken van Jos Tysmans die worden beheerd door zijn erven. De collectie bestaat uit schilderijen, tekeningen
en foto’s die Tysmans maakte aan het IJzerfront in WOI, schetsen, een handgeschreven autobiografie en de werkkast
(met een volledig schildersinventaris) uit het atelier van de kunstenaar. De erven staan nog altijd open voor bruiklenen
uit de collectie voor exposities of publicaties. Momenteel wordt dan ook ingezet op de virtuele ontsluiting van de
collectie via Erfgoedplus.be en het in bruikleen geven van collectiestukken voor interessante tentoonstellingen.
ANDERE COLLECTIES EN MUSEA
Het Openluchtmuseum Bokrijk (Genk) is erkend op Vlaams niveau. Het is daarmee het enig erkende museum in de
Mijnstreek. Op een oppervlakte van meer dan 60ha wordt het Vlaanderen van zo’n 150 jaar geleden weer tot leven
gewekt. Het museum is een ‘schaalmodel’ van het Vlaanderen van weleer, met een Kempens dorp, een Haspengouws
dorp, Oost- en West-Vlaanderen en een oud (Antwerps) stadsgedeelte. Dit materiële erfgoed wordt tot leven gebracht
door evenementen en animatie in het museum. Daarbij ligt de nadruk op immaterieel erfgoed. In 2007 werd in het
Openluchtmuseum van Bokrijk een collectiedepot in gebruik genomen. Het nieuwe depot stelt het museum in staat
om de collectie optimaal te bewaren. Een thermocel met constante temperatuur van 55 graden zorgt ervoor dat de
museumcollectie steriel- en bacteriënvrij wordt opgeslagen. Openluchtmuseum Bokrijk heeft ook heel wat expertise
rond immaterieel cultureel erfgoed in huis. Die wisselt het uit met Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
De museumwerking van Circuit Zolder, Heusden-Zolder, werkt met enkele vrijwilligers aan een klein museum, dat de
geschiedenis van ‘de omloop van Terlaemen’ uit de doeken doet voor de vele bezoekers van het circuit. Tot de collectie
behoren o.a. vele affiches en ander reclamedrukwerk, heel wat handtekeningen van beroemde piloten en coureurs,
trofeeën en gebruiksvoorwerpen verbonden met de races, kledij en een racewagen.
Karnavalmuseum, Maasmechelen. In 2012 werd het museum op een nieuwe locatie heropend en voorzien van
een nieuwe frisse inrichting, mede door ondersteuning van de Erfgoedcel. Het museum toont de geschiedenis van
het carnaval aan de Maaskant, en beschikt over een correspondentiearchief dat bestaat uit briefwisselingen met
uiteenlopende (inter)nationale carnavalsverenigingen. Tevens vind je in de collectie kostuums met bijhorende
attributen, een omvangrijke collectie medailles, affiches, foto’s, muziek en films van carnaval vanaf de vroege jaren
1960. Het museum wordt beheerd door carnavalsvereniging De Zavelzekskes.
Ook tal van privéverzamelaars zijn actief in de Mijnstreek, die vaak op ruilbeurzen hun collectie aan het publiek tonen.
Het merendeel van deze collecties is echter niet publiek toegankelijk. Een uitzondering hierop is verzamelaar Pierre Thijs
in Houthalen-Helchteren. Hij heeft een collectie opgebouwd van politie-, rijkswacht- en veldwachtersuniformen en
tevens een 20-tal oldtimer motoren. Het museum is op afspraak te bezoeken.
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Beringen had tot voor kort op haar grondgebied ook een Barometermuseum. Dit museum heeft de deuren moeten sluiten
in 2012, omwille van economische redenen. Samen met de beheerder wordt momenteel gezocht naar alternatieven
voor een herbestemming van de collectie. Expertisecentrum ETWIE, de stad Beringen en de provincie Limburg zijn
hierbij samen met de Erfgoedcel betrokken.

c) Kerkfabrieken
In de beleidsperiode 2009-2014 is een eerste en intensief project gestart met de meeste kerkfabrieken in de Mijnstreek,
en dat in samenwerking met het Rijksarchief Hasselt. Met dit project wilden de Erfgoedcel en de kerkfabrieken
de geschiedenis van de broederschappen in kaart brengen. Resultaat van dit project was een publicatie en een
prachtige tentoonstelling in de kerk van Mechelen-aan-de-Maas (Maasmechelen), met voorwerpen en thematisch
archiefmateriaal uit alle mijngemeenten. De contacten met de kerkfabrieken werden op deze wijze geactiveerd. De
kerkfabrieken hebben daardoor ook de weg naar de Erfgoedcel gevonden voor het aanvragen van subsidies in het kader
van restauratie van kerkelijke erfgoedvoorwerpen, maar eveneens voor het opzetten van tentoonstellingen over de
parochie. Sommige kerkfabrieken wisten ons ook te vinden voor het begeleiden van de inventarisatie van hun collectie.
We zijn hierin complementair aan het aanbod van de provincie Limburg / PCCE die het Erfgoedregister (Erfgoedplus.
be) aanbiedt aan de Limburgse kerkfabrieken voor de digitale inventarisatie van de kerkelijke collecties en archieven.
Verder stelt de Erfgoedcel zich op als partner die wenst mee te denken over de toekomst van de kerkgebouwen en
hun inboedel in de Mijnstreek. Dit past in de herbestemmingsplannen van het bisdom. De Erfgoedcel is er zich bewust
van dat er nog heel wat werk aan de winkel is en zet dan ook in de komende beleidsperiode verder in op de contacten
met de plaatselijke kerkfabrieken. In dit kader worden ook de contacten met expertisecentrum CRKC warm gehouden.
De gemeente- en stadsbesturen van de Mijnstreek bieden financiële en administratieve ondersteuning aan hun
kerkfabrieken. Ze overleggen ook met het centraal kerkbestuur. Een volledig overzicht van de kerkfabrieken is
bijgevoegd in de bijlagen.

d) Professionele partners bij erfgoedprojecten in de Mijnstreek en daarbuiten
Het aantal professionele erfgoedactoren in de Mijnstreek is bijzonder beperkt. Naast het Openluchtmuseum Bokrijk
en enkele erfgoedspelers verbonden aan een gemeente- of stadsbestuur, zijn in hoofdzaak andere stedelijke diensten
de belangrijkste partners voor Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. We vernoemen onder andere integratiediensten, bibliotheken
en culturele centra, toerismediensten enzovoort. Daarnaast is er in de Mijnstreek nog een beperkt aantal organisaties
actief, die de grens tussen bijvoorbeeld kunst, cultuur en erfgoed opzoeken en hierrond projectmatig activiteiten
opzetten, eventueel in samenwerking met andere partners.
De belangrijkste professionele erfgoedactor in de Mijnstreek is vzw het Vervolg. Het Vervolg werd opgericht in 1990
met als doel een projectencentrum te worden voor de Limburgse Mijnstreek. De projecten van vzw Het Vervolg situeren
zich op het snijpunt van cultuur, erfgoed, kunsten, toerisme, lokale economische ontwikkeling en internationale
uitwisseling. Het Vervolg organiseert haar projecten binnen de volgende structuur:
>
>
>
>

Projecten rond identiteit, diversiteit en beeldvorming in Coalface.
Erfgoed en toeristische projecten in Mining & More.
Netwerkprojecten in Partnerships & Networks.
Educatieve projecten rond maatschappelijke verandering in Transit Lab.

In de sector van erfgoed en toeristische projecten ontwikkelde Het Vervolg in samenwerking met de stad Genk het
project “Dragers van erfgoed, een aanstekelijke soort”
soort”. Dat wordt nog steeds succesvol voortgezet. Aan de hand van
levensverhalen en streekgeschiedenis worden bewoners en bezoekers getrakteerd op een verrassende, originele en
boeiende tocht door de Mijnstreek. Het project omvat twee onderdelen: Mijnstreektours en Sleutelfiguren.
Mijnstreektours is synoniem voor rondritten in een minibus (dus met kleine) groepen door de Mijnstreek onder leiding
van een chauffeur / gids. Tijdens de rondritten komen thema’s als de koolmijnen, cités, multiculturele Mijnstreek,
natuur en cultuur … uitgebreid aan bod. Eind 2013 breidde Het Vervolg het aanbod binnen de Mijnstreektours uit: een
nieuwe thematour werd opgenomen in het aanbod, namelijk de Rocco & Marina tour. Hiermee wordt ingespeeld op de
aandacht die, vooral in Limburg, ging naar de film “Marina” van Stijn Coninx.
Voor het projectonderdeel Sleutelfiguren heeft Het Vervolg mensen die een interessant levensverhaal koesteren
gezocht en opgeleid tot gastheer/-vrouw. Deze sleutelfiguren kan je ontmoeten in hun eigen huis, tuin, straat, wijk,
club- of gebedshuis. Met kleine groepen kan je een bezoek aan een sleutelfiguur boeken en word je met hem/haar op
sleeptouw genomen. Het project Sleutelfiguren werd sinds 2008, met de steun van het erfgoedconvenant, uitgebreid
van Genk naar de hele Mijnstreek.
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Het waardevolle project “Dragers van erfgoed, een aanstekelijk soort” wordt tot op de dag van vandaag in stand
gehouden met eigen inkomsten, jaarlijkse werkingssubsidies van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en projectsubsidies.
In 2013 werd de Erfgoedcel door vzw Het Vervolg en Stebo (zie verder) gevraagd om in te stappen in het internationale
project SHIFT-X. De centrale vraag in het SHIFT-X project is of we het industrieel erfgoed kunnen inzetten in de sociale
en economische transitie van oude industrieregio’s, zodat het omgebogen wordt tot een ‘erfgoedindustrie’. In SHIFT-X
werken zes oude industrieregio’s van vijf Europese landen en twee wetenschappelijke instellingen (die gespecialiseerd
zijn in systeeminnovatie) samen: Disctrict of Zwickau (DE), Association for Mining Tourism Welzow (DE), Technical
University Mining Academy Freiburg (DE), Association Styrian Iron Route (AT), University of Graz (AT), Micro-Region
Sokolov-East (CZ), Stebo (BE), City of Bydgoszcz (PL). De Erfgoedcel biedt inhoudelijke en financiële ondersteuning en
faciliteert bij de organisatie van de eindconferentie, die plaatsvindt in oktober 2014 in Genk.
Daarnaast zijn er in de creatieve sector verschillende actoren die in hun werking met erfgoed in aanraking komen of
erfgoed als inspiratie gebruiken, zoals de werkplaats voor beeldende kunstenaars FLACC, verschillende bedrijven op
C-mine, enkele kunst- en designgalerijen als Galleriet (Vennestraat Genk) en De Mijlpaal (Heusden-Zolder), MADfaculty (Media, Arts & Design), …
LIMBURG
Limburg telt drie erfgoedcellen. Tijdens de huidige beleidsperiode werd in samenwerking met de twee andere
erfgoedcellen, Erfgoedcel Hasselt en Erfgoed Haspengouw
Haspengouw, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE)
en Heemkunde Limburg een aantal bovenlokale projecten uitgewerkt: “Limburg Feest” (2010), “Het Dagelijkse Leven”
(2013) en “Spraakmakkers” (2013). Daar bovenop vinden jaarlijks minstens vier overlegmomenten plaats tussen de
drie erfgoedcellen en de geïnteresseerde erfgoeddiensten uit Limburg (o.m. Herk-de-Stad, Lanaken en Opglabbeek).
Bij deze overlegmomenten is er steeds een vertegenwoordiging van de provincie aanwezig. Alle deelnemers ervaren
deze overlegmomenten als waardevol en verrijkend.
Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) is een kenniscentrum dat informatie over erfgoed (roerend,
onroerend en immaterieel) in Limburg toegankelijk maakt. Het is een trefpunt, waar partners uit het veld en uit andere
sectoren (onderwijs, toerisme, milieu…) elkaar ontmoeten voor overleg, planning, samenwerking en coördinatie van
initiatieven voor het bewaren en ontsluiten van dit erfgoed. Ten slotte is het een steunpunt voor gemeentebesturen,
musea, kerkfabrieken, monumentencomités, heemkundige en historische kringen en archieven inzake hun
erfgoedwerking.
Het PCCE was in 2012 initiator van het educatief netwerk Limburg, EduNet
EduNet. Met EduNet wil de provincie een
platform creëren om good practices van erfgoededucatie uit te wisselen en nieuwe overkoepelende projecten tussen
onverwachte partners te initiëren.
Tijdens de huidige beleidsperiode lanceerde het PCCE eveneens Erfgoedplus en het Erfgoedregister
Erfgoedregister, in samenwerking
met de provincie Vlaams Brabant. Op de website Erfgoedplus.be wordt informatie over erfgoed verzameld, door te
putten uit bestaande databanken en door het invoeren van gegevens in het Erfgoedregister. Al het erfgoed dat in
de databank terecht komt, wordt op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en wordt met elkaar
gelinkt. Erfgoedplus.be is op die manier een knooppunt van erfgoedobjecten en hun gegevens.
De Cel Mijnerfgoed is een onderdeel van de Directie Cultuur van de provincie Limburg, en is vooral bezig met de
heroriëntering van het Mijnmuseum in Beringen naar een provinciaal museum met een hedendaagse opstelling.
Verder ondersteunt de Cel Mijnerfgoed inhoudelijk bij de E-xtra-subsidiedossiers (Impulssubsidiëring Streekgericht
Erfgoedbeleid) voor de herbestemming van het mijnerfgoed van de provincie Limburg. De cel was eveneens partner bij
de organisatie van de workshops en het erfgoedsymposium in het kader van Manifesta9.
Het Rijksarchief in Hasselt biedt belangrijke informatiebronnen voor onderzoek en ontsluiting van het erfgoed in
de Mijnstreek. Zo beheert het Rijksarchief het archief van de patroonsorganisatie van de mijnen, FEDECHAR, en
verschillende bedrijfsarchieven van de mijnen. Ook het archief van plaatselijke overheidsinstellingen uit het ancien
régime zoals de heerlijkheid Beringen, militaire registers, het notarisarchief van Limburg, verscheidene parochieregisters
en registers van de burgerlijke stand worden er bewaard. Het Rijksarchief was een belangrijke partner tijdens de
huidige beleidsperiode bij het opzetten van onder meer de volgende projecten: “Breekbaar Verleden” (2010), “Limburg
Feest” (2010), “Het Dagelijkse Leven” (2013) en “Nu en in de eeuwen der eeuwen” (2013).
Toerisme Limburg vzw werkt in de schoot van het provinciebestuur van Limburg. De organisatie stelt zich tot doel een
kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toerisme te ontwikkelen, stimuleren en promoten in de verschillende regio’s van
Limburg, daaronder ook de Mijnstreek. In 2013 bood de Erfgoedcel inhoudelijke ondersteuning bij de start van het
project “Digitale ontsluiting van het mijnerfgoed”. Met dit project wil Toerisme Limburg verhalen uit de Mijnstreek
koppelen aan toonaangevende plekken die verbonden zijn met het mijnverleden. Dit project zal uitgewerkt worden in
de loop van 2014-2015.
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Heemkunde Limburg is een organisatie die alle heemkundige kringen in Limburg overkoepelt. Hun tijdschrift besteedt
aandacht aan het Limburgse erfgoed. Jaarlijks worden ontmoetingen, werkbezoeken, vormingen en projecten
georganiseerd ter ondersteuning van de sector. De jaarlijkse Gouwdag is hierbij een belangrijk moment. Heemkunde
Limburg was eveneens partner bij het uitwerken van de Limburgse projecten “Limburg Feest” (2010) en “Het Dagelijkse
Leven” (2013).
Het Limburgs Volkskundig Genootschap (LVG) is geen klassieke vereniging, maar een open en interactief
communicatieforum over volkskunde in zijn actuele betekenis. Het LVG streeft een hedendaagse benadering van
volkscultuur in al zijn aspecten na, met infodagen, projecten en een goede website. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed sluit
steeds aan bij de driemaandelijkse overlegmomenten. In de afgelopen jaren brachten ze een vernieuwende publicatie
uit over de traditie van versierde Limburgse voortuintjes, onderzochten ze het fenomeen van bermmonumenten na een
dodelijk ongeval, en startten ze een bevraging naar volksmuzikanten in Limburg.
VLAANDEREN
Op Vlaams niveau kan Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voor expertise en vorming een beroep doen op enkele koepelorganisaties.
Vooral steunpunt FARO is belangrijk. Daarnaast ondersteunt ook de Vlaamse administratie Kunsten en Erfgoed de
projectvereniging Mijnstreek met feedback en advies.
Een belangrijk Vlaams netwerk is het onderling contact tussen alle erfgoedconvenants in Vlaanderen. De verschillende
erfgoedcellen plegen regelmatig overleg over diverse domeinen: beleid, digitale duurzaamheid, educatie en vorming,
erfgoed en migratie, diversiteit en vrijwilligerswerking.
Op Vlaams niveau zijn er heel wat actoren die voor specifieke onderwerpen de rol van steunpunt en kenniscentrum
vervullen. Er is regelmatig contact tussen de Erfgoedcel en expertisecentra zoals ETWIE (Expertisecentrum voor
Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed), tapis plein (Expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel
Erfgoed), CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur), Resonant (Muzikaal erfgoed in Vlaanderen), LECA
(Landelijk expertisecentrum voor cultuur van alledag), CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) en vzw Variaties
(koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen). Verder is er vaak uitwisseling en samenwerking
met Heemkunde Vlaanderen, het KIK/IRPA (Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium), het KADOC (Documentatie-en
Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving), en het Amsab (Instituut voor Sociale Geschiedenis).
Deze laatste archief-, onderzoeks- en documentatiecentra worden door ons ook specifiek benaderd in verband met
interessante archieven uit en over de Mijnstreek, bijvoorbeeld in het geval van KADOC voor het aanvullen van de
stafkaart voor het migrantenmiddenveld in Vlaanderen en Brussel (1830-heden). Interessant archiefmateriaal van
Eliane du Bois (oprichtster van Cinéart) over de stakingen van mijnwerkers en Fordarbeiders in de jaren ’60 en ’70 werd
dan weer onder de aandacht gebracht bij Amsab. Inzake diversiteit en de methodiek van mondelinge geschiedenis
wordt expertise uitgewisseld met de wetenschappelijk medewerkers van het Red Star Line museum in Antwerpen.
Andere mogelijke partners in de toekomst zijn het Liberaal archief, het Firmament en het CVAA (Centrum voor Vlaamse
Architectuurarchieven). Er wordt ook een beroep gedaan op Packed (Expertisecentrum voor Digitaal Erfgoed) en het
VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) en overleg gepleegd met de VVIA (Vlaamse Vereniging voor Industriële
Archeologie). Deze laatste vereniging is in de strikte zin geen professional, want een initiatief van vrijwilligers.
Maar ze vergaart en verspreidt al sinds eind jaren zeventig kennis over het technisch en industrieel erfgoed. Daardoor
is ze ook erg actief in de Mijnstreek. Onlangs werd een Limburgse afdeling van het VVIA opgericht.
Tot slot zet de Erfgoedcel ook de expertise van ’t Filmisch Geheugen in bij haar projecten rond mondelinge geschiedenis.
Dit is een samenwerking tussen de historici van het Geheugen Collectief en filmmakers ‘Linking Generations’
Generations’.
BELGIË
Niet alleen in Limburg bevonden zich steenkoolmijnen. Om die reden worden de site van Grand Hornu, Le Bois du
Cazier, alsook de mijn in Blegny en Ecomusée Bois-du-Luc gezien als mogelijke partners in toekomstige projecten van
Cazier
de Erfgoedcel. Een recente samenwerking met deze partners vond plaats voor de workshops en het erfgoedsymposium
in het kader van Manifesta9. Ook hun input voor omgang met het mijnerfgoed werd meegenomen in de uitwerking van
het Manifest.
INTERNATIONAAL
De steenkoolader onder de Limburgse heide is dezelfde als die in Nederlands Limburg en Duitsland. Ook de geschiedenis
van de ontginning van deze steenkoollaag overschrijdt dus de landsgrenzen. In Nederland en Duitsland wordt
vandaag in musea, projecten, door culturele actoren… intens rond het thema steenkoolmijnverleden gewerkt.
Zo bereidt de stad Heerlen momenteel het Jaar van de Mijnen voor, in 2015. Daarvoor is ook input van de
Erfgoedcel gevraagd om de programmalijnen uit te stippelen. De Erfgoedcel koppelt hierover regelmatig terug
naar de raad van bestuur van projectvereniging Mijnstreek en signaleert mogelijkheden tot samenwerking.
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Tussen Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het Discovery Center Continium (Kerkrade) loopt sinds 2012 een samenwerking
rond de samenstelling van een mijnbouwthesaurus. Een andere partner daarbij is het reeds genoemde Mijnmuseum
en de provincie Limburg. Verder werden in 2011 door de Erfgoedcel de eerste stappen gezet voor de start van een
project rond internationale mijnwerkerscultuur. Dat maakt ongetwijfeld nog andere internationale partnerschappen in
de toekomst mogelijk.
In het kader van het project SHIFT-X wordt internationale uitwisseling met voormalige steenkoolmijngebieden in
Duitsland, Oostenrijk, Polen en Tsjechië en wetenschappelijke partners in Graz (Oostenrijk) en Freiberg (Duitsland)
opgezocht.

e) Socio-culturele verenigingen
Naast de heemkundige kringen, zijn er in de Mijnstreek ook een groot aantal socio-culturele verenigingen die naast
hun reguliere werking ook een erfgoedwerking hebben. Onderstaand overzicht is zeker niet volledig, maar geeft een
beeld van de grote diversiteit aan verenigingen die de afgelopen jaren in samenwerking met en door ondersteuning
van de Erfgoedcel projecten uitwerkten.
In As zijn twee schutterijen actief, schutterij Sint-Sebastiaan en schutterij Sint-Martinus. Beide schutterijen kijken
terug op een rijk schuttersverleden en deden en doen een beroep op ons projectsubsidiereglement om dit verleden
en hun erfgoed voor een breed publiek te ontsluiten. Ook in Maasmechelen, Genk, Beringen en Heusden-Zolder zijn
er nog verschillende schutterijen actief. In As is er ook een dynamische dialectvereniging, Veldeke As, die regelmatig
dialectavonden organiseert en ervoor zorgde dat er een dorpsdichter werd aangesteld in de gemeente. Genk kent ook
een goed werkende en actieve dialectvereniging, Veldeke Genk
Genk. De leden onderhouden een website en organiseren
geregeld dialectavonden. Een belangrijke bekommernis is de almaar kleiner wordende groep dialectsprekers en de
beperkte interesse voor dialect bij jongere generaties.
In Zwartberg, Genk
Genk, werd de mijnindustrie stopgezet in 1966. Deze wijk heeft het economisch gezien sindsdien moeilijk
gehad, maar net daarom floreerden er veel verenigingen. Zo is er de Werkgroep Zwartberg die een belangrijke rol
speelde en speelt en de verenigingen regelmatig samen brengt, of initiatieven opzet om de buurt bij elkaar te brengen
en het wonen in Zwartberg zo aangenaam mogelijk te maken. Vaak gebruiken ze hiervoor erfgoed en erfgoedwerking.
In 2011 bestond de Eisdense tuinwijk in Maasmechelen 100 jaar en werd ter gelegenheid hiervan het “feestcomité”
Tuinwijk100 opgericht. Door de zeer succesvolle werking werd beslist door te gaan en werd de vereniging
omgedoopt tot Tuinwijk2020. Tuinwijk2020 vzw is een vaak terugkerende partner in erfgoedprojecten allerhande in
Maasmechelen, vaak in samenwerking met de Stichting Erfgoed Eisden.
Minder evidente, maar zeker niet minder belangrijke partners zijn de carnavalsverenigingen van Beringen-Paal,
De Palingen, en De Asserbakken uit As, die hun eerste stappen richting erfgoedwerking zetten in 2013.
De Facebook pagina “Ge zijt van Genk als ge….”
ge….”, opgericht in het voorjaar van 2014, kende onmiddellijk een groot
succes. De Erfgoedcel zag onmiddellijk het potentieel op vlak van erfgoedwerking en ziet mogelijkheden in de
ondersteuning van één van hun offline of online projecten in de nabije toekomst.
Ook de initiatiefnemers van “Wij van Winterslag” (Genk), die verhalen van het verleden van Winterslag aan de
oppervlakte willen brengen, en daarom een vaak geactualiseerde Facebook pagina oprichtten en vertelavonden
organiseerden, kunnen rekenen op de logistieke ondersteuning van de Erfgoedcel.
In de Mijnstreek zijn verschillende reuzen en reuzengezinnen terug te vinden, bijna allemaal geïnspireerd op de lokale
geschiedenis. Dat resulteerde in een project in samenwerking met het Elf-juli comité, de stad Genk, de andere Limburgse
erfgoedcellen en de provincie Limburg over Limburgse reuzen en het traject van LECA om de Vlaamse reuzen in kaart te
brengen (‘Onder de rokken van de reus’). Daarbij stootte de Erfgoedcel al snel op actieve reuzengildes in verschillende
mijngemeentes. In Heusden-Zolder bijvoorbeeld worden twee belangrijke reuzen beheerd: Leyn Weckx, de putheks,
en de kluizenaar van Bolderberg. Maar ook elders in Heusden-Zolder en Beringen, Genk en Maasmechelen worden
bijzondere reuzen gekoesterd. Onlangs werd er nog een verloren gewaande reus, Giel de Booi, in Houthalen-Helchteren
herontdekt. Het onderhoud, de restauratie en het uitdragen van een reus vergt heel wat tijd en energie en de interesse
voor het reuzengebeuren ontbreekt soms bij jongeren. Deze noden en vragen komen aan bod bij de netwerksessies van
de Limburgse afdeling van Reuzen in Vlaanderen.
Deelgemeente Bolderberg in Heusden-Zolder beschikt ook over een actieve dorpsraad
dorpsraad, die een omvangrijke collectie
gedigitaliseerd beeldmateriaal beheert.

21

DE KLUIZENAAR VAN BOLDERBERG TIJDENS DE REUZENSTOET IN GENK // Fotografie: Stad Genk

22

5

Ook in Houthalen-Helchteren worden naast de heemkundige kringen ook andere verenigingen gemotiveerd om
aandacht te hebben voor erfgoedactiviteiten in hun werking: het Davidsfonds, Harmonie De Eendracht in Meulenberg,
buurthuis Meulenberg en de Belgische Islamitische Federatie (BIF) zijn slechts enkele van de partners die zich de
komende jaren engageren op dit vlak.
Na succesvolle samenwerkingen met de Turkse gemeenschap voor het project “Kebab met mayonaise” en met de
Griekse gemeenschap in het kader van de publicatie, tentoonstelling en dvd “Grieken in Limburg”, haalden we de
voorbije jaren de banden aan met onder meer de Marokkaanse, Turkse, Poolse en Italiaanse gemeenschap.
In het kader van het project “Barak 15” werden contacten gelegd met de Poolse vereniging Polonez in Beringen. In
2007 ontstond het idee voor het project “Barak 15” in het kader van de migratiegeschiedenis. Poolse en Italiaanse
verenigingen, lokale erfgoedverenigingen, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het stadsbestuur gaven het project samen
inhoud. Uiteindelijk werd een barak uit het krijgsgevangenenkamp gebouwd - een replica - aan de vzw Polonez
Polonez, het
‘Pools lokaal’.
Tevens blijkt het multicultureel culinair erfgoed een onderwerp te zijn dat nog steeds vele Mijnstreekbewoners
aanspreekt. Zo ondersteunden we vzw AIF+ die recepten van de wereldkeuken samenbracht in een verrassend
kookboek en begeleidende workshops organiseerde. Vzw AIF+ is een multiculturele koepelvereniging van sociaalculturele verenigingen met leden van verschillende nationaliteiten.
Naar aanleiding van het herdenkingsjaar 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie in 2014 is intensief samengewerkt
met de Unie van Turkse Verenigingen (UTV), de Turkse Unie van België (TUB)
(TUB), vzw Kardelen (Gent) en de Federatie
van Marokkaanse Verenigingen (FMV) en hun afdelingen in de Mijnstreek. We ondersteunen de grote, rondreizende
tentoonstellingen van deze federaties. Ook voor lokale initiatieven hebben we oog, bijvoorbeeld in Maasmechelen,
waar de lokale Turkse gemeenschap in 2013 opgeroepen werd om foto’s van de voorbije 50 jaar in Maasmechelen en
specifiek in de tuinwijk Eisden te bezorgen. Een tentoonstelling en fotoboek zijn het resultaat. In 2014 zet de gemeente
Maasmechelen, in samenwerking met de Erfgoedcel, in op de herdenking van 50 jaar Marokkaanse migratie. De
Marokkaanse moskeeën in Maasmechelen nemen sinds enkele jaren ook regelmatig deel aan Erfgoeddag.
In 2016 herdenken we 70 jaar Italiaanse migratie naar Limburg en ook de trieste 60ste verjaardag van de ramp in
Marcinelle waarbij vele Italiaanse mijnwerkers omkwamen. Ook in dit kader werden al de contacten aangehaald met
onder meer Associazione Cattolica Lavoratori Italiani (ACLI)
(ACLI), die een actieve werking hebben in de hele Mijnstreek. Het
KADOC is hierbij ook één van de ondersteunende partners.

f) Buurtopbouwwerk en Jongerenwerking
In de voorbije beleidsperiode ondersteunde de Erfgoedcel een aantal projecten van het buurtopbouwwerk in de
verschillende gemeentes. Ook buurtopbouw kent zijn oorsprong in de diensten die ten tijde van de mijnindustrie vaak
gestart werden in de tuinwijken van de mijngemeentes. Deze diensten hadden een rol in de integratie van allochtone
mijnwerkers en huisvestten vaak ook het kinderheil. Deze integratiediensten spelen vandaag nog een belangrijke rol
in de gemeenschapscentra van de wijken. Ze begeleiden (langdurig) werklozen, zorgen voor samenhorigheid, perken
jeugdcriminaliteit in, gaan verloedering van de wijken tegen en spelen een rol op vlak van ruimtelijke ordening. Twee
belangrijke spelers, met wie we de voorbije jaren enkele toonaangevende projecten hebben uitgevoerd zijn Stebo vzw
en RIMO, beiden werkzaam in heel Limburg:
Sinds 1987 ontwikkelt Stebo vzw vernieuwende projecten en diensten in het kader van samenlevingsopbouw en
sociaaleconomische streekontwikkeling. Stebo is actief op vier domeinen: buurtopbouwwerk, wonen, ondernemen
en tewerkstelling. Stebo gaat in zijn aanpak steeds uit van capaciteiten van mensen en van het sociaal kapitaal dat
aanwezig is bij groepen en in buurten. Innovatie, doelgroep-participatie en intercultureel contact zijn kernbegrippen
voor de aanpak van Stebo. Stebo voert een actief diversiteitsbeleid en werkt met een team van +/- 40 mensen.
RIMO is een expertisecentrum voor samenlevingsopbouw. RIMO ondersteunt groepen mensen die uitgesloten worden
van het recht op een behoorlijk leven en stimuleert hen om zelf problemen aan te pakken, maar ook om signalen te
geven aan het beleid zodat er structurele oplossingen komen. Hun focus ligt op de thema’s leefbaarheid, armoede en
wonen.
Uit de projecten van de voorbije jaren is duidelijk gebleken dat erfgoedwerking een duidelijke maatschappelijke
rol kan spelen en mensen kan samenbrengen. Succesvolle projecten van RIMO waarbij de Erfgoedcel inhoudelijk,
logistiek of financieel heeft kunnen ondersteunen, zijn onder meer “Vergeten helden: tien portretten van vrouwen
over migratie” (2012), “Straat in de kijker” (2014), en “Van de Palace tot achter den tris (2010)”, de laatste twee ook
in samenwerking met erfgoedvereniging Citévolk Spreekt. De publicatie “De kracht van onderuit, over de geschiedenis
van het buurtopbouwwerk in de Mijnstreek” (2011) door Jef Lingier, kwam tot stand met de steun van Stebo, RIMO en
de Erfgoedcel.
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Naast het buurtopbouwwerk zijn ook diverse jeugdwerkingen interessante partners om nieuwe en/of jonge doelgroepen
te laten kennis maken met erfgoed en erfgoedwerking. De jongerenwerking van de Turkse Unie in Beringen en de
Belgisch Islamitische Federatie (BIF) die o.m. te vinden is in de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren, werken
beiden rond de herdenking van 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie.
Ten slotte is er het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC)
(PRIC), met een werking voor heel Limburg. De Erfgoedcel werkt reeds
van bij het begin samen met het PRIC. In het kader van het project en de publicatie “Kebab met Mayonaise” (2007)
mocht de Erfgoedcel onder meer duiken in hun afbeeldingenarchief. Ook bij verschillende edities van Erfgoeddag is er
samenwerking tussen de Erfgoedcel en het PRIC.
In de toekomst voorzien we meer gelijkaardige projecten uit te voeren, met dezelfde en andere partners.

g) Natuur en Landschap
Voordat in de Mijnstreek de mijnindustrie opbloeide bij het begin van de 20e eeuw, was deze streek voornamelijk
agrarisch. Eind 19e eeuw kwamen dan ook heel wat landschapsschilders van heinde en ver afgezakt om deze
inspirerende landschappen op doek vast te leggen voor het nageslacht. Hiervan getuigen bijvoorbeeld de mooie
schilderijen in het Emile Van Dorenmuseum in Genk en de Tysmans-collectie in Houthalen-Helchteren. Ook vandaag is,
naast de industriële sporen van het steenkoolverleden, veel van deze natuurpracht bewaard.
REGIONALE LANDSCHAPPEN
In de Mijnstreek zijn er twee Regionale Landschappen actief: Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Regionaal
Landschap Lage Kempen. Ze liggen beiden gedeeltelijk op het grondgebied van de Mijnstreek.
Regionaal Landschap Lage Kempen heeft haar zetel in Houthalen-Helchteren. In de voorbije beleidsperiode 2009-2014
voerden we een project uit in samenwerking met deze actor, waarbij onderzoek gedaan werd naar de geschiedenis van
het landschap, op basis van onder meer mondelinge bronnen. Naast financiële ondersteuning, stelde de Erfgoedcel
ook haar expertise op vlak van mondelinge geschiedenis ter beschikking. Tijdens Erfgoeddag 2014 organiseren zij
bovendien wandelingen met de focus op het natuurhistorisch erfgoed.
Regionaal Landschap Kempen en Maasland werkt momenteel aan een dossier voor de erkenning van het Nationaal Park
Hoge Kempen als UNESCO-werelderfgoed. Hierbij wordt vertrokken vanuit de verschillende, zichtbare (tijds)lagen in het
landschap, waaruit de geschiedenis van deze regio kan worden afgeleid. Op het grondgebied van de Mijnstreek liggen
drie toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen: aan het station van As, aan Cosmodrome/ Kattevennen in
Genk en aan de mijnterril van Eisden-Maasmechelen waar begin april 2014 het bezoekerscentrum Connecterra opent.
De Erfgoedcel ondersteunt o.m. bij het tot stand komen van het UNESCO-dossier.
ANDERE ORGANISATIES, ACTIEF ROND HET LANDSCHAPPELIJKE ELEMENT IN DE MIJNSTREEK
Naast de regionale landschappen is ook Natuurpunt vzw actief in de Mijnstreek. Natuurpunt is de grootste vereniging
voor natuurbeheer in Vlaanderen. De afdeling van Natuurpunt in Beringen is op het terrein actief in de bovenstroom
van de Vallei van de Zwarte Beek en organiseert bijvoorbeeld tijdens Erfgoeddag (2013 en 2014) tentoonstellingen en
lezingen over historische kaarten, landschapsgeschiedenis en toponymie. In Limburg zijn naast Natuurpunt ook nog
Limburgs Landschap, Isis vzw en Orchis vzw erkend als natuurbeheervereniging.
Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw wil zo veel mogelijk de Limburgse natuur en het cultuurhistorisch erfgoed
behouden, beschermen en beheren. Deze vereniging met een kleine 30 personeelsleden is gevestigd in een historisch
pand in Zolder, het Domherenhuis.
Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) is gevestigd vlakbij het Domein Bokrijk. Hier kan de bezoeker terecht voor het
volgen van educatieve projecten, maar in het documentatiecentrum ook voor meer info over natuur en landschappen
in Limburg. Je kan er eveneens aankloppen voor natuur-educatief advies. Het PNC is het knooppunt voor alles wat met
natuurstudie te maken heeft.
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h) Onderwijs
Tijdens de voorbije beleidsperiode ontwikkelde de Erfgoedcel autonoom en in samenwerking met partners een
aantal educatieve pakketten. Zo zagen bijvoorbeeld de Erfgoedradar, een lesmap rond het mijnverleden, het Digitale
Omgevingsboek en de educatieve game Maximine het licht.
De lesmap Mijn-Geschiedenis werd ontwikkeld op initiatief van en in samenwerking met lagere school De Triangel in
Maasmechelen en werd intussen verdeeld in alle lagere scholen van de Mijnstreek. De Erfgoedradar is een specifieke
erfgoedvertaling van een methodiek rond omgevingsgericht leren. De Erfgoedcel initieerde deze methodiek in heel wat
lagere scholen in de Mijnstreek, maar ging eveneens een samenwerking aan met de lerarenopleiding van de Katholieke
Hogeschool Limburg (KHLim)
(KHLim), die stagiaires aan de slag liet gaan met deze methodiek binnen en buiten de Mijnstreek.
Na de Erfgoedradar, gericht naar lager onderwijs, ontwikkelde de Erfgoedcel in samenwerking met hogeschool PXL,
de digitale variant van deze methodiek en noemde deze Het Digitale Omgevingsboek, gericht op leerlingen van
het secundair onderwijs. De PXL ontwikkelde in samenwerking met het Mijnmuseum en de Erfgoedcel eveneens
“Maximine”, een educatieve game, bedoeld voor de eerste graad secundair onderwijs om tieners digitaal te laten
kennis maken met het werk in de mijn.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed ondersteunde ook de ontwikkeling van een educatief spel voor het Emile Van Dorenmuseum,
uitgewerkt door RASA vzw en voor het Mijnmuseum in Beringen, het educatief pakket Mijn Verhaal, ontwikkeld door
MOOSS vzw.
Naast deze uitgewerkte pakketten, geeft de Erfgoedcel jaarlijks enkele gastlessen aan de Mad-faculty (Media, Arts
& Design faculty), een afdeling van hogescholen KHLim en PXL gevestigd op C-Mine. De voorbije jaren waren deze
gastlessen bedoeld als een kennismaking met erfgoed en erfgoedwerking en een inleiding over de methodiek van
mondelinge geschiedenis. De Erfgoedcel zette ook de eerste voorzichtige stappen naar de Lokale Overlegplatformen
(LOP’s) voor gelijke onderwijskansen in de Mijnstreek, om zo het educatief erfgoed-aanbod breed kenbaar te maken.

3. Immaterieel Cultureel Erfgoed in de Mijnstreek
De Mijnstreek dankt haar identiteit en samenhorigheid aan de mijnactiviteiten in de loop van de 20e eeuw. De streek
is zo getekend door een bijzonder recent verleden. De Limburgse mijnen werden gesloten, maar de geschiedenis leeft
verder in de hoofden van de mensen. Verhalen, tradities, rituelen en gebruiken, verenigingen van weleer, typische
feesten… leven nog verder in deze streek. Deze recente geschiedenis vraagt op vlak van erfgoedwerking om een
bijzondere aanpak.
Rond het immaterieel cultureel erfgoed in de Mijnstreek startte de Erfgoedcel in 2011 een denktraject op. De Mijnstreek
kent weliswaar een traditie van verschillende losstaande projecten op het vlak van het registreren, documenteren en/
of ontsluiten van immaterieel erfgoed. Maar een echte inventaris is nog niet voorhanden. Een eerste stap in dit grote
project betreft het in kaart brengen van de veelheid aan dit immaterieel cultureel erfgoed. Op die manier is er een basis
om op verder te werken, én komen we wellicht op het spoor van onbekend immaterieel erfgoed waarrond de Erfgoedcel
in de toekomst projecten kan initiëren of ondersteunen.
Thematisch gezien kunnen we het aanwezige immaterieel erfgoed in de Mijnstreek opdelen in twee grote groepen.
Enerzijds is er het immaterieel erfgoed verbonden aan het mijnverleden. Hier denken we bijvoorbeeld aan de SintBarbaravieringen, citétaal, de typische mijnwerkersliederen, recepten van uitheemse gerechten. Van bij de oprichting van
de Erfgoedcel wordt de methodiek van de mondelinge geschiedenis naar voren geschoven als één van de belangrijkste
werkinstrumenten en expertisevelden. Heemkundige kringen, werkgroepen uit de verschillende gemeenten van de
Mijnstreek (inclusief cultuur-of erfgoedambtenaren), onderzoekers, vzw Het Vervolg, de MAD-faculty en vele andere
zijn vaak belangrijke partners in projecten die de Erfgoedcel opzet of organiseert inzake mondelinge geschiedenis.
Anderzijds is er het immaterieel erfgoed dat niet verbonden is aan het mijnverleden en soms al dateert van vóór de
komst van de steenkoolmijnen. Ook dit erfgoed zijn we de voorbije jaren regelmatig tegengekomen in veel van onze
projecten zoals het loden kogels gieten en het koningschieten van de schutterijen, typische gebruiken verbonden aan
carnaval, de Limburgse reuzentraditie, de 1 mei-viering met optocht en Sint-Martinusviering.
UNESCO erkende in 2010 het Openluchtmuseum Bokrijk
Bokrijk, naast tapis plein vzw
vzw, als geaccrediteerde organisatie voor
advies en dienstverlening in de werking van de UNESCO-Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel
erfgoed (2003). De Erfgoedcel legt dan ook regelmatig haar oor te luisteren voor advies bij deze Genkse partner over
de werking rond immaterieel cultureel erfgoed. Ook met tapis plein vonden enkele “vragenuurtjes” plaats om een
boeiende opdracht uit te schrijven voor het in kaart brengen van het immaterieel cultureel erfgoed in de Mijnstreek.
Wordt vervolgd…
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4. Herbestemming van onroerend erfgoed
De Mijnstreek kent een ongekende rijkdom aan onroerend erfgoed. Het zijn de getuigen van een gemeenschappelijk
mijnverleden dat de zes mijngemeenten oorspronkelijk samenbracht in de projectvereniging Mijnstreek. In elke
deelnemende gemeente vind je vandaag dan ook nog sporen van het mijnverleden. Deze (restanten van) sites zijn
van een grote symbolische waarde. Het zijn echte iconen van deze regio, bakens in het landschap. In nabijgelegen
Nederlands-Limburg is dit bijvoorbeeld niet het geval. Daar zijn er nog maar weinig of geen landmarks van het
mijnverleden te bespeuren. In de voorbije beleidsperiode zijn er voor de zes mijngemeenten heel wat inspanningen
geleverd om elk van deze gebouwen een zinvolle nieuwe invulling of herbestemming te geven. De gemeenten hebben
zich ingezet om zo complementair mogelijk te werken, maar ze leggen ook eigen, thematische accenten.
Uiteraard zijn er ook sporen van onroerend erfgoed die niet specifiek verbonden zijn met het mijnverleden. Er zijn zeker
nog frappante monumenten met een rol in de cultureel-erfgoedwerking. Hierna geven we een overzicht per gemeente
van de belangrijkste voorbeelden en de stand van zaken. In de bijlagen werd een volledig overzicht opgenomen van de
beschermde monumenten uit de inventaris onroerend erfgoed.
In As sloot het station in 1982. Dit station was indertijd het knooppunt van kolentransport tussen Eisden en Waterschei.
Intussen werd het station gerenoveerd in jaren ’30-stijl en rijdt er een toeristische trein op de oorspronkelijke lijn.
Ook een houten boortoren werd opnieuw opgebouwd en houdt zo de herinnering aan het mijnverleden levend, zowel
voor inwoners als voor bezoekers van de gemeente. Het station wordt beheerd door Toerisme As, die eveneens een
slaapwagon uitbaat en de mogelijkheid biedt om te railbiken op het oude kolenspoor. Het station van As is één van de
toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen dat in 2015 een dossier zal indienen in het kader van erkenning
als UNESCO-werelderfgoed. In As bevindt zich eveneens de Sint-Aldegondiskerk
Sint-Aldegondiskerk, die in Maaslandse gotiek werd
opgetrokken. De twee oude molens van de gemeente (15e en 16e-eeuws) illustreren vandaag nog het agrarische
verleden van de Mijnstreek. In één van deze molens, ’t Mieleke genaamd, is een heemkundig museum uitgebouwd.
De oude mijnsite van Beringen, de mijn die in 1989 sloot, huisvest het Mijnmuseum dat sinds 2012 een nieuwe
locatie en frisse look & feel heeft gekregen. Het mijnterrein van Beringen is het meest volledige van de Mijnstreek, en
misschien wel in heel West-Europa. Het geeft een goed idee van de immense omvang van een mijnsite, de impact van
deze industrie vroeger en het industrieel erfgoed vandaag op de stad. Je kan er bijvoorbeeld, onder begeleiding van een
gids, nog de badzaal, de lampenzaal, de elektriciteitshal en de vertrekhal van de treinen bezoeken. Momenteel wordt
er door LRM in samenwerking met de stad Beringen geïnvesteerd in de herbestemming van de mijnterreinen. De bouw
van het stedelijk zwembad en van de kantoorgebouwen aan de mijnterril zijn al van start gegaan. De plannen om het
museum te verhuizen naar de badzaal, liggen al enige tijd op tafel. De provincie Limburg neemt hierin de lead, samen
met LRM. De uitwerking van deze plannen is verwacht tegen 2018. De Erfgoedcel neemt hierin haar inhoudelijke rol
op en schuift aan bij overlegmomenten. De provinciale Cel Mijnerfgoed heeft eveneens haar kantoren op dit terrein.
Interessant in de onmiddellijke omgeving van het Mijnmuseum zijn de mijnkathedraal
mijnkathedraal, die onlangs haar 70ste verjaardag
vierde, de Fatihmoskee, het melkhuisje, het kioskplein en het door het provinciebestuur verbouwde Casino. Ander
bouwkundig erfgoed in Beringen zijn o.m. de Stalse Molen, een empirewoning in Beringen-Centrum, de pastorijen van
Koersel en Paal, een langgevelhoeve in Beverlo, de Sint-Antoniuskapel met houten retabel uit 1525 (met voorstellingen
van de Passie van Christus) en het voormalige, neoclassicistische gemeentehuis van Paal.
De stad Genk kende drie mijnsites in de hoogdagen van de mijnindustrie: Winterslag, Waterschei en Zwartberg.
Het mijnterrein van Winterslag is herbestemd tot C-Mine. C-Mine werd geopend in september 2010 en is een site
die de ambitie heeft creativiteit te stimuleren. C-mine huisvest onder meer het cultuurcentrum, het cinemacomplex
Euroscoop, de C-Mine expeditie, de MAD-faculty, de C-Mine crib en de kantoren van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Tijdens
de voorbije beleidsperiode heeft de Erfgoedcel al een aantal stappen gezet in de richting van een sterkere inbedding
op C-Mine. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd om samenwerkingen aan te gaan met partners op de site. Enkele
projecten zijn hier alvast uit voortgevloeid.
De mijnsite van Waterschei kwam in 2012 uitgebreid in de aandacht, gezien in het hoofdgebouw de succesvolle kunsten erfgoedtentoonstelling Manifesta9 plaatsvond. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed was toen de belangrijkste partner voor het
erfgoedgedeelte. Het Mijndepot
Mijndepot, met een uitgebreide collectie aan groot en klein mijnmateriaal, bevindt zich eveneens
op deze site en kent een sterke vrijwilligerswerking met de vzw Mijn-Verleden. In de nasleep van Manifesta9 vond er
in 2013 opnieuw een kunsttentoonstelling van lokale initiatiefnemers plaats in de gebouwen, gecombineerd met een
belevingsparcours in het natuurpark tussen het ophaalgebouw en de terril. Vlak naast het hoofdgebouw van de mijn,
wordt er momenteel gewerkt aan het Thor-wetenschapspark door de stad Genk, KU Leuven en LRM. Het Thor Park
moet in de toekomst een nieuwe betekenisvolle rol spelen in de ontwikkeling van het economisch weefsel van Genk
en Limburg. Het moet een inspirerende innovatie plek worden die ondernemers, onderzoekers en werknemers uitdaagt
om nieuwe duurzame economische opportuniteiten te verkennen en te ontwikkelen.
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Zwartberg was de eerste mijn die in 1966 de deuren sloot. Naar het voorbeeld van de Nederlandse mijnen, die
toen ook hun activiteiten stopzetten, werden alle mijngebouwen met de grond gelijk gemaakt. Eén van de weinig
tastbare herinneringen aan het mijnverleden in Zwartberg zijn de mijnterrils. Na de sluiting werd het terrein en de
directeurswoning ingenomen door dierenliefhebbers die er de dierentuin van Zwartberg stichtten. Deze dierentuin
werd in de jaren ’90 gesloten door Gaia, na klachten over verwaarloosde dieren. Het verhaal van Zwartberg spreekt
bij vele mensen, binnen en buiten de Mijnstreek, tot de verbeelding. Binnen de wijk zelf staat Werkgroep Zwartberg
garant voor het dynamiseren van de wijk. Zo werd er op de voormalige terreinen van de zoo een wandelpad aangelegd
en zijn er ontmoetingsplaatsen voor de lokale bevolking gecreëerd. De oude directeurswoning wordt momenteel
gerestaureerd en zal binnenkort in gebruik genomen worden door kunstenaar Koen Vanmechelen.
Ander bouwkundig erfgoed in Genk zijn o.m. de restanten van de Mottoren en de als monument geklasseerde
Slagmolen. Het gehucht Langerlo is met een aantal typische langgevelhoeves en de driehoekige dries een nog levende
getuige van de Kempische geschiedenis. Ook enkele bijzondere monumenten uit de recente geschiedenis zoals het
voormalige Canadese paviljoen van Expo ‘58 en het Sportcentrum naar een ontwerp van Isia Isgour, zijn recent op de
lijst van beschermde monumenten beland.
De mijnsite van Heusden-Zolder is ook al een stille getuige van wat eens de meest bloeiende industrie van Limburg
was. De mijnexploitatie in Zolder startte in 1923. Toen de mijn in 1992 haar deuren sloot, was dit het einde van de
laatste mijn in de Benelux. Enkele belangrijke gebouwen van de voormalige mijnzetel zijn al als monument beschermd
in 1993. De meeste hiervan hebben een andere bestemming gekregen. Het voormalig badhuis bevat een cafetaria en is
nu het Centrum voor Duurzaam Bouwen. Het administratief hoofdgebouw heeft zijn oude functie behouden, zij het dan
voor diverse ondernemingen. Het ophaalmachinegebouw wordt ‘De Verdieping’, een multifunctioneel pand met ruimte
voor o.m. een passiefschool en een erfgoedroute, met accent op de technologische aspecten van de mijnindustrie.
Op het marktplein wordt op elke tweede en vierde woensdag van de maand een multiculturele markt gehouden van
12 tot 17 uur. De mijnterreinen zijn omgevormd tot een modern bedrijvenpark. Het voormalig steenstort, de terril
terril, is
geklasseerd als natuurreservaat. De top bevindt zich op een hoogte van 155 meter. Een groot deel ervan is toegankelijk
voor wandelaars. Naast het mijnerfgoed bevindt zich in Heusden-Zolder ook o.m. het Woutershof
Woutershof. Dat werd in 1742
opgetrokken als pastorie door de Norbertijnen van Averbode, die tot 1815 de pastoor van Zolder ‘benoemden’. De
Heemkundige Kring van Zolder richtte het in als heemkundig museum. Verder zijn er nog de Meylandtmolen, de Kluis
Viversel, allen opgenomen in de lijst van beschermd
van Bolderberg, het park van het Domherenhuis en het orgel van Viversel
erfgoed. Heusden-Zolder is ook enkele kastelen rijk. Op het grondgebied van deelgemeente Bolderberg bevindt zich
domein Bovy, met een 18e-eeuws woonhuis met stal, een 17e-eeuwse Kempense dwarsschuur en enkele 19e-eeuwse
dienstgebouwtjes.
De mijnsite van Houthalen-Helchteren kende in de loop van 2012 en 2013 een transformatie. Het hoofdgebouw
van de mijn werd gerenoveerd en tot Greenville omgedoopt. Greenville is een centrum voor groene bedrijven, het
bezoekerscentrum voor toeristen of andere passanten en het cleantech-aanspreekpunt voor Limburgse bedrijven. Bij
de herbestemming lag het accent op (groene) energie. De collectie van het (voormalige) museum “Ons Mijnverleden”
werd eveneens gedeeltelijk ondergebracht in het bezoekerscentrum van Greenville. Als stadsgezicht zijn de hoeve
Claes en diens omgeving alsook de omgeving van de pastorie beschermd. Beschermde monumenten in HouthalenHelchteren zijn o.m. het Kasteel De Dool en de kapel van Onze-Lieve Vrouw in Laak. De Isgour-architectuur van tuinwijk
Meulenberg met het cultuurcentrum Casino als blikvanger is eveneens van een belangrijke bouwkundige en historische
waarde.
De mijnsite van Eisden in Maasmechelen omvat het centrale mijnmagazijn (vandaag de kunst- en muziekacademie),
het hoofdgebouw (vandaag een restaurant, taverne en cinemacomplex) en het omliggende terrein waar vandaag een
outlet shopping dorp is ingericht. Maasmechelen zet volop in op het landschappelijke gegeven. Zo opent in april
2014 bezoekersonthaal Connecterra als de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen, gelegen op
grondgebied van Eisden. Ook in de kerkdorpen Boorsem, Eisden, Leut, Mechelen-aan-de Maas, Meeswijk, Opgrimbie,
Uikhoven en Vucht, die een heel andere geschiedenis kenden dan Eisden, is er heel wat onroerend erfgoed aanwezig.
Het agrarische en religieuze karakter van dit erfgoed is daar dominant. Opvallend is onder meer de houten windmolen
in Meeswijk en het Kasteel Vilain XIIII met bijhorende smidse in Leut.
Voor alle gemeenten is het erfgoed van de verschillende religies ook zeker het vermelden waard. De grote instroom
van immigranten bracht immers ook andere geloofsovertuigingen mee, waarvoor na verloop van tijd ook typische
gebedshuizen gebouwd werden: moskeeën, (Griekse, Oekraïense) orthodoxe kerken, katholieke kerken van verschillende
oorsprong, evangelische kerken,…
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5. Gemeentelijke actoren en gemeentelijk erfgoed(ondersteunings-)beleid
In de zes gemeenten van de Mijnstreek zijn er verschillende erfgoedactoren aanwezig met een sterke, lokaal verankerde
werking. Het gaat enerzijds om actoren die behoren tot het gemeentelijke administratieve apparaat en anderzijds om
privaat-rechterlijke initiatieven.

a) Algemeen
In de meerjarenplannen 2014-2019 van de zes deelnemende mijngemeenten krijgt het cultureel erfgoed en
erfgoedbeleid een eigen plaats. Bovendien zijn verschillende gemeentelijke culturele actoren in meer of mindere
mate bezig met erfgoed, zoals bijvoorbeeld de cultuurcentra, cultuurdiensten, cultuurraden, culturele verenigingen,
gemeentelijke archieven en bibliotheken. Overigens mogen in dat lijstje de toeristische instanties van de gemeenten
en de diensten welzijn en integratie niet over het hoofd gezien worden: ook zij komen, door de eigenheid van de streek,
vaak in aanraking met erfgoed.
Hieronder volgt een overzicht van de erfgoedactoren en het erfgoedbeleid in de gemeenten:
In As is de cultuurraad Curas bijzonder actief. Zij stimuleert verenigingen onder meer in het behoud en de ontsluiting
van cultureel erfgoed. Ook de cultuurdienst van As engageert zich voor het aanwezige cultureel erfgoed en werkt
nauw samen met de geschied- en heemkundige Sint-Aldegondiskring, die heel wat aspecten van het gemeentelijk
erfgoedbeleid uitvoert (zie ook verderop bij Sint-Aldegondiskring). Verder organiseert de gemeente As veel activiteiten
met een erfgoedinslag, zoals bijvoorbeeld “Dagje As” (erfgoedrondleiding voor kinderen) en de jaarlijkse Molenfeesten
waarbij museum ’t Mieleke actief betrokken wordt. Verder organiseren heel wat andere erfgoedverenigingen zoals
Schutterij Sint-Martinus en Schutterij Sint-Sebastiaan en de dialectvereniging Veldeke As-Niel op regelmatige
basis allerlei erfgoedactiviteiten. In het Langers-Lanz Bulldogmuseum kan conservator Walter Langers je rondleiden
doorheen zijn privécollectie van tractoren.
In Beringen zijn de stedelijke diensten en adviesraden waaronder o.a. de dienst cultuur, het cultuurcentrum, de
bibliotheek, de stedelijke cultuurraad, de diensten toerisme en integratie regelmatig initiator van of als partner
betrokken in erfgoedprojecten. In het cultuurbeleidsplan is opgenomen dat de cultuurbeleidscoördinator fungeert als
lokaal aanspreekpunt voor erfgoed. De integratiedienst en het Mijnmuseum zijn actieve partners als het gaat over
aspecten van de huidige samenleving die wortelen in de geschiedenis (de cité, migratie, de oude barakken). Een
andere actieve speler is Werkgroep Monumentenzorg Beringen. Sinds jaren ijvert deze werkgroep onder impuls van
voorzitter Stephan Put voor het behoud, de restauratie en de herwaardering van waardevolle monumenten, gebouwen,
dorpsgezichten en landschappen in Beringen.
Genk heeft sinds 2005 een eigen cel erfgoed (binnen dienst Cultuur). Die wordt aangestuurd door een coördinator
Erfgoed & Kunsten en een ondersteunend ambtenaar. Zij bouwen een projectmatige erfgoedwerking uit, in
samenwerking met allerhande spelers. Monumentenzorg wordt opgenomen binnen de werking van Dienst Ruimtelijke
Ordening en Woonbeleid
Woonbeleid, met een adviserende rol voor de stedelijke cel erfgoed. Binnen het meerjarenbeleidsplan
wordt het thema erfgoed als een horizontaal thema ingeschreven. Erfgoed wordt dan ook niet als een exclusief thema
voor de dienst Cultuur beschouwd, maar overstijgt de verschillende sectoren en diensten van de stad. Dwarsverbanden
met kunst en gemeenschapsvorming krijgen hierbij extra aandacht. Heemkring Heidebloemke is ondergebracht in
de stedelijke bibliotheek. De leeszaal met boeken over de lokale geschiedenis (inclusief deze in eigendom van de
heemkring) is ondergebracht nabij de burelen en het archief van de heemkring. De stad Genk, en specifiek de cel
erfgoed, is beheerder van het Emile Van Dorenmuseum, dat naast een structurele museumontsluiting projectmatig
werkt rond de landschapsschilders-traditie die de regio kende tussen 1840-1940. Een werkgroep “landschapsschilders” zet mee de inhoudelijke lijnen uit en een actieve vrijwilligerspool garandeert de zondagsopeningen
van het museum. Naast de museumcollectie beheert de cel erfgoed ook het roerend stedelijke kunstpatrimonium.
Een deeltijdse archivaris, aangestuurd door de dienst Beleidsplanning, garandeert de werking van het stedelijk,
administratief archief. Verschillende erfgoedactoren zijn aangesloten bij de cultuurraad en kunnen een beroep doen op
het projectsubsidiereglement.
In Heusden-Zolder ontstaan de acties rond erfgoed vanuit diverse gemeentelijke diensten en verenigingen,
waaronder de cultuurdienst, de cultuurraad, cultuurcentrum Muze, en de diensten toerisme en integratie. De cultuurraad
stimuleert samenwerkingsverbanden en initiatieven inzake erfgoed. In het meerjarenplan 2014-2019 is de intentie
uitgesproken om in te zetten op de zorg voor cultureel erfgoed, enerzijds door de bestendiging van het engagement
in de projectvereniging Mijnstreek en anderzijds door de ondersteuning van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor
de zorg en de ontsluiting van het cultureel erfgoed in de gemeente. Eén van de grote projecten is de herbestemming
van het ophaalmachinegebouw op de oude mijnterreinen. Naast dit renovatietraject wordt er in het gebouw een
erfgoedwandeling ontwikkeld rond de technische aspecten van de mijnbouwgeschiedenis.
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Houthalen-Helchteren opteert ervoor haar erfgoedwerking uit te bouwen met lokale actoren. Heemkundige
kring De Klonkviool en erfgoedwerking Helchteren zijn daarbij vanzelfsprekende partners. Daarnaast worden ook
andere verenigingen gemotiveerd om aandacht te hebben voor erfgoedactiviteiten in hun werking: het Davidsfonds,
Harmonie De Eendracht in Meulenberg, het buurthuis Meulenberg en de Belgische Islamitische Federatie (BIF) zijn
slechts enkele van de partners die zich de komende jaren engageren op dit vlak. Hoewel het gemeentebestuur een
traditie heeft in het kader van de oudstrijdersvieringen (Houthalen-centrum en Helchteren), is het de bedoeling om de
komende jaren bijkomend werk te maken van een inhoudelijk luik. Er is in de gemeente geen aparte overlegstructuur
over het beleidsthema erfgoed, maar de cultuurraad neemt dit item in zijn werking erg ter harte. Het partnership
in de projectvereniging Mijnstreek en de expertise van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zijn voor Houthalen-Helchteren de
instrumenten bij uitstek om haar erfgoedbeleid op een kwalitatieve wijze uit te bouwen.
Maasmechelen bouwde sinds 2011 een eigen erfgoedwerking uit, en stelde hiervoor voltijds een erfgoedmedewerker aan. De erfgoeddienst van Maasmechelen is gehuisvest in het Cultureel Centrum van Maasmechelen en
werkt nauw samen met dat centrum. De erfgoeddienst biedt een goede ondersteuning aan alle erfgoedactoren van de
gemeente, ook voor de opmaak van subsidiedossiers allerhande. Sinds 2011 kende niet alleen de erfgoedwerking van
Maasmechelen een nieuwe doorstart, maar doken ook oude bekenden weer op, zoals de heemkring van Opgrimbie,
’t Oude Grimbiaca. De vaste waarden, Stichting Erfgoed Eisden en heemkringen Vochte en Oud-Mechelen, bleven ook
ondersteund door de dynamische erfgoeddienst van de gemeente. Naast het Karnavalmuseum en het Museum van
de Mijnwerkerswoning, is er sinds 2011 ook De Nostalgie in Uikhoven, een landbouwmuseum dat intussen al tot ver
buiten Limburg bekend is.
De gemeenten van de projectvereniging Mijnstreek voeren elk ook een inhoudelijk, logistiek en financieel
ondersteuningsbeleid ten aanzien van erfgoedinitiatieven.

b) Personeelsinzet
De zes mijngemeenten hebben elk een cultuurbeleidscoördinator en een dienst cultuur. Erfgoedactoren kunnen op
het advies en de inhoudelijke ondersteuning van deze ambtenaren rekenen. Ook de bibliotheken en hun medewerkers
zijn vaak belangrijke partners voor lokale erfgoedactoren. De stad Genk heeft specifiek in het kader van een lokale en
bovenlokale erfgoedwerking, een voltijds coördinator Erfgoed & Kunsten en ondersteunend ambtenaar in dienst. Ook
de gemeente Maasmechelen heeft sinds 2011 een ambtenaar die specifiek voor erfgoed bevoegd is. De gemeenten van
de Mijnstreek hebben vaak ook een ambtenaar in dienst die instaat voor de gemeentelijke administratieve archieven.
Deze persoon begeleidt erfgoedactoren vaak ook in hun opzoekingswerk.

c) Infrastructuur en logistieke ondersteuning
In As heeft de heemkundige kring (onderdeel van de Sint-Aldegondiskring) momenteel zijn documentatiecentrum in
de kelderverdieping van het gemeentehuis. Er zijn plannen om hen in de toekomst te laten verhuizen naar de nieuwe
bibliotheek. Verder is de Sint-Aldegondiskring gedeeltelijk gehuisvest in ’t Mieleke (collectie heemkundige voorwerpen).
De erfgoedverenigingen kunnen voor voordrachten en andere activiteiten een zaal huren in de gemeentelijke
infrastructuur. Verder beschikt de gemeente over een gemeentelijke uitleendienst (tentoonstellingspanelen).
Exposities worden opgebouwd door de technische dienst van de gemeente. Erfgoedverenigingen kunnen ook door
de technische dienst drukwerk laten uitvoeren aan voordelige prijzen. Voor de promotie van hun activiteiten kunnen
erfgoedverenigingen een beroep doen op de gemeentelijke website en het gemeentelijk infoblad.
Binnen de stedelijke cultuurraad Beringen zijn er vier deelraden actief. Zo ook de deelraad Recreatie & Cultureel
Erfgoed (voorheen ‘Monumentenzorg & Cultureel Erfgoed’). Deze deelraad adviseert het stadsbestuur over het lokaal
erfgoedbeleid en onderneemt acties op het gebied van inventarisatie, bewaring en ontsluiting van lokaal erfgoed.
De dienst Cultuur ondersteunt de deelraad op inhoudelijk, logistiek en financieel vlak. Verenigingen, die lid van de
cultuurraad zijn, kunnen subsidies aanvragen voor bijzonder sociaal-culturele projecten, alsook voor de organisatie van
een buurtfeest. De dienst Cultuur is daarnaast betrokken bij onder meer de organisatie van Open Monumentendag.
De stad Genk ondersteunt de lokale heemkundige kring Heidebloemke op logistiek vlak met het ter beschikking stellen
van infrastructuur, zowel voor de inhoudelijke werking als het aanwezige archief. Sinds eind 2008 is de heemkring
gehuisvest in de nieuwe bibliotheek van de stad Genk. Bovendien ondersteunt de stedelijke drukkerij en de cel grafische
vorming de tweemaandelijkse uitgave van het heemkundig tijdschrift. Genk kent ook een actieve dialectvereniging,
Veldeke vzw, waarvoor de stad de website www.dialectingenk.be heeft aangemaakt en deze ook samen met de
dialectvereniging onderhoudt. Vzw Mijn-Verleden is gehuisvest in het voormalige hoofdgebouw van Waterschei dat
in bezit van de stad is. Met deze vzw wordt op projectmatige basis samengewerkt. Genk beschikt eveneens over een
uitleendienst, verhuurreglement, reglement jubilea, … voor alle Genkse verenigingen, dus ook erfgoedverenigingen.
De communicatie over erfgoedinitiatieven in Genk wordt ondersteund door informatie op de website en in het
stedelijk infoblad.
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In Heusden-Zolder krijgt Heemkundig museum Woutershof (Zolder) financiële en technische ondersteuning. In de
heemkundige werking van Heusden is de bibliotheek een belangrijke inhoudelijke en logistieke partner
In Houthalen-Helchteren werd een deel van de voormalige collectie “Ons mijnverleden” in de loop van 2013
ondergebracht in het nieuwe bezoekerscentrum Greenville en daar ontsloten via een eigentijdse scenografie. Heemkring
De Klonkviool beschikt in de oude pastorij (Houthalen-Centrum) tijdelijk over een aantal lokalen voor de uitbouw van
haar dagelijkse werking. De komende jaren wordt samen gezocht naar een definitieve stek voor de heemkundige kring.
Voor alle socio-culturele verenigingen (dus ook voor de erfgoedactoren) in de gemeente geldt dat zij bij projecten,
acties en evenementen aanspraak kunnen maken op materialen geleverd door de uitleendienst, lokalen in de culturele
centra kunnen huren aan gunstige tarieven en gebruik kunnen maken van het gemeentelijk kopieercentrum, en hun
activiteiten gratis kunnen aankondigen via de gemeentelijke communicatiekanalen.
In Maasmechelen zorgt de gemeente voor de infrastructuur van de volgende actoren: heemkring Vochte, Stichting
Erfgoed Eisden en het Museum van de Mijnwerkerswoning, heemkring Mechelen-aan-de-Maas, heemkring ’t Oude
Grimbiaca en het Karnavalmuseum. Het archief van Stichting Erfgoed Eisden zal op termijn ondergebracht worden in het
Cultureel Centrum van Maasmechelen. Er is eveneens een uitleendienst voor alle Maasmechelse verenigingen, zo ook
de erfgoedactoren. Deze uitleendienst zal in de loop van 2014 en na een bevraging van de noden in het erfgoedveld ook
beschikken over audiovisueel materiaal. Erfgoedactoren kunnen hun activiteiten ook aankondigen op de gemeentelijke
website en in het gemeentelijk informatieblad.

d) Financieel beleid
In het kader van het lokaal cultuurbeleid ontvangen lokale erfgoedactoren projectmatige of structurele subsidies van
hun gemeente:
De gemeente As werkt met een courant systeem van ondersteuning aan culturele verenigingen (ook de SintAldegondiskring). Die kunnen via de cultuurraad rekenen op een jaarlijkse toelage, toegekend op basis van een aantal
criteria.
De stad Beringen kent met een subsidiereglement voor sociaal-culturele verenigingen werkingssubsidies toe aan
o.m. de drie heemkundige kringen in de stad. Daarnaast komen socio-culturele verenigingen ook in aanmerking voor
projectsubsidies voor bijzondere initiatieven in het kader van datzelfde reglement. Ook de werkgroep Monumentenzorg
en het Mijnmuseum kunnen jaarlijks rekenen op een betoelaging vanwege de stad Beringen. Voor het Mijnmuseum is
er tevens ondersteuning van de dienst Toerisme (gidsenwerking). Jaarlijks reikt de cultuurraad Beringen de Cultuurprijs
uit aan een persoon of vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel of erfgoedvlak in
Beringen. Sinds 2011 wordt ook de Cultuurtandem uitgereikt: een financiële beloning voor verenigingen die een mooi
interdisciplinair samenwerkingsverband hebben gerealiseerd.
De stad Genk kent via het huidige subsidiereglement van de cultuurraad socio-culturele verenigingen, waaronder ook
verenigingen zoals heemkring Heidebloemke en dialectkring Veldeke, jaarlijks een werkingssubsidie toe. Projectmatige
ondersteuning is binnen hetzelfde reglement eveneens mogelijk. Daarnaast lanceert de stad Genk vanuit de cel erfgoed,
in samenspraak met socio-culturele verenigingen en professionele actoren projecten, waarin erfgoed een expliciete
klemtoon is. Deze projecten worden inhoudelijk, logistiek en/of financieel ondersteund.
In Heusden-Zolder kunnen beide heemkringen ook rekenen op financiële ondersteuning via het subsidiereglement
van de cultuurraad.
In Houthalen-Helchteren krijgt heemkundige kring De Klonkviool naast gratis huisvesting jaarlijks een toelage
op naam. Daarnaast zoekt het gemeentebestuur samen met de lokale actoren naar financiële ondersteuning voor
projecten en biedt het gemeentebestuur ondersteuning in het aanvragen van projectsubsidies.
In Maasmechelen kunnen heemkundige kringen via het puntenstelsel van de cultuurraad financiële steun ontvangen.
Voor de uitbating van het Museum van de Mijnwerkerswoning ontvangt de Stichting Erfgoed Eisden ook jaarlijks
een bedrag van de gemeente. Ook voor landbouwmuseum De Nostalgie is een projectsubsidie vanuit de gemeente
mogelijk.
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Daarnaast maken de zes gemeenten deel uit van het erfgoedconvenant. De gemeenten leveren jaarlijks een financiële
bijdrage (berekend op inwonersaantal) aan de convenantswerking. De lokale actoren op hun beurt ontvangen op
verschillende wijzen steun langs deze weg:
• Inhoudelijke en logistieke steun.
• Eventueel ﬁnanciële steun aan actoren die partner zijn in projecten opgezet door de Erfgoedcel.
• De projectvereniging Mijnstreek stelt jaarlijks een lijst met lokale voorbeeldprojecten op, deze projecten ontvangen
financiële en inhoudelijke steun van de convenantswerking.
• Heemkringen, lokale musea en andere erfgoedactoren uit de Mijnstreek kunnen sinds het voorjaar van 2008
dankzij het subsidiereglement van projectvereniging Mijnstreek financiële steun ontvangen voor het realiseren van
hun erfgoedprojecten, tot een maximum van € 2.000. Vooral de niet-professionele erfgoedactoren wil de projectvereniging hiermee een duwtje in de rug geven.
• Voor kwetsbaar cultureel erfgoed in de Mijnstreek kunnen verenigingen sinds 2011 een restauratiesubsidieaanvraag indienen. Mits de restauratie uitgevoerd wordt door een professional en het geconserveerde of gerestaureerde erfgoed nadien wordt ontsloten voor een breed publiek, is het mogelijk tot maximum € 2.000 financiële
steun te ontvangen.

6. Netwerkanalyse
Op basis van voornoemde actoren werd het netwerk van de Erfgoedcel in kaart gebracht. De lijst van meer dan
150 actoren is niet exhaustief, en een netwerk is een dynamisch gegeven, maar door het ingeven van een aantal
parameters kunnen toch een aantal relevante patronen worden opgemerkt. Deze analyse beschouwen we dan ook als
een werkmiddel: in de loop van de tijd kunnen actoren worden toegevoegd of weggehaald en parameters aangepast
waardoor we gedurende de beleidsperiode ons netwerk blijvend kunnen analyseren. Voor de leesbaarheid van de
netwerkkaarten was het niet mogelijk ook nog de onderlinge relaties tussen de verschillende actoren weer te geven,
al zijn die er natuurlijk wel. Focus ligt op de verhouding met en tot de Erfgoedcel.
De parameters die werden ingevoerd zijn:
- Gebieden: As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen, Regionaal/Provinciaal,
Vlaanderen en Overig (Waalse regio, federaal, internationaal)
- Type: Vrijwilligers(organisaties), Professionals en Overheid (hiertoe rekenen we ook die instellingen die
werkingssubsidies van de overheid ontvangen)
- Intensiteit van contact: Zeer intensief, Intensief, Regelmatig, Incidenteel
- Relatie: Samenwerking, Ondersteuning, Kennisuitwisseling
- Samenwerkingsvorm: Structureel, Projectmatig
Voor de netwerkanalyse werden verschillende weergaves gekozen, de netwerkkaarten zelf zijn hierna opgenomen.
NB: in de netwerkkaarten werden de volgende afkortingen gebruikt: Cubelco (cultuurbeleidscoördinator), H-Z (Heusden-Zolder),
H-H (Houthalen-Helchteren), MM (Maasmechelen), HKK (Heemkundige Kring), KV (carnavalsvereniging), CC (Cultureel Centrum)

1. Weergave gebieden - intensiteit (versie met en zonder labels)
Op basis van deze weergave kan worden opgemerkt dat:
• Er zeer intensief wordt samengewerkt met alle cultuurbeleidscoördinatoren (Cubelco’s), de erfgoedambtenaar van
Maasmechelen, de coördinator Erfgoed & Kunsten van de stad Genk en vzw Het Vervolg
• Iedere deelnemende gemeente één erfgoedorganisatie heeft waarmee intensief wordt samengewerkt
• Het merendeel van de vrijwilligersorganisaties haar werking heeft binnen één gemeente
• Met het merendeel van de vrijwilligers op regelmatige basis wordt samengewerkt
• De vrijwilligers- en overheidsorganisaties gelijkmatig over de verschillende gemeentes gespreid zijn
• Er relatief veel overheids- en professionele organisaties op Regionaal/Provinciaal/Vlaams niveau zijn waar op
regelmatige basis mee wordt samengewerkt
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Sint-Aldegondiskring
EGC Haspengouw Gemeentebestuur
Cleantech
Eisden K&E
As PCCE
Coördinator
Amsab Linking Gen
Cubelco Stichting Erfgoed
Kolenspoor
As
Heusden-Zolder
HKK Mechelen-aan-de-Maas
Turkse
Middelbare scholen H-H
Tuinwijk 2020
Rijksarchief Hasselt
ETWIE Erfgoedcellen
Basisscholen H-H
PXL
Lanz-Bulldogmuseum
Geheugen Collectief
Karnavalmuseum
VVSG
Herita
Toerisme MM
Stebo Cubelco
Gedeputeerde
Tysmans collectie
As Cultuur en Toerisme
't Mieleke
KADOC Erfgoedbibliotheek Archiefbank
Casino H-H
Bibliotheek As
Cel Mijnerfgoed
HKK De Klonkviool HKK Vochte
Heemkunde
Vlaanderen
Toerisme Limburg
PRIC
ACLI Agentschap N&B
Erfgoedcel TVL
Cubelco
Cultuurfunctionaris Herk-de-Stad
AIF+
Integratiedienst H-H
Houthalen-Helchteren
Mijn-Erfgoed
Middelbare scholen MM
Packed
Familiekunde
Maasmechelen
VVIA
Zeer
intensiefLimburg Intensief
Regelmatig
Incidenteel
CAG
LECA
CRKC
Heemkunde Limburg RLLK
Bibliotheek H-H
FMV
Gemeentebestuur
KHLim
Resonant
MAD-fac
Houthalen-Helchteren
Erfgoeddienst Lanaken
Blegny-mine/CLADIC
tapis
plein vzw
Bokrijk
K
Kerkfabrieken H-H
Vormingplus
LVG
RLKM
RIMO
PBL (Limburgensia)
LRM
Red Star Line museum
Erfgoedambtenaar
Legaat Tysmans
Maasmechelen

Toerisme H-H

De Nostalgie
HKK 't Oude Grimbiaca
Bibliotheek MM

Gemeentebestuur
Maasmechelen

Het Vervolg

Toerisme MM

EGC Hasselt/E-cel

Karnavalmuseum

HKK Vochte
Middelbare scholen MM

Erfgoed Lommel

Graindelavoix

Rijksarchief Hasselt

Vlaand

Manifesta

Cinematek/Filmarchief
UTV
Minderhedenforum
Variaties vzw
Amsab Linking Generations
Turkse Unie
Erfgoedcellen

Regionaal/Provinciaal
Kunsten

PCCE

Bois-du-Luc
CVAA/VAI

Liberaal archief

Provinciaal Natuurcentrum

en Erfgoed

EGC Haspengouw

Jaar van de Mijnen

Continium Kerkrade

FARO
Mijnwerkerswoning

Stichting Erfgoed Eisden
HKK Mechelen-aan-de-Maas
Tuinwijk 2020

Kunsten
en Erfgoed

Dienst Cultuur Opglabbeek

Basisscholen MM

Dienst diversiteit MM

EGC Hasselt/E-cel

Internationaal Comité Limburg

CC Maasmechelen
Kerkfabrieken MM

Maasmechelen

Cubelco
Beringen

Basisscholen MM

Dienst diversiteit MM

HouthalenHelchteren

't Mieleke

Basisscholen Genk
Casino Beringen
Erfgoedcel
Kerkfabrieken
Genk
CC C-MineCubelco
Integratiedienst
H-H
Poolse Unie/PolonezMijn-Erfgoed HKK Curticella
Toerisme H-Z
Houthalen-Helchteren
Mijndepot Waterschei
Middelbare scholen
Emile Van
Dorenmuseum
HKK Paal / Kiosk
Bibliotheek Genk
Bibliotheek
H-H
Beringen
Gemeentebestuur
KV Palingen
Integratiedienst H-Z
Dienst diversiteit enHouthalen-Helchteren
educatie
Integratiedienst Beringen
Kerkfabrieken H-H
Werkgroep Zwartberg
Basisscholen Beringen
Kerkfabrieken Beringen
Wij van Winterslag
Natuurpunt Beringen
Middelbare scholen H-Z
Basisscholen H-Z
Barak 15
Erfgoedambtenaar
Legaat Tysmans

Heusden-Zolder

Basis

Coördinator K&E

Cubelco
Heusden-Zolder

Middelbare scholen Genk

Europlanetarium

Casino H-H

Cubelco
Genk

Gemeentebestuur
Heusden-Zolder

Genk

Citévolk spree

Mijnmuseum

Museumwerking
Circuit

HKK Zolder/Woutershof

Middelbare scholen H-H

Toerisme Beringen
Gemeentebestuur
Beringen

HKK Heidebloemke

CC Muze

Basisscholen

Kerkfabrieken Beringen

Gemeentebestuur
Genk

HKK Heusden
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Integratiedienst Beringen

Wij van Winterslag

Basisscholen H-Z

Middelbar
Beringen

HKK Paal / Kiosk

Dienst diversiteit en educatie
Werkgroep Zwartberg

Overig

Bois-du-Cazier

ETWIE
Geheugen Collectief
VVSG
Herita
Gedeputeerde
Cultuur en Toerisme
KADOC Erfgoedbibliotheek Archiefbank
Cel Mijnerfgoed
Heemkunde Vlaanderen
Toerisme Limburg
PRIC
ACLI Agentschap N&B
Open Kerken
Cultuurfunctionaris Herk-de-Stad
AIF+
TVL
Packed
Familiekunde Limburg
VVIA
LECA CAG
CRKC
AMVB
Heemkunde Limburg RLLK
FMV
KHLim
Resonant
MAD-fac
Erfgoeddienst Lanaken
tapis plein vzw
Bokrijk
KMS
Vormingplus
LVG
RLKM
RIMO
PBL (Limburgensia)
LRM
Red Star Line museum
PXL
Stebo

Internationaal Comité Limburg

Erfgoed Lommel

Dienst Cultuur Opglabbeek
Provinciaal Natuurcentrum

Graindelavoix
Liberaal archief

CVAA/VAI

Vlaanderen

GEBIEDEN ~ INTENSITEIT

Regionaal/Provinciaal

GEBIEDEN~INTENSITEIT
Vrijwilligers

Gebieden

Overheid

Intensiteit samenwerking

Professionals

Incidenteel, Regelmatig,
Intensief, Zeer intensief

GEBIEDEN ~ INTENSITEIT
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Vrijwilligers

Gebieden

Beringen

Heusden-Zolder
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Genk
Beringen

Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed

Heusden-Zolder Houthalen-

Helchteren

Zeer intensief

Intensief

Regel

As

Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed

HouthalenHelchteren

Maasmechelen

Zeer intensief

Intensief

Regelmatig

Incidenteel

Vlaanderen
Overig

Regionaal/Provinciaal

Maasmechelen

Vlaanderen

GEBIEDEN ~ INTENSITEIT

Regionaal/Provinciaal

GEBIEDEN~INTENSITEIT
Vrijwilligers

Gebieden

Overheid

Intensiteit samenwerking

GEBIEDEN ~ INTENSITEIT
Professionals

Incidenteel, Regelmatig,
Intensief, Zeer intensief
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2. Weergave relatie - intensiteit
Op basis van deze weergave kan worden opgemerkt dat:
• De Erfgoedcel ondersteuning aanbiedt aan (vrijwel) alle vrijwilligers(organisaties)
• Er een gezonde spreiding is van de ondersteuning, waarbij vooral regelmatig wordt ondersteund
• De Erfgoedcel een brede werking voor en met overheden uitwerkt
• Er vooral (zeer) intensief wordt samengewerkt met overheden
Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed

Samenwerking

Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed

Samenwerking

Zeer intensief

Intensief

Ondersteuning

Zeer intensief

Intensief

Regelmatig

Incidenteel

RELATIE ~ INTENSITEIT
Kennisuitwisseling

RELATIE~INTENSITEIT
Vrijwilligers

Relatie

Overheid

Intensiteit samenwerking

Professionals

Incidenteel, Regelmatig,
Intensief, Zeer intensief

RELATIE ~ INTENSITEIT
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3. Weergave relatie - type
Op basis van deze weergave kan worden opgemerkt dat:
• Er vooral wordt samengewerkt met overheden, maar dat ook ondersteuning en kennisuitwisseling een substantieel
deel uitmaken van de werking
• Er vooral wordt ondersteund bij vrijwilligers(organisaties)
• Er (nog) vrij weinig professionals zijn waarmee kennis wordt uitgewisseld

Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed

Ondersteuning

Samenwerking

Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed

Vrijwilligers

Samenwerking

Vrijwilligers

Professionals

Professio

Overheid

Kenni

RELATIE ~ TYPE
Kennisuitwisseling

RELATIE~TYPE
Vrijwilligers

Relatie

Overheid

Type organisatie

Professionals

Incidenteel, Regelmatig,
Intensief, Zeer intensief

RELATIE ~ TYPE
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4. Weergave relatie - samenwerkingsvorm
Op basis van deze weergave kan worden opgemerkt dat:
• Ondersteuning vrijwel uitsluitend projectmatig plaatsvindt
• Met vrijwilligers en Professionals voornamelijk projectmatig wordt gewerkt
• Structurele samenwerking/kennisuitwisseling voornamelijk met overheden gebeurt
• Overheden of instanties die reeds werkingsmiddelen van de overheid ontvangen zelden of niet structureel
ondersteund worden door de Erfgoedcel
Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed

Samenwerking

Structureel
Ondersteuning

Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed

Structureel

Samenwerking

Kenn

Projectmatig

RELATIE ~ SAMENWERKINGSVO
Kennisuitwisseling

RELATIE~SAMENWERKINGSVORM
Vrijwilligers

Relatie

Overheid

Samenwerkingsvorm

Professionals

Incidenteel, Regelmatig,
Intensief, Zeer intensief

RELATIE ~ SAMENWERKINGSVORM
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7. SWOT-analyse
De SWOT-analyse kwam tot stand na de eerste twee bijeenkomsten van het planningsteam. De leden van
het planningsteam gaven de input. Die is verwerkt in onderstaande schema’s. De analyse valt uiteen in twee
versies omdat sommige SWOT-elementen eerder verbonden zijn met het erfgoed en de erfgoedwerking in de
Mijnstreek dan met de werking van de Erfgoedcel (EGC) zelf. Verder hebben we ook sterk gecomprimeerd.
Het doelstellingenkader van voorliggend beleidsplan bouwt onder andere verder op de gegevens die uit deze
SWOT-analyse naar voren kwamen. We lichten hier alvast enkele van de belangrijkste vaststellingen toe.
De mogelijkheden en het aanbod van informele netwerken werden door vele actoren als een gemis in het
huidige erfgoedveld binnen de Mijnstreek bestempeld. Belangrijkste reden hiervoor was het ontbreken van
een platform om uitwisseling en samenwerking te stimuleren en te voeden.
Wat in de bevraging ook steeds vernoemd werd is het rijke erfgoed dat de Mijnstreek kenmerkt, waarin
zowel het meer traditionele erfgoed vervat zit, maar ook nieuw, jong en streekeigen erfgoed. Dit werd als een
sterkte, een belangrijk fundament benoemd. Het belang van de verenigingen, voor de overgrote meerderheid
steunend op vrijwilligersinitiatief, en de toenemende vergrijzing binnen het ledenbestand werden eveneens
vaak aangehaald. Het gezamenlijk inzetten op educatie en verbreding van het erfgoedveld kunnen hiervoor
ingezet worden. Een ander belangrijk element dat een grote impact heeft en zal blijven houden, is de
toenemende economische druk die, mede door de sluiting van Ford en toeleveringsbedrijven, ook in de
Mijnstreek haar stempel zet. Een nauwere samenwerking met andere sectoren dringt zich om die reden op.
Ook de unieke geografische positie van de Mijnstreek in de Euregio wordt hierin als een belangrijke kans
gezien. In dit alles wordt de Erfgoedcel als de sleutel benoemd die het hele radarwerk van de erfgoedwerking
in de Mijnstreek in gang moet zetten en houden. Belangrijk hierbij is dat voor de Erfgoedcel een belangrijke
rol gezien wordt in het garanderen dat erfgoedzorg niet uit het oog verloren wordt. De bestaande expertise
en het uitgebreide netwerk moeten daarbij aangewend worden om het rijke erfgoed – zowel dit gelinkt aan
het mijnverleden als al het andere - van een smoel te voorzien en te etaleren voor de inwoners van de streek,
maar ook voor bezoekers.

a) SWOT-analyse van de Mijnstreek en de aanwezige actoren
STERKTES

ZWAKTES

Rijkdom van onroerend, roerend en immaterieel
erfgoed en van natuur en landschap, alsmede de
diversiteit van het erfgoed.

Erfgoed = sterke connotatie met het verleden ><
hedendaagse ontsluiting.
Opdeling/fragmentatie onroerend vs. roerend.

Brede waaier van verenigingen met veel
vrijwilligers.
SWOT

KANSEN

BEDREIGINGEN

Sterke (erfgoed)gemeenschappen kunnen
basis zijn voor economische duurzaamheid en
maatschappelijk belang van erfgoed in al zijn
diversiteit en facetten en kunnen de streek
versterken, zowel op sociaal, economisch, … vlak.

Economische druk (besparingen) zorgt mogelijk
voor minder middelen voor erfgoed en vereist
wellicht een economische verantwoording van de
gebruikte middelen.

Veel verenigingen in de Mijnstreek, maar
momenteel geen echt netwerk, enkel persoonlijke
contacten.
Centrale ligging: Euregionale, Europese projecten.

Alleen vrijwilligers voor veel musea in de
Mijnstreek en vergrijzing van vrijwilligers en
getuigen.
Veel plannen (=sterkte) maar weinig samenwerking
tussen ‘auteurs’ = bedreiging.
Te persoonsgebonden initiatieven waardoor
duurzaamheid in het gedrang komt en
persoonlijkheidsbarrières laten primeren op
vruchtbare complementariteit.
Gepercipieerde afstand tussen professionals en
vrijwilligers.
Als de toeristische ontsluiting gaat primeren:
verschuiving beleidsprioriteiten naar toeristische
ontsluiting (en behoud en beheer dan?).
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b) SWOT-analyse van de werking van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (EGC)

STERKTES

ZWAKTES

Goed contact met verenigingen; EGC vormt de
lijm tussen verschillende gemeenschappen en
initiatieven. Verschillende mensen/organisaties
met verschillend potentieel samenbrengen geeft
grenzeloze mogelijkheden!

Te weinig samenwerking met logische partners
zoals Bokrijk, PBL (o.a. depot) en de link met andere
sectoren (toerisme, economie, zorg, …) wordt te
weinig gemaakt.
Beperkt aantal integrale (opsporen, behouden,
beheren, onderzoek en ontsluiting) en geïntegreerde
(afgestemd op andere beleidslijnen) projecten,
waardoor de duurzaamheid van projectresultaten
soms niet gegarandeerd is.

Aandacht voor kleine initiatieven die op zich
misschien minder “sexy” zijn of vanuit groepen
komen die soms minder een stem krijgen/opeisen.
Financieel sterk, financieel dingen mogelijk maken
die anders niet zouden kunnen.

Continuïteit? (afhankelijk van de politiek!) Lange
termijnbeleid is niet mogelijk.

Expertise inzake erfgoedzorg, erfgoedbeleid en –
werking.

Beeldvorming: perceptie EGC als uitsluitend
mijnerfgoed-actor; soms ook als de EGC van
Genk?; Te weinig bekendheid van de EGC bij veel
mensen; te weinig interesse vanuit politiek, pers en
toerisme.

EGC als platform voor samenwerking/overleg zes
gemeenten, EGC legt de link tussen vrijwilligers en
professionelen en de politiek.
Bereikbaarheid en snelle reacties van de EGC.
SWOT

KANSEN

BEDREIGINGEN

Cross-over werking met diverse beleidsdomeinen
integratie, buurtwerking, toerisme, (hoger)
onderwijs in Limburg én daarbuiten (o.m. expertise
Europese subsidies).

Financiële zorgen van steden en gemeenten +
Vlaamse Overheid. > beleidsmatige keuzes, inzet
op erfgoed en daarmee engagement in de EGC kan
dalen. Hierbij ook: korte termijnvisie van de politiek
kan invloed hebben op de continuïteit van de EGC/
erfgoedwerking.

EGC kan een rol spelen in het vormen van een echt
netwerk, als ontmoetingsforum voor beleid en
erfgoedactoren.
EGC als etalage (etaleren in betekenis van
verleden, heden, toekomst) voor erfgoed en
erfgoedorganisaties en andere organisaties die
deels een erfgoedwerking hebben. EGC heeft een
sleutelrol in het ontsluiten van erfgoed in de brede
zin van het woord.

Het woord “erfgoed” is een beperking bij het
bereiken van jongeren en migrantenorganisaties
(eerder inspelen op identiteit: “wie ben ik”? Wij van
de mijnstreek).

Manifest voor de mijnstreek: rol van de EGC
specifiëren.
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Geef een overzicht van de doelstellingen en acties
die gerealiseerd worden met het oog op de zorg voor
en de ontsluiting van het lokale culturele erfgoed.

> Welke strategische doelstellingen wil het intergemeentelijk samenwerkingsverband in de komende
beleidsperiode bereiken?
> Door middel van welke operationele doelstellingen en mogelijke acties wil het intergemeentelijke
samenwerkingsverband die strategische doelstellingen realiseren?
> Door wie zullen de operationele doelstellingen uitgevoerd worden?
> Hoe wordt het bereiken van de operationele doelstellingen meetbaar gemaakt? Welke meetbare
doelstellingen wil de organisatie bereiken?
> Welke (financiële en personeels)middelen worden ingezet voor het bereiken van de operationele
doelstellingen?
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed is ervan overtuigd dat het cultureel erfgoedveld - het erfgoed én de erfgoedgemeenschappenin de Mijnstreek een enorm potentieel heeft, met sterke uitdagingen. Samen met de stakeholders is nagedacht over
deze uitdagingen en hoe we ze in de volgende beleidsperiode willen en kunnen aanpakken.
Om dat te doen, is er gelukkig een stevig fundament. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed bestaat sinds 2007. Ze heeft in de
voorbije zeven jaar een waardevolle werking uitgebouwd, samen met een breed netwerk van professionals en nietprofessionals die het erfgoed in de Mijnstreek een warm hart toedragen.
Na een intensief beleidsplanningstraject met het planningsteam en het bestuur is een aantal beleidsuitdagingen
geformuleerd voor de periode 2015-2020. Deze vormen de basis voor het formuleren van de strategische doelstellingen.
De Erfgoedcel streeft niet alleen een integrale werking na in de ondersteunde en eigen projecten. De eigen werking
kan ook omschreven worden als integraal. Bepaalde acties dienen meer dan één doelstelling. De financiële middelen
en persoonsinzet worden zo bewust en optimaal ingezet.
Bovendien verwijzen alle strategische doelstellingen naar één of meerdere kernwaarden van de Erfgoedcel. Het gaat
dan over de maatschappelijke rol die erfgoed kan en moet spelen, de zichtbaarheid van het erfgoed en erfgoedwerking
vergroten, de zoektocht naar een eventuele economische (meer)waarde in de erfgoedwerking en het opsporen en
betrekken van internationale gemeenschappen.
De Erfgoedcel gaat er verder prat op dat de jaarlijkse actieplannen grondig, actueel én gedragen opgemaakt worden,
waardoor het moeilijk is nu alle acties gedetailleerd op te sommen. Het is een bewuste keuze van de Erfgoedcel om in
eerste instantie een ondersteuner te zijn voor het erfgoedveld en dus ook hier op vragen en noden te willen inspelen.
Dat betekent echter geenszins dat de Erfgoedcel een passieve, afwachtende houding aanneemt.
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Zes strategische doelstellingen in de periode 2015-2020:

1. Gedurende de beleidsperiode zet projectvereniging Mijnstreek in op
het vormen en verbinden van cultureel-erfgoedgemeenschappen. Dit doen
we door initiatieven die van onderuit groeien inhoudelijk en financieel te
ondersteunen en cultureel erfgoed maatschappelijk te laten renderen.
De Erfgoedcel beschouwt erfgoed meer en meer als een werkwoord: niet alleen het cultureel erfgoed an sich is
belangrijk, het is vooral onze hedendaagse omgang met dat erfgoed die betekenisvol is. We bekijken daarbij de waarde
die het cultureel erfgoed vandaag voor ons vertegenwoordigt. Een basisvereiste voor erfgoedwerking is de (mate van)
betrokkenheid van een erfgoedgemeenschap.
Centraal in onze werking staat daarom het opsporen, verbreden en activeren van die erfgoedgemeenschappen, met
oog voor maatschappelijke en culturele diversiteit. Veel erfgoed in de Mijnstreek is ‘nieuw’ of ‘levend’ erfgoed door
de jonge bevolking, de recente komst van migranten en de vele nieuwkomers. Dit doen we door lokale (erfgoed)
organisaties inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Voor veel vrijwilligersorganisaties betekent dit een wezenlijke
steun in de rug om in te zetten op hun erfgoed of -werking. Deze ondersteuningsmogelijkheden zijn ondertussen bij een
grote verscheidenheid aan actoren in de Mijnstreek bekend. Maar het sensibiliseren over erfgoed, erfgoedwerking en
de rol die de Erfgoedcel hierin kan spelen, blijft een constant aandachtspunt.
Op die manier zetten we verder in op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed en de zorg
ervoor. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat erfgoed herkenbaar moet zijn voor een breed publiek en voor
verschillende generaties. Bovendien proberen we via erfgoed minder evidente dwarsverbanden te leggen en zo ook
erfgoedgemeenschappen te versterken en met elkaar te verbinden. We willen bovendien bruggen bouwen tussen
individuen uit diverse groepen en erfgoedgemeenschappen. Het potentieel van cultureel erfgoed als bron voor
levenskwaliteit willen we hiermee verder onderzoeken. De socio-culturele sector, buurtopbouwwerk, integratiediensten
en wijkontwikkeling zijn hierbij belangrijke partners, omdat ze de verschillende gemeenschappen goed kennen en op
vele manieren ondersteunen.

Operationele doelstellingen en mogelijke bijhorende acties:
Cultuurbeleidscoördinatoren en erfgoedambtenaren in de zes gemeenten ondersteunen lokaal en spelen
hun rol als ambassadeurs en aanspreekpunten voor de werking van de cultureel-erfgoedcel, Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed. Zij signaleren opportuniteiten in het cultureel-erfgoedveld waarop Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
kan inspelen en inzetten.
• De Erfgoedcel, haar werking en ondersteuningsmogelijkheden presenteren op cultuurraden.
• Financiële ondersteuning voorzien voor projecten aangedragen door de deelnemende steden en gemeenten
(voorbeeldprojecten).
• Verregaande en grondige inhoudelijke en logistieke ondersteuning voorzien bij voorbeeldprojecten, steeds afgestemd
op de ondersteuning vanuit de gemeenten zelf en in samenwerking met de stedelijke diensten, niet enkel cultuur,
maar ook welzijn, integratie, onderwijs, jeugddienst, …
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voorziet in een lokaal ondersteuningsbeleid, waarbij initiatieven die van onderuit
groeien worden versterkt en waarbij er ook aandacht is voor kleine initiatieven. Op die manier maken we
bepaalde waardevolle projecten financieel mogelijk.
• Blijvend sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden (structureel en prikacties), bijvoorbeeld door het geven en
inzetten van de workshop: ‘Erfgoed, wat zit erin voor jouw organisatie?’.
• Financiële, inhoudelijke en soms logistieke ondersteuning voorzien voor projecten uit het projectsubsidiereglement,
van wezenlijk belang voor vrijwilligersorganisaties!
• Expertisedeling en samenwerking tussen gemeenschappen bevorderen en doorverwijzen naar expertisecentra.
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Erfgoedcel Mijn-Erfgoed vindt mogelijkheden om effecten te genereren voor de lokale gemeenschap:
gemeenschapsvorming, sociale cohesie, sociaal-artistieke creatie, … en bereikt of verdiept hiermee
ook nieuwe doelgroepen (nieuwkomers, ouderen, werklozen, laaggeschoolden, …). Zij zal hierbij ook
samenwerking aangaan met buurtopbouwwerk en socio-culturele verenigingen.
• Vruchtbare samenwerking met partners uit andere sectoren verderzetten en uitbouwen, bijvoorbeeld
integratiediensten, onderwijs, buurtopbouwwerk, welzijn, wijkontwikkeling en socio-culturele verenigingen, denk
aan projecten zoals ‘Straat in de Kijker’, ‘The Power of Life Stories’, ‘Vergeten helden van migratie’, ‘Meulenberg
vertelt’, …
• Expertise inzake interculturaliteit en diversiteit verder uitbouwen en delen – Mijnstreek presenteren als locatie bij
uitstek om op dat vlak expertise op te doen en praktijk te ervaren.
• Methodiek van mondelinge geschiedenis delen en toepassen.
• Andere methodieken bestendigen en delen; bv. mondelinge geschiedenis en gemeenschapsvorming; reminiscentie.

Door wie?
Erfgoedcel, in samenwerking met cultuurbeleidscoördinatoren en erfgoedambtenaren (voorbeeldprojecten), lokale
actoren en de sociale sector.

Meetbare indicatoren?
=>
-

Aantal en diversiteit projectsubsidieaanvragen en voorbeeldprojecten.
Aantal samenwerkingsverbanden.
Aantal nieuwe projectsubsidieaanvragers.
Uitbreiden netwerk! (link met strategische doelstelling 3).
Stijging van de professionaliteit van een aantal erfgoedactoren bij projectwerking.

Financiële en personeelsmiddelen?
Zie vraag 11 en 12: meerjarenbegroting en toelichting.

2. Gedurende de beleidsperiode streeft projectvereniging Mijnstreek
ernaar in samenwerking met andere diensten en sectoren en het brede
cultureel-erfgoedveld erfgoedgrenzen te doorbreken. Hierbij is het
zoeken naar economische return een duidelijk aandachtspunt.
De Erfgoedcel ziet cultureel erfgoed als een mogelijke bron voor duurzame ontwikkeling en een hefboom voor
samenwerking met verschillende sectoren zoals toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, bibliotheekwezen, welzijnswerk,
integratiediensten, socio-culturele sector, creatieve industrie, ondernemers, ruimtelijke ordening,… Het maatschappelijk en economisch potentieel wordt immers vooral gevaloriseerd als er samenwerking is met andere
diensten en sectoren.
Bovendien is samenwerking tussen verschillende diensten soms een financiële noodzaak: bundelen van de middelen
maakt meer en beter mogelijk. Hierin zien we voor de Erfgoedcel vooral een rol als makelaar weggelegd. Erfgoed
kan als grondstof dienen voor andere beleidsdomeinen en kan zorgen voor een kruisbestuiving tussen sectoren. In de
Mijnstreek is het mijnerfgoed een opstap geweest naar een totaalbeleid dat geleid heeft tot een succesvolle socioculturele en economische reconversie van de streek. Door het leggen van verbanden tussen onroerend, roerend en
immaterieel erfgoed versterken we hun respectievelijke waarde.
Grensoverschrijdend werken interpreteren we dubbel: sector overschrijdend, maar ook regio overschrijdend. We zien
een duidelijke meerwaarde in samenwerken in een regionale, nationale en internationale context. Gedeelde regionale
erfgoedelementen worden belicht en zijn de thematische motor voor de intergemeentelijke samenwerking.
In de Mijnstreek is bovendien sprake van veel ‘gedeeld erfgoed’, bijvoorbeeld de gezamenlijke mijngeschiedenis in de
Euregio. Maar er is ook veel ‘grenzeloos’ erfgoed, erfgoed van hier dat elders beland is (bijvoorbeeld door migranten
die terugkeren) en vice versa (bijvoorbeeld door migranten die erfgoed uit hun landen van herkomst meebrengen).
Zowel de ligging van de streek als de aanwezigheid van vele culturen beschouwen we als een uniek gegeven.
Om grensoverschrijdend te kunnen werken, zowel wat betreft regio als sector, laten we ruimte voor experiment.
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Operationele doelstellingen en mogelijke bijhorende acties:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zet in op geïntegreerd werken, grijpt opportuniteiten in andere beleidsdomeinen
aan en zoekt expliciet samenwerking met andere sectoren. Meer in het bijzonder willen we inzetten op
het thema cultureel erfgoed in ruimtelijke context en willen we een rol spelen bij erfgoedtoerisme.
• Ondersteunen bij het toeristisch valoriseren van het erfgoed, met voldoende aandacht voor de erfgoedgemeenschappen
en de basiswerking (behoud en beheer).
• Samenwerking aangaan met regionale landschappen, planners, architecten en bureaus voor stads- en
wijkontwikkeling (Cf. UNESCO-verhaal).
• Gebruik maken van de relevantie van het mijnerfgoed in de regio en daarbuiten, o.a. in de Euregio.
• Netwerk van en met Het Vervolg en Stebo inzetten (Cf. Shift-X).
• De expertise van steunpunt FARO en expertisecentra in het kader van sector overschrijdend werken benutten.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zet in op samenwerking op de verschillende niveaus: lokaal, bovenlokaal,
regionaal, nationaal en internationaal. Projecten op eigen initiatief, in samenwerking met derden of op
suggestie van anderen worden uitgewerkt en we stimuleren en bevorderen daarbij ook samenwerking
tussen cultureel-erfgoedactoren onderling.
• Lokale en bovenlokale projecten opstarten en/of coördineren. Thematische insteken voor de nieuwe beleidsperiode
zijn onder meer: W.O. I en II (2014-2018; 2015 & 2020), herdenking bilateraal verdrag tussen Italië en België voor
arbeidsmigratie en de mijnramp van Marcinelle in 2016, 25 jaar mijnsluiting Zolder in 2017 (laatste Limburgse mijn),
… Maar we streven ook een dynamische erfgoedbenadering na. We laten ons verrassen door thema’s die het veld
aandraagt. We spelen in op signalen van die kant.
• Coördinatie van de inschrijvingen en ondersteuning van de deelnemers in de Mijnstreek voor Erfgoeddag.
• Erfgoedcel Mijn-Erfgoed werkt samen met partners in Limburg, de andere Limburgse erfgoedcellen, provincie
Limburg, het Limburgs Volkskundig Genootschap, Rijksarchief Hasselt, Heemkunde Limburg, … door regionale
projecten op te starten.
• Erfgoedcel Mijn-Erfgoed werkt samen met partners op nationaal niveau, expertisecentra, steunpunt FARO, andere
erfgoedcellen, archiefinstellingen, … door deel te nemen aan Vlaamse projecten.
• Samenwerking aangaan met het hoger onderwijs op het vlak van wetenschappelijk onderzoek over
erfgoedonderwerpen in en uit de Mijnstreek.
• Waalse actoren, zoals Blegny-mine, Bois du Cazier en Ecomusée Bois-du-Luc opnieuw benaderen en mogelijke
samenwerkingsprojecten verkennen.
• Euregionaal relevante thema’s opsporen, gebruiken en partners zoeken.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed identificeert mogelijke andere interessante partijen voor samenwerking en
doorbreekt zo erfgoedgrenzen, met specifieke aandacht voor internationale actoren.
• Inzetten van de workshop ‘Erfgoed, wat zit erin voor jouw organisatie?’ om te sensibiliseren over erfgoed en
erfgoedwerking en de mogelijkheden voor de vereniging of onderneming onder de aandacht te brengen.
• Ondersteunen bij het zoeken naar en indienen bij andere subsidiegevers: Europese subsidies, Impulsfonds, SALKmiddelen. Dat kan best in samenwerking met andere partners, gemeenten, …
• Samenwerken met partners uit het buitenland door expertise te delen en eventueel deel te nemen aan een
euregionaal of internationaal project: Jaar van de Mijnen in 2015 (Nederlandse Mijnstreek) en VIA 2020, E-Faith
(Jaar van het Industrieel en Technologisch Erfgoed in 2015).
• Uitwerken van een project rond internationale mijnwerkerscultuur.
• Samenwerken met creatieve sector en de mix tussen erfgoed en sociaal-artistieke creatie opzoeken (Cf. KeepForget
als OPAK-project van de MAD-faculty i.v.m. de artistieke vertaling van locatiegebonden verhalen).
• Samenwerking met de kunstensector aangaan (Cf. viering 150e geboortedag kunstschilder Emile Van Doren in 2015).

Door wie?
Erfgoedcel, in samenwerking met raad van bestuur van de projectvereniging en partners uit andere sectoren en andere
regio’s.
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Meetbare indicatoren?
=>
-

Aantal partners buiten de erfgoedsector.
Aantal samenwerkingen/projecten.
Aantal projecten waarbij erfgoed als inspiratiebron werd gebruikt in andere sectoren.
Bereik van een breder publiek.
Uitbreiden netwerk! (link met strategische doelstelling 3).
Aantal contacten met partners buiten de streek.
Aantal vragen van buiten de streek.
Deelname aan werkgroepen, bijvoorbeeld Mijnjaar 2015 in Nederlands Limburg.
Honorering subsidiedossier(s).
Minimum twee grote projecten op Limburgs niveau in beleidsperiode 2015-2020 (i.s.m. provincie, Limburgse
erfgoedcellen en Heemkunde Limburg).
- Minstens één euregionaal project in de nieuwe beleidsperiode.

Financiële en personeelsmiddelen?
Zie vraag 11 en 12: meerjarenbegroting en toelichting.

3. Bij het begin van de nieuwe beleidsperiode gebruikt projectvereniging
Mijnstreek haar unieke positie voor het creëren van een dynamisch netwerk van cultureel-erfgoedwerkers (professionals en niet-professionals),
cultureel-erfgoedgeïnteresseerden uit andere sectoren en beleidsmakers
om gedurende de beleidsperiode een blijvende constructieve blik op het
cultureel-erfgoedbeleid en –werking en nieuwe samenwerkingsprojecten
te genereren. Verder neemt de cultureel-erfgoedcel deel aan allerhande
overleg- en netwerkmomenten op regionaal en Vlaams niveau.
Expertise-uitwisseling en netwerking is als vanouds een belangrijk werkmiddel voor de Erfgoedcel. Zij fungeert als
aanspreekpunt van het erfgoedconvenant. Voor de nieuwe beleidsperiode willen we echter extra inzetten op een
platform waar vrijwilligers, professionelen en beleidsmakers elkaar kunnen ontmoeten en samen nadenken over een
streekgerichte visie, regionaal erfgoedbeleid en -werking.
We zien dit netwerk of platform ook als kader om samenwerking mogelijk te maken. Daardoor kunnen middelen en
energie gebundeld worden om de actieradius te verbreden. We streven hiermee ook naar duurzaamheid: hoe meer
mensen betrokken zijn bij het erfgoedbeleid, hoe meer het uitgedragen en toegepast wordt.

Operationele doelstellingen en mogelijke bijhorende acties:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed neemt deel aan en organiseert structureel overleg- en netwerkmomenten
waarbij onder meer aan een toekomstvisie voor cultureel erfgoed wordt gewerkt in samenwerking met
de betrokken gemeenten en in samenspraak met diverse actoren.
• In de raad van bestuur en de stuurgroep komt de wisselwerking tussen het gemeentebeleid en de Erfgoedcel/het
convenant aan bod. Hierbij spelen we in op de agenda, de doelstellingen en de visie van het lokale bestuur in de
zes mijngemeenten.
• Bestendigen en uitbreiden planningsteam als denktank; samenkomst op initiatief van de Erfgoedcel en/of
eventueel naar aanleiding van een specifieke noodzaak; jaarlijks of twee keer per jaar erfgoedvisie en bepaalde
vraagstukken bespreken bv. Hoe vrijwilligers werven voor erfgoedwerking?
• Open communicatie tussen beleid, professionals en vrijwilligers/niet-professionals organiseren.
• Limburgoverleg organiseren en bijwonen: Limburgse erfgoedcellen met provincie Limburg, …
• Denktank/netwerk levert input voor actieplannen en op termijn eventueel voor het beleidsplan
voor de periode 2021-2026.
• Diversiteit en vernieuwing garanderen op de netwerkmomenten door gasten en eventueel experten uit te nodigen.
• Voortzetten van het partnerschap met de provincie Limburg zoals uitgewerkt in het Masterplan Mijnstreek en het
Manifest.
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Erfgoedcel Mijn-Erfgoed neemt deel aan en organiseert onderwerp-gerelateerde overleg- en netwerkmomenten.
• Zetelen in stuur- of adviesgroepen bij projecten (juiste personen afvaardigen; expertise-deling).
• Kennis en expertise ter beschikking stellen van actoren, binnen en buiten de Mijnstreek, de streek als locatie
voor expertisedeling inzake de methodiek van mondelinge geschiedenis en inzake samenwerkingsverbanden met
bijvoorbeeld integratiediensten, welzijn, wijkontwikkeling, buurtopbouwwerk en onderwijs (diversiteit en educatie).
• Netwerk gebruiken om noden en opportuniteiten op te sporen, te bespreken, actie te ondernemen en om best
practices en expertise te delen.
• Organisatie van vormingen en studiedagen.
• Actief vergaren van kennis en expertise binnen en buiten de Mijnstreek door het deelnemen aan collega- en
overlegmomenten rond beleid, communicatie, migratie, diversiteit, vrijwilligerswerking, …
• Het opvolgen van evoluties in de erfgoedsector door de contacten met steunpunten en expertisecentra te
onderhouden.
• Literatuurstudie.
• Het bijwonen van conferenties en studiedagen.

Door wie?
Erfgoedactoren, planningsteam, raad van bestuur, stuurgroep, regionale en Vlaamse experten, medewerkers Erfgoedcel.

Meetbare indicatoren?
-

Diversiteit en aanwezigheid op de netwerkmomenten.
Stijgende inspraak van diverse actoren in het beleid.
Aantal besproken onderwerpen.
Output: concrete voorstellen en ideeën voor samenwerking of projecten.
Lokale actoren verbreden hun visie op erfgoed en erfgoedbeleid.
Aantal overlegstructuren waarin de Erfgoedcel zetelt.
Aantal vormingen/onderwerp gerelateerde studiedagen.
Aantal contacten met experten (lokaal en bovenlokaal).

Financiële en personeelsmiddelen?
Zie vraag 11 en 12: meerjarenbegroting en toelichting.

4. Gedurende de beleidsperiode ontwikkelt en stimuleert projectvereniging
Mijnstreek cultureel-erfgoedbewustzijn bij het brede publiek en
beleidsmakers, onder andere door cultureel erfgoed en cultureelerfgoedgemeenschappen te ‘etaleren’ en als dusdanig ‘smoel te geven’ aan
de Mijnstreek en haar cultureel erfgoed, zowel binnen als buiten de regio.
De Erfgoedcel communiceert over erfgoedgemeenschappen, -projecten en –beleid en ondersteunt erfgoedactoren bij
het ontwikkelen van kwaliteitsvolle communicatie voor hun erfgoed en –projecten. De bevolking, maar ook bezoekers
van de streek leren zo het erfgoed in en uit de Mijnstreek kennen en gaan het waarderen.
Op die manier wordt het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed en erfgoedwerking vergroot. We spelen met onze
communicatie in op de regionale identiteit van de streek en bedenken verrassende campagnes om ook moeilijk
bereikbare doelgroepen warm te maken voor erfgoed en erfgoedwerking. Hiervoor zoeken we een breed toegankelijke
insteek zoals identiteit, volkscultuur, vrije tijd, symboliek, … Deze communicatie (lokaal en regionaal) moet ook de
politiek, pers en toerisme bereiken.
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Operationele doelstellingen en mogelijke bijhorende acties:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed communiceert over het cultureel-erfgoedconvenant, haar cultureelerfgoedbeleid en haar cultureel-erfgoedvisie en toont zo het belang aan van cultureel erfgoed en
cultureel-erfgoedwerking in de maatschappij.
• Inzetten van nieuwe media: Facebook pagina, digitale nieuwsbrief, …
• Vernieuwde en interactieve website ontwikkelen, in samenwerking met andere erfgoedcellen.
• Inspelen op de locatie van de Erfgoedcel: 2015 = 10 jaar C-Mine; inspelen op de zichtbaarheid van C-Mine en andere
herbestemmingsprojecten.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed fungeert als (mede-)communicator voor de cultureel-erfgoedgemeenschappen
en hun projecten.
• Inzetten van nieuwe media: Facebook pagina, digitale nieuwsbrief, apps …
• De Erfgoedcel bouwt verder aan een netwerk met de pers en communiceert gericht
• De Erfgoedcel zet zich meer op de kaart als referentiepunt voor de media, waardoor ze ook meer grip krijgt op de
erfgoedcommunicatie (wat, hoe, bepaalde accenten, …).
• In de communicatie wordt de aandacht en worden acties over de zes mijngemeenten gespreid.
• Inzetten op voor de Mijnstreek belangrijke mediakanalen zoals Het Belang van Limburg en lokale televisie (TVL) en
hen wijzen op boeiende verhalen.
• Publieksgerichte acties met een aantrekkelijke en interactieve vormgeving ontwikkelen en experten inschakelen (link
met creatieve sector, zie strategische doelstelling 2).
• Streekgerichte communicatie voor de activiteiten op Erfgoeddag.
• Luik communicatie koppelen aan ondersteuningsbeleid: breed communiceren over de activiteiten moet de norm zijn.
• Vorming/handleiding: praktische gids of opleiding met inspiratie en richtlijnen voor erfgoedactoren ontwikkelen.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed ontwikkelt publieksvriendelijke campagnes voor het cultureel erfgoed an sich
en ‘etaleert’ zo de Mijnstreek en haar cultureel erfgoed. Hierbij gaat zij op zoek naar vernieuwing door
samenwerking met de creatieve en toeristische sector en is zij er zich van bewust dat cultureel erfgoed
meer is dan alleen het tastbare door te communiceren over immaterieel erfgoed.
• Erfgoedlabel promoten: eerste actie om erfgoed effectief te etaleren als erfgoed.
• Blijvend verkennen van het erfgoed in de Mijnstreek zodat er over kan gecommuniceerd worden.
• Tonen van de ‘schatten in de Mijnstreek’, zowel materieel als immaterieel.
• ICE-elementen ondersteunen bij het plaatsen op het platform www.immaterieelerfgoed.be
www.immaterieelerfgoed.be.

Door wie?
Medewerkers Erfgoedcel en cultuurbeleidscoördinatoren en erfgoedambtenaren als lokale promotoren, in samenwerking met lokale mediakanalen, erfgoedactoren, toeristische diensten en communicatie experten.

Meetbare indicatoren?
- Aantal erfgoedberichten in de media.
- Reacties van het publiek en diversiteit van het publiek (ook moeilijk bereikbare doelgroepen,
zie ook bv. strategische doelstelling 5).
- Aantal bezoekers bij activiteiten.
- Aantal vragen/vrienden via Facebook en info@mijnerfgoed.be
info@mijnerfgoed.be.
- Aantal geabonneerden op de Nieuwsbrief (digitaal en per post).
- Blijvende erkenning Mijnstreek als erfgoedregio (Cf. erfgoedlabel).
- Gemeente-overschrijdende / bovenlokale projecten.

Financiële en personeelsmiddelen?
Zie vraag 11 en 12: meerjarenbegroting en toelichting.
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5. Tegen het einde van de beleidsperiode heeft projectvereniging
Mijnstreek een reeks initiatieven en educatieve projecten opgestart die
het overdragen van cultureel-erfgoedbewustzijn en cultureel erfgoed aan
volgende en toekomstige generaties ondersteunen en stimuleren.
Objecten, gebruiken en tradities worden pas erfgoed als mensen ze waardevol genoeg vinden om door te geven
aan volgende generaties. De Erfgoedcel ziet in deze overdracht een belangrijke rol weggelegd voor educatie,
vrijwilligerswerking en creatieve en vernieuwende ontsluitingen.
Erfgoededucatie is eigen aan zoveel mogelijk projecten die door de Erfgoedcel gerealiseerd of ondersteund worden.
Hierbij beschouwen we educatie als een verzamelterm die zowel het formele leren (in een schoolse omgeving) als het
informele leren (buiten een schoolse omgeving) bevat. We dragen kennis over erfgoed en erfgoedwerking dus over naar
een breed doelpubliek en de bijhorende acties zijn ook, maar niet louter, gericht naar scholen, kinderen en jongeren.
We willen de bewoners – jong en oud- van de Mijnstreek bewust maken van hun eigen erfgoed en zien dit erfgoed als
een middel om hun identiteit vorm en gestalte te geven en eventueel contacten te leggen met andere gemeenschappen.
De Erfgoedcel wil hiermee ook haar rol opnemen zoals die in het Manifest werd uitgeschreven.

Operationele doelstellingen en mogelijke bijhorende acties:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed werkt samen met de onderwijssector aan de ontwikkeling van lesmethodieken
met een focus op cultureel erfgoed en omgevingsgericht leren.
• Projectmatige en structurele samenwerking met scholen, volwassenvorming en bibliotheeksector aangaan: niet
enkel ingaan op vragen, maar gericht methodieken promoten, ontwikkelen en afstemmen met leerplannen en
doorgeven van die methodieken (duurzaamheid).
• Het ontwikkelen van een nota over erfgoededucatie, die kan dienen als leidraad.
• Het inschrijven van erfgoededucatie in het functieproﬁel van één of meerdere medewerkers van de Erfgoedcel.
• Studenten uit leraren- en andere opleidingen voor stage-opdrachten inschakelen.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zoekt thema’s die aanspreken en aansluiten bij de leefwereld van verschillende
generaties, stimuleert ideeën die van onderuit groeien en ondersteunt cultureel-erfgoedverenigingen bij
de verjonging van hun werking en ledenbestand. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn daarbij
kernwaarden.
• Het geven van de workshop over erfgoed en het geven van opleidingen over de methodiek van mondelinge
geschiedenis.
• Het verspreiden van educatieve pakketten.
• Het aanbod promoten, onder meer door de verdeling van een inventaris met educatieve erfgoedpakketten in de
regio.
• Jeugdorganisaties informeren over de mogelijkheden van erfgoedwerking, incluis ondersteuning en samenwerking.
• Vrijwilligerswerking stimuleren door sleutelﬁguren en leden van heemkundige kringen in te schakelen voor
bijvoorbeeld de educatieve methodiek van de erfgoedradar.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zet in op creatieve en vernieuwende methoden en verrassende insteken om aan
cultureel-erfgoedsensibilisering en -werking te doen, zowel wat behoud en beheer betreft als onderzoek
en ontsluiting.
• De Erfgoedcel maakt deel uit van de educatieve netwerken in de provincie Limburg: expertisedeling en methodieken
regiobreed toepassen.
• Samenwerking aangaan met experten voor het ontwikkelen van een eigentijdse en vernieuwende aanpak
(Cf. digitale media, kans geven aan jong talent).
• Evaluatie van de projecten inzetten als instrument om bij te sturen.
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Door wie?
Erfgoedcel, in samenwerking met het (hoger) onderwijs, jeugdorganisaties, volwassenvorming en bibliotheeksector,
lokale erfgoedactoren en experten.

Meetbare indicatoren?
- Minimaal 1 educatief voorbeeldproject of project met belangrijk educatief luik per gemeente tijdens de nieuwe
beleidsperiode.
- Educatieve pakketten worden door minstens 1 school of vereniging per gemeente toegepast in de beleidsperiode.
- Aantal bereikte instellingen.
- Aantal innovatieve projecten inzake educatie, met minstens één nieuw educatief pakket, bij voorkeur voor het
secundair onderwijs.
- Aantal verenigingen met jongeren die aan de slag gaan met erfgoed.
- Aantal vrijwilligers en stagiairs die werken met educatieve erfgoedpakketten.
- Aantal partijen/actoren buiten de regio die met bepaalde lesmethodieken aan de slag gaan.
- Aantal bezoekers van bepaalde, vernieuwende activiteiten.

Financiële en personeelsmiddelen?
Zie vraag 11 en 12: meerjarenbegroting en toelichting.

6. Gedurende de beleidsperiode zet projectvereniging Mijnstreek in
op het behoud en beheer van cultureel erfgoed als fundament voor
cultureel-erfgoedwerking. Dit gebeurt in samenwerking met beheerders
van cultureel-erfgoedcollecties en een belangrijk accent daarbij is het
stimuleren naar professionalisering en zelfstandigheid.
Het erfgoed van de Mijnstreek is rijk, gevarieerd en verrassend. Veel verenigingen, musea en organisaties dragen
met hart en ziel zorg voor dat erfgoed. Maar tegelijkertijd is er een groot gebrek aan kennis, middelen en mensen.
Deze vaststelling resulteerde in beleidsperiode 2009-2014 in het traject ‘erfgoedzorg’ om collectiebeheerders in de
Mijnstreek te begeleiden en te ondersteunen in een optimaal behoud en beheer. Bovendien vraagt de Erfgoedcel bij
alle projecten die ze ondersteunt, aandacht voor het kwalitatief beheren en behouden van het roerend en immaterieel
erfgoed: erfgoedzorg geldt als absolute voorwaarde voor een kwaliteitsvolle ontsluiting.
De focus in het traject ‘erfgoedzorg’ verschuift in de nieuwe beleidsperiode langzaamaan van ondersteuning bij
uitvoering van de basisfuncties (inventariseren, conserveren en registreren) naar ondersteuning bij waardering,
digitalisering, het documenteren en de ontsluiting. Een belangrijk werkmiddel is de ondersteuning bij het maken van
collectieplannen en het meedenken en –werken aan een verzamelbeleid en waarderingskader. Er is bijvoorbeeld heel
wat industrieel en technisch erfgoed in verschillende collecties, waarvan tot op heden niet geweten is hoe uniek en
bijzonder het is.
In de nieuwe beleidsperiode gaan we ook verder op zoek naar soms verdoken en onbekende, soms private collecties en
zetten we extra in op het ‘borgen’ van immaterieel cultureel erfgoed. Extra aandachtspunten zijn digitale duurzaamheid
en het regionaal depotbeleid.

Operationele doelstellingen en bijhorende acties:
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed spoort cultureel-erfgoedcollecties op en bestendigt de kennis over het veld op
duurzame wijze binnen de organisatie.
• Deelnemen aan themagerichte studiedagen.
• Meer speciﬁek sensibiliseren en een traject opstarten rond immaterieel erfgoed (in de Mijnstreek is er veel ‘ jong’
en levend erfgoed te vinden).
• Samenwerking met experten aangaan.
• Veldwerk uitvoeren.
• Contacten met sleutelﬁguren uit bepaalde erfgoedgemeenschappen warm houden en aangaan.
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Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zorgt voor continuïteit in het sensibiliseren en de ondersteuning van cultureelerfgoedactoren wat betreft behoud en beheer. Ze bevordert de uitwisseling van expertise tussen
verschillende cultureel-erfgoedgemeenschappen, vormt een waardevolle schakel tussen cultureelerfgoedprofessionals en praktijkgemeenschappen en begeleidt zo de actoren verder op weg naar
autonomie op vlak van cultureel-erfgoedzorg. De Erfgoedcel beoogt op die manier het voortbestaan van
cultureel erfgoed.
• Registratie- en conservatieprojecten begeleiden.
• Begeleidingstrajecten i.s.m. de provincie Limburg en Limburgse erfgoedcellen opstarten rond bepaalde soorten
erfgoed (bijvoorbeeld agrarisch en religieus).
• Bovendien wordt er voor het beheren en behouden van speciﬁek erfgoed (technisch, agrarisch, immaterieel, …) ook
aansluiting gezocht bij de concrete dienstverlening van de expertisecentra ter zake.
• Ondersteuningsbeleid: restauratiesubsidie voor kwetsbaar erfgoed in de Mijnstreek verder bekendmaken en
voorzien.
• Expertise over behoud en beheer wordt gedeeld over de gemeentegrenzen heen.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed ontwikkelt een visie op digitalisering van cultureel erfgoed, waarbij tevens
wordt ingezet op duurzame oplossingen voor het behouden van digitale data en publieke zichtbaarheid.
• Sensibiliseren en informeren over behoud en beheer via communicatie, ondersteuning, een vormingsaanbod en het
ter beschikking stellen van publicaties over erfgoedzorg.
• Praktijken delen via netwerken en vormingen; gezamenlijke noden in kaart brengen en oplossingen bedenken.
• Vrijwilligers opleiden om opgedane kennis en ervaring op het gebied van beheer en behoud te delen met collegavrijwilligers: teach-the-teacher principe (duurzaamheid).
• Relevante ontwikkelingen op het vlak van behoud en beheer op Vlaams of zelfs internationaal niveau worden
opgevolgd en doorgespeeld aan het lokale erfgoedveld, dit in samenwerking met expertisecentra, steunpunt FARO,
Heemkunde Vlaanderen en Archiefbank Vlaanderen.
• Bij de overwegend niet-professionele lokale actoren aandacht creëren voor het gebruik van internationale
standaarden voor het beschrijven, registreren en documenteren van collecties (SPECTRUM, COMETA, ICN, … allen
terug te vinden in de CEST toolbox), voor digitaliseringsnormen en voor het samen toewerken naar een collectieplan.
• Indien collectiebeheerders willen streven naar een kwaliteitslabel zal de EGC daarbij ondersteuning aanbieden.
• Meedenken en werken aan een waarderingskader voor het erfgoed in de Mijnstreek: ‘schatten in de Mijnstreek’, bij
voorkeur met een koppeling naar Erfgoedplus.be.
• Meedenken en werken aan het provinciaal depotbeleid; actoren ondersteunen bij het aanvragen van ondersteuning
voor de inrichting van depots (provinciaal subsidiereglement) en extra financieringsmogelijkheden bieden via het
traject ‘erfgoedzorg’.
• Sensibiliseren van erfgoedgemeenschappen rond kwetsbaar analoog erfgoed.
• Onderzoeken of het mogelijk is online vrijwilligers in te zetten.
• Zetelen in het overlegorgaan van de erfgoedcellen voor digitaliseringsprojecten (COP Digi).
• Duurzame opslag van gedigitaliseerd en ‘digital born’ erfgoed promoten en ondersteunen.
• Expertisecentra zoals Packed en VIAA bevragen en inschakelen.

Door wie?
Medewerker Erfgoedzorg onder begeleiding van inhoudelijk coördinator en in samenwerking met
zakelijk en beleidscoördinator en experten (tapis plein, PCCE, provincie Limburg, CRKC, LECA, ETWIE,
Heemkunde Vlaanderen, Archiefbank, Packed, VIAA,….) en lokale actoren.

Meetbare indicatoren?
-

Aantal objecten uit de Mijnstreek in Erfgoedplus of andere ontsluitingsvorm.
Aantal collecties in Archiefbank.
Aantal gedigitaliseerde collecties.
Aantal vragen en adviezen.
Aantal erfgoedzorgtrajecten, aantal projecten met een erfgoedzorgcomponent.
Aantal collectieplannen.
Aantal vormingen/studiedagen, eventueel publicaties.

Financiële en personeelsmiddelen? Zie vraag 11 en 12: meerjarenbegroting en toelichting.
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Geef een beschrijving van de wijze waarop het
complementair beleid wordt uitgevoerd op basis van het
Protocol van akkoord tussen de Vlaamse Regering en de
Vereniging van Vlaamse Provincies en de Verenigingen van
Vlaamse Steden en Gemeenten over de uitbouw van een
complementair cultureel-erfgoedbeleid (2011-2015).

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband of de betrokken gemeenten voeren het complementair
cultureel-erfgoedbeleid uit door:

> Minimaal collectiebeherende organisaties op het grondgebied die over een kwaliteitslabel beschikken als vermeld in het Cultureelerfgoeddecreet van 6 juli 2012, in te delen bij het lokale niveau. Die indeling gebeurt op basis van de criteria die het intergemeentelijke
samenwerkingsverband of de betrokken gemeente daarvoor bepaalt ter uitvoering van het protocol.
> De collectiebeherende organisaties op het grondgebied die ingedeeld zijn bij het lokale niveau te ondersteunen.
> Als er al erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties met een werking met een lokale relevantie op het grondgebied van
het intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn, is het indelings-en ondersteuningsbeleid volledig ontwikkeld. Dat wil zeggen dat de wijze
waarop die organisaties ingedeeld kunnen worden bij het lokale niveau en ondersteund kunnen worden, volledig beschreven is en bekend
gemaakt werd.
> Als er nog geen erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties met een werking met een lokale relevantie op het grondgebied
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn, is er een visie uitgeschreven over de wijze waarop het complementair beleid zal
worden uitgevoerd. In die visie wordt ook een termijn vastgelegd waarbinnen een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie na te
toekenning van een kwaliteitslabel, de indeling bij het lokale niveau en de daaraan gekoppelde ondersteuning kan verwachten.
Sinds de oprichting van de Erfgoedcel zijn er regelmatig overlegmomenten met het regionale en Vlaamse niveau om een
strategisch kader uit te werken voor de integrale ontsluiting van cultureel erfgoed, als deel van de streekontwikkeling.
Uit overlegmomenten met de provincie Limburg vloeide eerst het Masterplan (2008) voort, maar verdere samenwerking was noodzakelijk. In 2012 was er een projectmatige en intense samenwerking bij de organisatie van het
erfgoedluik van de kunsttentoonstelling Manifesta9. Naast de organisatie van dat luik in de tentoonstelling, werd
naar aanleiding van workshops en een erfgoedsymposium ook een Manifest voor de Mijnstreek geschreven. Daarin
zijn richtlijnen beschreven voor verdere ontwikkelingen en samenwerking in de toekomst. Provincie Limburg en
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed wensen met het Manifest tegelijkertijd beweging, maar ook duurzaamheid in de regio
te bewerkstelligen.
Hierna is toegelicht op welke wijze het overleg met het Vlaams, regionaal en lokaal niveau plaatsvindt om uitvoering
te geven aan het complementair beleid, depotwerking en digitale structuren en erfgoedbanken.

Visie op de uitwerking van het complementair cultureel-erfgoedbeleid
Op het grondgebied van het intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn er momenteel geen erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties met lokale relevantie. Uit de omgevingsanalyse en de SWOT-analyse blijkt
dat er weinig professionele erfgoedactoren in de Mijnstreek actief zijn. Momenteel zijn er dan ook amper organisaties
die op basis van de criteria van het erfgoeddecreet in aanmerking komen voor een erkenning.
Dit neemt niet weg dat de afgelopen jaren een duidelijke inhaalbeweging gemaakt is en dat verschillende organisaties
hun werking gaandeweg professionaliseren. De Erfgoedcel wil deze evolutie verder actief stimuleren en ondersteunen,
met een duidelijke focus op erfgoedzorg. Dat moet ertoe leiden dat tegen het einde van de nieuwe beleidsperiode een
aantal organisaties rijp(er) zijn om een erkenningsaanvraag in te dienen.
Wanneer een collectie-beherende cultureel-erfgoedinstelling een erkenning op lokaal niveau toegekend krijgt volgens
de procedure in het protocol tussen de Vlaamse regering, VVSG en VVP (2011-2015) zal het intergemeentelijk samenwerkingsverband de inhoudelijke ondersteuning blijven aanbieden. Maar een erkenning betekent niet dat er automatisch ook een financiële tegemoetkoming in de werkingskosten door het intergemeentelijk samenwerkingsverband zal
voorzien worden. De communicatie rond de aard en hoogte van ondersteuning volgt binnen een jaar na de erkenning
en na goedkeuring van het eerstvolgende jaarlijkse actieplan van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed door de raad van bestuur
van projectvereniging Mijnstreek.
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Depotwerking
De Limburgse erfgoedcellen hebben geregeld overleg met de provincie Limburg (PCCE) om de uitbouw van een
regionaal depotbeleid en de werking van Erfgoedplus.be op te volgen. Dat overleg zal in het kader van een
complementair cultureel-erfgoedbeleid met ingang van de nieuwe beleidsperiode verder structureel worden ingebed
in de werking van zowel de Erfgoedcel als het PCCE.
De werking van de Erfgoedcel en met name het traject ‘erfgoedzorg’ versterken de provinciale acties op vlak van
depotbeleid al op verschillende manieren:
> Door de cultureel-erfgoedactoren en erfgoedgemeenschappen te sensibiliseren voor het belang van inventarisatie,
registratie, behoud en beheer en voor het delen van praktische ervaringen en expertise ter zake.
> Door vragen of noden in verband met behoud en beheer (op vlak van depotproblematiek) door te verwijzen naar het
PCCE als eigen kennis en ervaring te beperkt zijn.
> Door in samenspraak noden aan te pakken die buiten het eigen werkingsveld liggen (depotruimte en -inrichting).
> Door het eigen vormingsaanbod van de Erfgoedcel af te stemmen op het aanbod van andere expertisecentra
en het PCCE om aan lokale behoeftes te kunnen voldoen, en tevens door te verwijzen naar het vormings- en
ondersteuningsaanbod van het PCCE (op vlak van registratie, digitalisering, calamiteitenplannen…).
> Door provinciale acties op vlak van beheer en behoud (zoals Depotwijzer.be, Erfgoedplus.be) op te nemen in de eigen
communicatie en er eventueel aan bij te dragen.
Een belangrijke meerwaarde voor het regionaal depotbeleid is bovendien dat met financiële ondersteuning van de
provincie Limburg de gemeentebesturen ook een rol kunnen opnemen ten aanzien van de optimale bewaring van het
lokale erfgoed. De provincie werkt namelijk aan een nieuw subsidiereglement voor erfgoeddepots om zodoende de
investeringsbereidheid hiervoor bij gemeenten en erfgoedactoren te verhogen.
Dit reglement wordt nog in de eerste helft van 2014 gelanceerd en er wordt van de aanvragers een eigen financiële
inbreng van 40% verwacht. Lokale verenigingen kunnen dus samen met de gemeenten, de Erfgoedcel en het PCCE
naar oplossingen zoeken voor de noden op vlak van verantwoorde opslag van erfgoed in depots, die vaak grotere
investeringen vragen.
Een concrete situatie die hiermee aangepakt kan worden is de verhuizing en herplaatsing van het archief van de Stichting
Erfgoed Eisden. Medewerkers van het PCCE werken samen met de Erfgoedcel en de Stichting aan inventarisatie en
voorbereiding van het archief op een verhuizing naar een nieuwe depotruimte binnen de gemeente Maasmechelen.

Digitale infrastructuren en erfgoedbanken
Bij projecten waarbij cultureel erfgoed in digitale vorm wordt ontsloten of gepresenteerd, zal de Erfgoedcel
de internationaal geldende normen toepassen of daarbij aansluiting zoeken. Vanuit het traject ‘erfgoedzorg’
met een voltijds personeelslid kan de Erfgoedcel de nodige expertise hierrond opbouwen en doorgeven.
We denken onder andere aan de richtlijnen voor het beschrijven van cultureel erfgoed als CIDOC, SPECTRUM en
MovE, richtlijnen voor het beschrijven van archieven en bibliotheken als ISBD en ISAD, richtlijnen voor het gebruik
van gecontroleerde terminologie als de AAT thesaurus, richtlijnen voor het digitaliseren van cultureel erfgoed als
de Metamorfoze norm en richtlijnen voor het beheren van collecties zoals SPECTRUM. Hierbij zullen bestaande
handleidingen en expertisecentra zoals PACKED en DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) regelmatig geraadpleegd
worden om zoveel mogelijk de actuele ontwikkelingen op te kunnen volgen.
Er wordt op dit vlak ook samengewerkt met voor de hand liggende partners als de provincie Limburg, de
gemeentebesturen, andere erfgoedcellen of expertisecentra. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn de
multimediatafel van de bibliotheek Genk (PCCE, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en MAD-faculty Genk), inventarisatie en
verhuizing archief Stichting Erfgoed Eisden (Gemeente Maasmechelen, Stichting Erfgoed Eisden, PCCE, Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed) en het herbestemmen en ontsluiten van collecties (gemeenten As, Maasmechelen, Houthalen-Helchteren
en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed).
De Erfgoedcel werkt sinds de beleidsperiode 2009-2014 samen met Erfgoedplus.be, een initiatief van de provincie
Limburg voor het registreren en ontsluiten van erfgoed. Van bij de aanvang gebruikt Erfgoedplus.be de meest
geschikte standaarden voor het beschrijven en ontsluiten van erfgoedinformatie. Die standaarden worden ook door
PACKED vzw vooropgesteld in de CEST toolbox (Cultureel Erfgoed Standaarden). Ze worden voortdurend afgetoetst
met de modellen gebruikt in Europeana, waarin Erfgoedplus.be een actieve partner is.
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Behalve kennis en gebruik van de standaarden zorgt samenwerking binnen Erfgoedplus.be ook voor een
gemeenschappelijke interpretatie en toepassing ervan. Daardoor wordt inhoudelijke duurzaamheid van de registratie
gegarandeerd. Erfgoedplus.be waarborgt tevens interoperabiliteit van data met bijvoorbeeld Archiefbank, KIK-IRPA, de
provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven en het al eerder genoemde Europeana.
Echter, niet alle cultureel-erfgoedbeheerders gebruiken dit systeem voor hun collectieregistratie of -beheer. In ieder
geval stuurt de Erfgoedcel er bij aanschaf van software voor collectieregistratie op aan dat de systemen gebaseerd zijn
op de juiste standaarden voor het beschrijven van cultureel erfgoed, archieven of bibliothecaire collecties.
Bij het laten digitaliseren van cultureel erfgoed door of met de ondersteuning van de Erfgoedcel, wordt altijd een offerte
gevraagd bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het digitaliseren van erfgoed en die bekend zijn met de Metamorfoze
norm. Tevens wordt toegezien op de juiste handling en beveiliging van het erfgoed bij transport en digitalisering ervan.
Ook hierbij worden handleidingen en expertisecentra regelmatig geraadpleegd om up-to-date te blijven.

FOTOGRAFEREN LEGAAT TYSMANS // Fotografie: Eddy Daniels
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Welke inspanningen doet het
intergemeentelijk samenwerkingsverband
in zijn cultureel-erfgoedbeleid op het vlak
van duurzaamheid en maatschappelijke
en culturele diversiteit?

Maatschappelijke en culturele diversiteit is eigen aan de Mijnstreek. De bevolkingssamenstelling is sterk bepaald en
beïnvloed door de steenkoolactiviteit en de industrialisatie van de streek. Deze ging gepaard met verschillende migratiegolven. Volgens de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (editie 2013) is meer dan de helft van alle inwoners
(54%) in Genk en Maasmechelen van vreemde afkomst. En ook de andere gemeenten in de projectvereniging tellen
tussen 22% (As) en 41,5% (Houthalen-Helchteren) inwoners die niet de Belgische nationaliteit hebben, of waarvan
(een van) de ouders niet-Belg zijn.
Diversiteit zien we echter breder dan alleen in het perspectief van multi- of interculturaliteit. Er zijn ook vele andere
sociale en minderheidsgroepen in de streek aanwezig zoals kansarmen, werklozen, nieuwkomers en mindervaliden.
De kansarmoede-index van Kind en Gezin (2010-2012) signaleert in vergelijking met het Vlaams gewest een
relatief hoog percentage kinderen die geboren worden in kansarme gezinnen in de voormalige mijngemeenten. De
werkzaamheidsgraad (2012) in die gemeenten ligt dan weer lager dan het gemiddelde voor het Vlaams gewest. Een
ander kenmerk van de regio is de relatief jonge bevolking. Het erfgoed en de erfgoedgemeenschappen in de Mijnstreek
getuigen zodoende van een ruime, maatschappelijke en culturele diversiteit. Die krijgt dan ook aandacht in de werking
van de Erfgoedcel op diverse vlakken: communicatie, ondersteuningsbeleid, erfgoedzorg, educatie… We werken
daarbij niet enkel aan het behoud, het beheer, het onderzoek en de ontsluiting van dit waardevol en divers erfgoed. We
willen ook verbindend zijn en grenzen tussen groepen en gemeenschappen doorbreken. Vanuit gedeelde ervaringen en
gedeelde geschiedenissen tonen we aan dat bepaalde erfgoedelementen niet alleen behoren tot de meest evidente
groep. Erfgoed beschouwen we als bindmiddel tussen mensen.
In 2012 zijn we in het kader van die visie als organisatie gevraagd om als ‘vuurtoren’, als één van de voortrekkers, de
engagementsverklaring inzake interculturaliteit te ondertekenen en uit te dragen. Ook werkt de Erfgoedcel samen met
en biedt ze ondersteuning aan projecten van buurtopbouwwerk, lokale integratiediensten, zelforganisaties en sociaalculturele verenigingen (voorbeelden zijn ‘The Power of Life Stories’, ‘Meulenberg vertelt’, de woonwagenbewoners van
vzw Ons Leven, ‘Schatten van verhalen’).
Inzake buurt(opbouw)werk en de integratie van migranten heeft Limburg in Vlaanderen steeds een pioniersrol vervuld.
Nog tijdens de periode van de mijnindustrie, maar zeker na de mijnsluitingen viel voor veel mensen in de Mijnstreek de
band tussen werk en wonen en vrijetijdsbesteding weg. In veel wijken dreigden sociale spanningen en verloedering.
Het buurtwerk – eerst kleinschalig, daarna beter en professioneler georganiseerd door organisaties als Stebo en Rimo
– trachtte het tij te keren. Soms zonder resultaat, maar vaak ook met succes. Dezelfde evolutie lag mee aan de basis
van vele nieuwe zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden.
Deze ontwikkelingen bieden voor de Erfgoedcel vele interessante aanknopingspunten. Buurtwerk en zelforganisaties
raken ook aan de eigen identiteit en geschiedenis van de betrokken mensen, en dat zijn bronnen van erfgoed. De
basisgerichte aanpak maakt die zichtbaar. Tegelijk zijn buurtwerk en zelforganisaties kanalen met een lage drempel om
erfgoed te ontsluiten en erfgoedpraktijken te presenteren: vertalingen en vertellingen, verhalen en andere methodieken
dicht bij de leefwereld van de betrokkenen.
Diversiteit is ook een motto voor de manier waarop verenigingen en andere (buurt)initiatieven met hun erfgoed
omgaan en hoe erfgoed mee aan de basis ligt van een interactie tussen verschillende groepen in de Mijnstreek. De
Erfgoedcel ondersteunt deze interactie, ook omdat ze de verschillen tussen en binnen gemeenschappen bespreekbaar
maakt via erfgoed. Het is de bedoeling dat hiermee een blijvend proces van reflectie, maatschappelijk engagement en
identiteitsvorming op gang wordt gebracht. Dat het mijnverleden werd gekenmerkt door een grote diversiteit tijdens
een economische bloeiperiode kan bijvoorbeeld juist als een spiegel dienen bij een discussie en reflectie over een nog
grotere diversiteit nu, maar dan in een periode van economische crisis.
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Duurzaamheid als een belangrijk werkingsprincipe van de Erfgoedcel krijgt op verschillende manieren gestalte en
vorm. Aspecten zoals het depotbeleid en digitalisering kwamen al aan bod in de vorige delen van dit beleidsplan.
Bij het betrekken van een zo breed mogelijke waaier van verenigingen en groepen is het voorts zaak om dit niet
alleen in het teken te zien van een ontsluiting van erfgoed, maar ook van de bepaling van wat erfgoed is én van
een aantal basisfuncties (behoud en beheer). Duurzame implementatie vloeit dan weer voort uit expertisedeling
en het consolideren van methodieken. Vooral bij erfgoedzorg komen bovendien milieu-ecologische aspecten kijken
(bijvoorbeeld hergebruik materiaal).
Voor de Erfgoedcel staat een integrale benadering voorop omdat deze bij uitstek zorgt voor duurzaamheid: de
basiswerking (behoud en beheer) als absolute voorwaarde voor een goede kennisname en ontsluiting, zodat erfgoed
beter en duurzamer wordt bewaard voor de volgende generaties en zij er op hun beurt mee aan de slag kunnen.
Een apart accent inzake duurzaamheid ten slotte houdt verband met de vergrijzing van de verantwoordelijken van veel
erfgoedverenigingen. De participatie van de jeugd, van jongeren aan activiteiten op het vlak van cultureel erfgoed en
erfgoedzorg beschouwt de Erfgoedcel dan ook als een belangrijke strategische uitdaging voor de erfgoedtoekomst.

ERFGOEDRADAR IN DE GRIFFEL IN EISDEN, MAASMECHELEN // Fotografie: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
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Geef een beschrijving van het zakelijke beheer
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Hoe wordt de uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant
opgevolgd en geëvalueerd?
De uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant volgt strikt de geformuleerde doelstellingen op.
Bij de opmaak van jaarverslagen en actieplannen wordt steeds verwezen naar de doelstellingen van het
convenant en wordt vermeld in welke mate deze uitgevoerd zijn. Alvorens jaarverslag en actieplan in te
dienen bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed, worden beide documenten uitgebreid besproken met een
stuurgroep. Die bestaat uit de cultuurbeleidscoördinatoren en eventueel erfgoedambtenaren van de
zes deelnemende gemeenten. De stuurgroep komt tweemaandelijks samen. De agenda wordt bovendien
doorgesproken met het dagelijks bestuur
bestuur. Dit bestaat uit twee afgevaardigden van de raad van bestuur, de
voorzitter en secretaris van projectvereniging Mijnstreek, aangevuld met één lid van de stuurgroep.
Pas na goedkeuring van beide organen, worden plannen en verslagen voorgelegd aan de raad van bestuur
bestuur.
Zetelen in deze raad: de zes schepenen van cultuur (met beslissende stem), zes afgevaardigden uit de
oppositie binnen de zes gemeenteraden (met adviserende stem) en de stuurgroep (inhoudelijke toelichting).
Een overzicht van de huidige samenstelling van raad van bestuur en stuurgroep is opgenomen in de bijlagen.

Hoe wordt de uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant
inhoudelijk aangestuurd?
De inhoudelijke aansturing van de realisatie van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedconvenant en
van de acties die daartoe ondernomen worden, gebeurt door het dagelijks bestuur, de stuurgroep en de raad
van bestuur. Deze sturing krijgt ook vorm tijdens momenten van expertise-uitwisseling met onder meer de
andere erfgoedcellen en door deelname aan overlegmomenten op Vlaams niveau. Speelt daarbij eveneens
een rol: een intense samenwerking met de cultuurbeleidscoördinatoren of erfgoedambtenaren van de zes
gemeenten voor de opvolging van voorbeeldprojecten.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed staat in voor de dagelijkse, inhoudelijke werking, zoals ze door de raad van bestuur,
de stuurgroep en het dagelijks bestuur bepaald is. Zo wordt in de dagdagelijkse werking van Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed voortdurend de vinger aan de pols gehouden, binnen en buiten het eigen werkingsgebied en
ook beleidsmatig.
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Welke controlemechanismen (functiescheiding, audit, neergeschreven
procedures, voortgangscontrole op budgetten, enzovoort)
past het intergemeentelijk samenwerkingsverband toe?
NB: Egc = Erfgoedcel; RVB = raad van bestuur van projectvereniging Mijnstreek

1) Procedure toekenning en afhandeling project- en restauratiesubsidies
ACTIE

DEADLINE

DOCUMENTEN

VERANTWOORDELIJKE

Ontvangst projectsubsidie

Ten laatste 2 maanden vóór
toonmoment van het project

Ingevulde projectsubsidie
aanvraag

Organisator project

Bespreking tijdens intern
overleg (overleg tss medewerkers Egc) en toetsing
aan criteria reglement

Maximaal 3 weken
na indiening van
subsidieaanvraag.

ACTOR

Inhoudelijk coördinator
plaatst op agenda intern
overleg

Formulering advies Egc

Verslag intern overleg

Zakelijk en
beleidscoördinator en
inhoudelijk coördinator

Agendering dagelijks bestuur Eerstvolgend op
intern overleg

Verslag intern overleg

Zakelijk en
beleidscoördinator
plaatst op de agenda

Beslissing dagelijks bestuur

Verslag dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Communicatie beslissing
Onmiddellijk na vergadering
aan organisator via mail door dagelijks bestuur
administratief medewerker

Verslag dagelijks bestuur en Zakelijk en
communicatie over beslissing beleidscoördinator
via mail

Administratief medewerker

Zakelijk en
beleidscoördinator

Administratief medewerker

Betaling van eerste schijf
(60% van het
toegekende bedrag)

Binnen 3 dagen na beslissing
dagelijks bestuur

Start en uitvoering project

Zakelijk en beleidscoördinator neemt op in verslag
dagelijks bestuur

Organisator project

Projectafronding +
publieksontsluiting waarop
Egc wordt uitgenodigd

Minimaal 2 en maximaal
6 maanden na subsidie
aanvraag

Indiening evaluatiedossier

Na afronding van het project

Beoordeling evaluatiedossier

Onmiddellijk na indiening

Organisator

30 juni en 31 december

Coördinator
of medewerker Egc

project

Sjabloon evaluatiedossier

Indien akkoord, uitbetaling
tweede schijf van 40%.
Brief aan zes gemeentebesturen over subsidieaanvragen van het voorbije
half jaar

Administratief medewerker
neemt op in verslag intern
overleg

Sjabloon brief

Organisator project

Zakelijk en
beleidscoördinator

Administratief medewerker

Zakelijk en
beleidscoördinator

Administratief medewerker

Zakelijk en
beleidscoördinator

Administratief medewerker

2) Procedure goedkeuring en betaling facturen en uitbetaling subsidies
en financiële ondersteuning
PROCEDURE VOOR UITBETALING VAN BEDRAGEN MINDER DAN € 2.500:
ACTIE

DEADLINE

Ontvangst factuur via post
of e-mail

DOCUMENTEN

VERANTWOORDELIJKE

ACTOR

Factuur

Zakelijk en
beleidscoördinator

Administratief medewerker

Eerste controle factuur,
gevolgd door goedkeuring
of afkeuring

Binnen week na ontvangst

Factuur

Coördinator of
medewerker Erfgoedzorg

Administratief medewerker

Voorbereiden betaling in
online betalingssysteem

Binnen 3 dagen na goedkeuring door coördinator of
medewerker Erfgoedzorg

Factuur met goedkeuring

Zakelijk en
beleidscoördinator

Administratief medewerker

Plaatsing digitale
handtekening en betaling
wordt uitgevoerd in online
betalingssysteem

Binnen 2 dagen na
voorbereiding betaling

Factuur

Zakelijk en
beleidscoördinator
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PROCEDURE VOOR UITBETALING VAN BEDRAGEN BOVEN € 2.500:
ACTIE

DEADLINE

Ontvangst factuur via post of
e-mail

DOCUMENTEN

VERANTWOORDELIJKE

ACTOR

Factuur

Zakelijk en
beleidscoördinator

Administratief
medewerker

Factuur

Coördinator of
medewerker Erfgoedzorg

Administratief
medewerker

Eerste controle factuur

Binnen week na ontvangst

Voorbereiden betaling in online
betalingssysteem

Binnen 3 dagen na goedkeuring door
Factuur met
coördinator of medewerker Erfgoedzorg goedkeuring

Zakelijk en
beleidscoördinator

Administratief
medewerker

Plaatsing eerste digitale
handtekening

Binnen 2 dagen na
voorbereidende betaling

Factuur

Zakelijk en
beleidscoördinator

Administratief
medewerker

Plaatsing tweede digitale
handtekening en betaling wordt
uitgevoerd in online betalingssysteem op voorziene datum

Binnen 2 dagen na eerste digitale
handtekening

Factuur

Secretaris projectvereniging
Mijnstreek

Administratief
medewerker

3) Procedure voor indiening, goedkeuring en afhandeling van voorbeeldprojecten

Voorbeeldprojecten zijn grotere projecten die jaarlijks voorgedragen worden door de deelnemende gemeenten van
projectvereniging Mijnstreek. Ze zijn bij voorkeur een voorbeeld van integrale en geïntegreerde lokale erfgoedwerking.
Op deze manier worden de cultuurbeleidscoördinatoren en erfgoedambtenaren van de gemeenten uitgedaagd om
lokaal met erfgoed en erfgoedbeleid bezig te zijn. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de medewerkers van de
Erfgoedcel. Zij zitten mee in de projectgroep, maar ze zijn geen trekkers.
ACTIE

DEADLINE

DOCUMENTEN

VERANTWOORDELIJKE

ACTOR

Uittreksel notulen
schepencollege

Schepencolleges
deelnemende gemeenten

Cultuurbeleidscoördinator
of erfgoedambtenaar

Sjabloon aanvraagformulier
en reglement

Cultuurbeleidscoördinator of
erfgoedambtenaar

Projectcoördinatoren van
verschillende projecten

Bespreken ingediende formu- Begin januari
lieren tijdens intern overleg
(medewerkers Egc)

Verslag intern overleg

Inhoudelijk coördinator

Advies wordt vastgelegd in
verslag intern overleg door
administratief medewerker

Bespreken + voorstellen voor- Half januari
beeldprojecten stuurgroep

Verslag stuurgroep

Cultuurbeleidscoördinatoren
en erfgoedambtenaren

Zakelijk en beleidscoördinator legt advies vast in verslag
stuurgroep

Informeren + aftoetsen
voorbeeldprojecten met het
dagelijks bestuur

Tussen half en eind januari

Verslag dagelijks bestuur

Voorzitter en secretaris
projectvereniging Mijnstreek
en betrokken lid van de
stuurgroep

Zakelijk en beleidscoördinator legt advies vast in verslag
dagelijks bestuur

Beslissing – goedkeuring
of niet - door eerste raad
van bestuur (RVB) van het
nieuwe jaar

Jan-feb

Verslag RVB met beslissing
op basis van criteria in
sjabloon

raad van bestuur

Zakelijk en beleidscoördinator legt de beslissing vast in
verslag raad van bestuur

Verdeling begeleiding voorbeeldprojecten tussen
de coördinatoren en
medewerker erfgoedzorg

Begin februari

Overzicht van de voorbeeldprojecten

Coördinatoren en
medewerker erfgoedzorg

Zakelijk en beleidscoördinator maakt een overzicht van
de voorbeeldprojecten op

Versturen brieven met motivatie beslissing + vraag aan
projectcoördinatoren voor
beleggen startvergadering

Vóór 2de RVB, maart, april.

Databank adressen om
Zakelijk en beleidscoörbrieven naar schepencolleges dinator
en projectcoördinatoren te
versturen

Bijwonen startvergaderingen
voorbeeldprojecten

Tussen maart en juni

Opmaak overeenkomst

Na startoverleg

Goedkeuring/beslissing
schepencollege over in te
dienen voorbeeldproject
Indienen aanvraagformulier
voorbeeldprojecten

Deadline 15/12

Administratief medewerker
stelt de brieven op en
verstuurt ze

Projectcoördinatoren
(nodigen uit)

Coördinator of medewerker
(aanwezig voor expertise
uitwisseling)

Verslag startoverleg + beslissing RVB

Zakelijk en
beleidscoördinator

Coördinator of medewerker
die het project opvolgt stelt
de overeenkomst op

Ondertekenen overeenkomst Na opstellen overeenkomst
door burgemeester en/of
projectcoördinator en voorzitter projectvereniging

Overeenkomst (in twee
exemplaren)

Zakelijk en
beleidscoördinator

Voorzitter, of bij afwezigheid
secretaris projectvereniging,
burgemeester of projectcoordinator

Naargelang afspraken in
Na ondertekening
overeenkomst.
overeenkomst
- Uitbetalen eerste schijf
- Betalen factuur (procedure 2)

Factuur
Overeenkomst

Secretaris en/of zakelijk
en beleidscoördinator.

Administratief medewerker

Projectcoördinator

Coördinator of medewerker
erfgoedzorg

Projectbegeleiding per
voorbeeldproject

Tussen maart en december

Tussentijdse terugkoppelinTussen maart en december
gen aan stuurgroep, dagelijks
bestuur en raad van bestuur

Verslagen dagelijks bestuur,
stuurgroep en raad van
bestuur

Coördinatoren aanwezig
bij deze overlegmomenten
(agenderen)

Zakelijk- en beleidscoördinator agendeert voorbeeldprojecten

Evaluatie en indien positief,
betaling saldo

Evaluatieverslag,
factuur, overeenkomst

Projectcoördinator

Administratief medewerker
op advies van coördinatoren

Eind december
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4) Financieel beheer
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van ondernemingen en met naleving
van de richtlijnen die de Vlaamse administratie uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.
De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart na het verstreken boekjaar.
De raad van bestuur legt per werkjaar tevens uiterlijk op 31 januari een begroting vast. De boekhouding van Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed wordt voorbereid door de administratief medewerker en uitgevoerd en beheerd door een externe boekhouder.
Voor de indiening van het jaarverslag bij de Vlaamse administratie, worden de rekeningen beoordeeld door een revisor.
Bij de start van iedere raad van bestuur wordt een korte stand van zaken gegeven inzake de financiële toestand van
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed/projectvereniging Mijnstreek. Deze financiële gegevens worden voorbesproken met de leden
van het dagelijks bestuur.

5) Procedure voor de toekenning van (overheids)opdrachten
ONDER € 1.000: In de regel worden drie offertes aangevraagd. Er wordt een beslissing genomen door de zakelijk en
beleidscoördinator.
TUSSEN € 1.000 EN € 8.500: Er worden minstens drie offertes aangevraagd en minstens drie offertes moeten beschikbaar
zijn om te kunnen vergelijken. Beoordelingscriteria zijn onder meer kwaliteit, prijs, esthetische en functionele kenmerken,
leveringsdatum of uitvoeringstermijn. De beslissing wordt genomen door het dagelijks bestuur, mits de uitgave werd
voorzien in het actieplan waarvan de begroting werd goedgekeurd door de raad van bestuur. Is een begrotingswijziging
vereist, dan is het dagelijks bestuur tot maximum € 2.000 bevoegd om te beslissen. Gaat het om een begrotingswijziging
boven € 2.000, dan beslist de raad van bestuur.
BOVEN € 8.500: Via onderhandelingsprocedure (aanbesteding): openbare bekendmaking, indiening lastenboek,
vastleggen van criteria op basis waarvan beoordeeld wordt, zoals kwaliteit, prijs, esthetische en functionele kenmerken,
leveringsdatum of uitvoeringstermijn. Finaal beslist de raad van bestuur.

Heeft het intergemeentelijk samenwerkingsverband nog andere opdrachten naast de
uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid? Zo ja, hoe wordt in de boekhouding
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen die verschillende opdrachten en werkingen?
Projectvereniging Mijnstreek werd in 2006 opgericht met als hoofddoelstelling een samenwerking rond cultureel erfgoed
uit te bouwen. In de statuten van de projectvereniging is ingeschreven dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband
ook ingezet kan worden om overleg en samenwerking tussen culturele actoren tot stand te brengen. Momenteel heeft
de projectvereniging enkel een structurele cultureel-erfgoedwerking uitgebouwd, met als exponenten de afsluiting
van een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap en de oprichting van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
Wel zal, zoals in het verleden reed gebeurd is, ook in de toekomst samenwerking gevraagd en/of gezocht worden
met gerelateerde sectoren als het buurtopbouwwerk (Social Sofa’s), de kunsten (samenwerking met Manifesta9) en
toerisme (samenwerking Toerisme Limburg). Deze samenwerkingen overstijgen de cultureel-erfgoedwerking in enge
zin. Van groot belang voor deze projecten is dat erfgoed als grondstof wordt ingezet of dat er minstens een duidelijk
erfgoedluik in het project aanwezig is. De samenwerking met deze belendende sectoren is niet structureel. Indien er voor
dergelijke projecten een financiële bijdrage van projectvereniging Mijnstreek gevraagd wordt, dan wordt dit steeds apart
opgenomen in actieplannen en jaarverslagen.

Heeft het intergemeentelijk samenwerkingsverband een vrijwilligerswerking voor
de uitvoering van het cultureel-erfgoed-convenant? Zo ja, welk vrijwilligersbeleid
wordt gehanteerd?
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed kiest er bewust voor binnen de eigen werking geen eigen, structurele vrijwilligerswerking
uit te bouwen. Het erfgoedveld in de Mijnstreek en daardoor een belangrijk aandeel van de erfgoedwerking steunt in
grote mate op organisaties van vrijwilligers, die gepassioneerd het erfgoed bewaren en ontsluiten. Vanuit deze optiek
is de ambitie van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed deze organisaties zelf te versterken, zowel in hun vrijwilligerswerking als in
hun erfgoedwerking. Dit garandeert dat de Erfgoedcel geen concurrerende positie inneemt, maar het vrijwilligerswerk
ondersteunt, versterkt en stimuleert binnen de bestaande organisaties zelf. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed doet slechts
uitzonderlijk en uitsluitend projectmatig, vaak in samenspraak en samenwerking met een erfgoedactor, een beroep op
vrijwilligers. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het afnemen van interviews voor mondelinge geschiedenis-projecten. In deze
hanteert de Erfgoedcel een duidelijk, zij het niet-uitgeschreven vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden aangezocht via een
open oproep. Na een evaluatie van hun aanvraag en motivatie, worden ze via een gesprek al dan niet geëngageerd in het
project. Ze krijgen dan een afgebakend takenpakket en begeleiding. Er wordt voorzien in een officieel vrijwilligerscontract,
een verzekering en (eventueel) een vrijwilligersvergoeding volgens het actueel geldende tarief.

62

10

Geef een beschrijving van de wijze waarop de cultureelerfgoedcel georganiseerd wordt en de aansturing ervan.

Hoe wordt/is de cultureel-erfgoedcel ingebed binnen
de structuur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband?
Organogram, zie bijlagen.

Hoe wordt de werking van de cultureel-erfgoedcel
opgevolgd en geëvalueerd?
Het dagelijks bestuur van projectvereniging Mijnstreek bestaat uit de voorzitter en secretaris van projectvereniging
Mijnstreek, alsook één lokale cultuurbeleidscoördinator of erfgoedambtenaar die jaarlijks wisselt. Gedurende een
beleidsperiode van het erfgoedconvenant (telkens 6 jaar) zetelt elke cultuurbeleidscoördinator/erfgoedambtenaar
gedurende minstens één jaar in het dagelijks bestuur, dat in de regel 2- à 3-wekelijks met de erfgoedcoördinatoren
vergadert. Het dagelijks bestuur beschikt over de volgende bevoegdheden:
> Financiën.
> Opvolging inzake personeelszaken.
> Opvolging en advies inzake juridische zaken (neerleggen statuten e.d.).
> Voorbereiding agenda raad van bestuur in overleg met de Erfgoedcel.

Is er een adviesorgaan dat de cultureel-erfgoedcel
adviseert/aanstuurt?
In het dagelijks bestuur en de raad van bestuur worden vooral zakelijke aspecten, zoals personele aangelegenheden,
besproken en financiële beslissingen genomen, onder meer betreffende subsidieaanvragen.
Naast het dagelijks bestuur en de raad van bestuur, wordt de cultureel-erfgoedcel inhoudelijk aangestuurd door de
stuurgroep van projectvereniging Mijnstreek. De stuurgroep bestaat uit cultuurbeleidscoördinatoren en eventueel
erfgoedambtenaren van de deelnemende gemeenten en het team van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. De stuurgroep
vergadert in de regel tweemaandelijks. De stuurgroep heeft een beleidsvoorbereidende en adviserende functie.

Is er een delegatie van beslissingsbevoegdheid
naar de cultureel-erfgoedcel?
Cf. huishoudelijk reglement, zie bijlagen. Zie ook de procedure voor de toekenning van (overheids)opdrachten.
Voor kleinere projecten, onder € 1.000, kunnen de medewerkers van de Erfgoedcel autonoom beslissen
(bv. voor aankoop kantoormateriaal). Voor duurdere aankopen worden drie offertes aangevraagd en vergeleken.
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Welke personeelsbeleidsinstrumenten gebruikt
het intergemeentelijk samenwerkingsverband?
Zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, zie bijlagen.
“Artikel 4 – Personeelsbeleid
Zoals bepaald in het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking is de raad van bestuur in elk geval
bevoegd voor het personeelsbeleid.
De cultuurbeleidscoördinator of erfgoedambtenaar die dat jaar zetelt in het dagelijks bestuur, volgen het door de
raad van bestuur goedgekeurde personeelsbeleid op en voeren de evaluatie- en functioneringsgesprekken met de
coördinatoren (dit conform het personeelsbeleid van de stad Genk).
De arbeidsvoorwaarden en het arbeidsreglement van de werknemers in dienst van de Projectvereniging Mijnstreek zijn
dezelfde als die voor het personeel van de stad Genk.”
Gebruikte documenten zijn:
> Arbeidsreglement en rechtspositieregeling stad Genk.
> Richtlijnen personeelsbeleid: document opgesteld door de huidige zakelijk en beleidscoördinator in augustus 2012.
Het neemt in een notendop de belangrijkste elementen uit de rechtspositieregeling over en geeft aan voor welke
punten er door Erfgoedcel Mijn-Erfgoed afgeweken wordt van deze rechtspositieregeling. Dit document werd
goedgekeurd door de raad van bestuur van projectvereniging Mijnstreek.
> Documenten, opgelegd door Mensura:
o Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
o Moederschapsbescherming.
o Intentieverklaring alcohol- en drugsbeleid.
> In het kader van de gelijkstelling tussen arbeiders en bedienden (begin 2014): recente toevoeging aan het
arbeidsreglement van twee bijlagen: 1. einde arbeidsovereenkomst; 2. arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte
of ongeval.
Voor de loonadministratie doet het intergemeentelijk samenwerkingsverband beroep op het sociaal secretariaat
Group S.

Hoe wordt het personeel aangeworven?
Aanwervingsprocedure.
- Uitschrijven of updaten van het profiel voor de vacante functie, rekening houdend met basisvoorwaarden.
Het principe van gelijke toegang tot het openbaar ambt wordt toegepast. Cf. rechtspositieregeling stad Genk.
- Eventuele oproep wervingsreserve (indien nog geldig).
- Publicatie en verspreiding profiel via enkele lokale media, website van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, cultuurnet, FARO.
- Screening binnengekomen sollicitaties door zakelijk en beleidscoördinator en beoordeling op basis van criteria
(beschreven in functieprofiel) en eerste selectie.
- Schriftelijk examen.
- Beoordeling schriftelijke examens en tweede selectie.
- Samenstelling jury voor mondeling examen.
- Uitnodigen kandidaten voor mondeling examen.
- Mondeling examen.
- Beoordeling mondeling examen en derde selectie.
- Aanvraag offertes voor afname assessment van de overgebleven kandidaten.
- Assessments.
- Beoordeling assessments en vierde en finale selectie.
- Beslissing raad van bestuur over nieuwe aanwerving.
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Welke verloning is er?
Volgens de officiële barema’s, zoals gehanteerd door de stad Genk.

Hoe wordt het personeel geëvalueerd?
De evaluatie van de personeelsleden verloopt als volgt: de medewerker erfgoedzorg en de administratief medewerker
hebben jaarlijks een functioneringsgesprek met de zakelijk en beleidscoördinator en de inhoudelijk coördinator. Met elk
van de twee coördinatoren vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats dat afgenomen wordt door de secretaris van
het dagelijks bestuur en de jaarlijks wisselende cultuurbeleidscoördinator/erfgoedambtenaar in het dagelijks bestuur.
Deze laatste persoon beschikt over alle personeelsinformatie (contracten, formulieren functioneringsgesprekken, ...)

Geef een overzicht van de huidige personeelssituatie.
Op 1 januari 2014 telt Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 4 personeelsleden:
> Zakelijk en beleidscoördinator, Leen Gos, in dienst sinds 1 mei 2012, voltijds.
> Inhoudelijk coördinator, Leen Roels, in dienst sinds 12 januari 2012, voltijds.
> Medewerker Erfgoedzorg, Neeltje Wessels, in dienst sinds 11 april 2011, vier-vijfde uurrooster sinds augustus 2013
(wegens ouderschapsverlof).
> Administratief medewerker, Lidia Reuling, in dienst sinds 19 september 2011, oorspronkelijk een halftijds uurrooster,
dat sinds 19 maart 2012 uitgebreid werd naar een 60% uurrooster.
De functieprofielen werden toegevoegd in de bijlagen.
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