Inleiding
Op 16 maart 2016 werd de projectvereniging CO7 bij ministerieel besluit erkend als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Deze dienst treedt in de
voetsporen van de intergemeentelijke archeologische dienst Archeo7 en werkt vanaf 1 januari 2017 rond de drie beleidsdomeinen van onroerend erfgoed:
archeologie, bouwkundig erfgoed en landschappen. De erkenning is gebaseerd op het beleidsplan 2017-2020 dat samen met een meerjarenbegroting door CO7
werd ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en CO7 werden
ook de subsidies voor de periode 2017-2020 door de minister goedgekeurd. Het voorliggend actieplan 2020 van de IOED CO7 is de uitwerking in concrete acties
van de strategische en operationele doelstellingen die opgenomen zijn in het onroerenderfgoedbeleidsplan van CO7. Dit actieplan volgt dan ook dezelfde indeling
als het reeds goedgekeurde beleidsplan.
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1. SD 1: CO7 bouwt kennis op over het onroerend erfgoed in de regio en vertaalt dit in beheersvoorstellen
1. Actualisering van de inventarissen
2. Opmaak van een voorstellijst met te inventariseren/te beschermen relicten
3. Ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de ‘Streekbiografie Zuidelijke Westhoek’
4. CO7 participeert in het erfgoeddepot Potyze
Acties
Partners
Timing
1.1. Actualisering van de inventarissen:
agentschap Onroerend
doorlopend
- Actualisering bouwkundig erfgoed:
Erfgoed,
- Het veldwerk wordt uitgevoerd in Ieper (nog 7
Regionaal Landschap
deelgemeenten) en Mesen;
Westhoek, gemeenten CO7- Actualisering Gebieden waar geen archeologie te
regio, omgevingsdiensten
verwachten valt (GGA);
gemeenten CO7-regio,
- Ondersteuning van het agentschap Onroerend Erfgoed
vrijwilligers,
bij afbakening archeologische zones (AZ);
erfgoedbeheerders
- Inventarisatie houtig erfgoed:
Na overleg met de gemeente Zonnebeke werd de
inventarisatie niet uitgevoerd in 2019. In 2020 wordt dit
project aan de andere gemeenten voorgesteld.

1.2. Opmaak voorstellijsten:
- I.v.m. bouwkundig erfgoed in Ieper en Mesen:
- Lijsten met adres- en statuswijzigingen inventaris
doorgeven aan agentschap Onroerend Erfgoed;
- Lijst met waardering inventaris voorstellen aan
gemeentes;
- Lijst met beschermenswaardige panden
voorstellen aan gemeentes;
- Lijst met nieuwe, inventariswaardige panden
voorstellen aan gemeentes.
1.3. CO7 participeert in het Interregproject Partons 2.0, in
samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek. Doel
is de ruimtelijke uitdagingen voor het plattelandsdorp en –
stad te onderzoeken aan beide zijden van de grens om zo
insteken te geven om de streek aantrekkelijk en kwaliteitsvol

agentschap Onroerend
Erfgoed, omgevingsdiensten
gemeenten CO7-regio

doorlopend

Provincie West-Vlaanderen,
Regionaal Landschap
Westhoek, VormingPlus
Oostende-Westhoek, EGTS
West-Vlaanderen, Erfgoedcel

doorlopend

Budget

kosten inhoudelijke werking:
1000 euro
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te houden voor zijn (nieuwe) bewoners. Eén van de acties is
de opmaak van een Landschapsobservatorium, waar de
evolutie van de landschappen van de Westhoek zichtbaar
wordt aan de hand van fotoreeksen, gekoppeld aan een
kaart:
Het landschapsobservatorium wordt in 2020
gerealiseerd;
De afbakening van de landschappen in tijd en
ruimte worden gevoed door reeds ontwikkelde
instrumenten:
- De Streekbiografie Zuidelijke Westhoek
- Studie van de Landschapseenheden in de
Westhoek
- Website ‘Westhoek verbeeldt’
- CO7 lanceert thematische oproepen in het
Landschapsobservatorium en Westhoek Verbeeldt.
- Organisatie thematische workshop over
beschrijving landschap en gebouwen voor
vrijwilligers Westhoek Verbeeldt
1.4. CO7 participeert in het Regionaal Erfgoeddepot Potyze (REP):
- Voorbereidend overleg met bouwheren, gemeenten en
archeologische bedrijven voor toekomstige deponering
van vondsten;
- Opvolgen dagelijkse werking;
- Deelname depotoverleg.

CO7 en diverse partners uit
Noord-Frankrijk

Stad/Musea Ieper, Vlaamse
overheid, erfgoedcel CO7,
gemeenten CO7-regio,
eigenaars archeologische
collecties, archeologische
bedrijven.

doorlopend

2. SD 2: CO7 verankert onroerend erfgoed door inhoudelijke en praktische ondersteuning
1. Nastreven van de integratie van onroerend erfgoed in de ruimtelijke planning en de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten
2. CO7 stimuleert gemeenten om een erkenning tot onroerenderfgoedgemeente aan te vragen
3. Stimuleren van het beheer en behoud van onroerend erfgoed
4. CO7 adviseert gemeenten, bouwheren, ontwikkelaars
5. CO7 vervult een loketfunctie
6. CO7 volgt werken aan onroerend erfgoed op die uitgevoerd worden door derden
Acties
Partners
Timing
Budget
3

2.1. Nastreven van de integratie van onroerend erfgoed in de
ruimtelijke planning en de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten:
Overleg met de diensten ruimtelijke ordening van de
gemeenten;
Implementatie van waarderingskader bouwkundig
erfgoed in de gemeenten Zonnebeke, Ieper en Mesen;
Deelname aan kwaliteitskamer OE Ieper;
Deelname aan adviescommissie OE Zonnebeke;
CO7 maakt een erfgoedtoets bij de opmaak van RUP’en
CO7 geeft input rond onroerend erfgoed bij de opmaak
van het structuurplan Vleteren

Omgevingsdiensten
gemeenten CO7-regio

doorlopend

2.2. CO7 stimuleert gemeenten om een erkenning tot
onroerenderfgoedgemeente(OEG) aan te vragen:
- Evaluatie van de onroerenderfgoedgemeente Zonnebeke
en adviescommissie;
- Ontwikkelen van een actieplan onroerend erfgoed voor
Zonnebeke;

onroerenderfgoedgemeente
Zonnebeke

doorlopend

2.3. Stimuleren van het beheer en behoud van onroerend
Erfgoed:
Inspiratiegids bouwkundig erfgoed wordt aangevuld met
nieuwe voorbeelden
De inspiratiegids en wegwijzer bouwkundig erfgoed
worden verder gecommuniceerd en verspreid
CO7 onderzoekt met de Vlaamse IOED’s de
mogelijkheden voor het ontwikkelen van een
inspiratiegids op Vlaams niveau
CO7 communiceert over de beheersmogelijkheden voor
onroerend erfgoed, zowel algemeen via de website als
specifiek naar de juiste doelgroepen;
CO7 stimuleert eigenaars van onroerend erfgoed om zich
aan te sluiten bij Monumentenwacht;

Omgevingdiensten gemeenten
CO7-regio, Regionaal
Landschap Westhoek,
Monumentenwacht WestVlaanderen, Provincie WestVlaanderen, agentschap
Onroerend Erfgoed, eigenaars
en beheerders onroerend
erfgoed, Vlaamse IOED’s

doorlopend

Kosten inhoudelijke werking
500 euro
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-

-

CO7 gaat in overleg met erfgoedbeheerders voor de
opmaak van beheersplannen;
CO7 ondersteunt erfgoedbeheerders bij het opmaken
van beheersplannen;
CO7 ondersteunt in het bijzonder de beheerders van
religieus erfgoed bij de opmaak van
kerkenbeleidsplannen en herbestemmingen;
CO7 voert acties uit over wederopbouwarchitectuur,
n.a.v. het provinciaal themajaar in 2020:
- CO7 neemt deel aan het provinciaal overleg en stemt
de acties daarop af;
- CO7 neemt wederopbouwarchitectuur op in de
voorstellijsten inventaris- en beschermenswaardige
panden;
- CO7 onderzoekt met de regionale archieven de
digitalisatie van wederopbouwplannen i.s.m.
vrijwilligers;
- Ondersteunen acties van partners en/of particulieren
rond wederopbouw, bv. FENIKS 2020, GECORO Ieper,
Dienst der Gedroomde Gewesten

2.4. CO7 adviseert gemeenten, bouwheren, ontwikkelaars:
Dienstverlening aan erfgoedbeheerders;
Aanbrengen inhoudelijke expertise;
CO7 houdt een register met (advies)vragen bij.
2.5. CO7 vervult een loketfunctie:
CO7 is werkzaam in het stadhuis van Poperinge en de
dienst is iedere voormiddag bereikbaar;
CO7 voert op vraag van gemeenten en
erfgoedbeheerders plaatsbezoeken uit;
CO7 is actief op het omgevingsloket.

1000,00 euro
Regionaal Landschap
Westhoek, Provincie WestVlaanderen, Westtoer, Musea
Westhoek, gemeentelijk
archief Langemark-Poelkapelle,
FENIKS 2020, GECORO Ieper

gemeenten CO7-regio,
Regionaal Landschap
Westhoek, bouwheren,
ontwikkelaars, agentschap
Onroerend Erfgoed
gemeenten CO7-regio

doorlopend

doorlopend
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2.6. CO7 volgt werken aan onroerend erfgoed op die uitgevoerd
worden door derden:
Opvolgen archeologietrajecten in de regio;
Opvolgen werken aan onroerend erfgoed in de regio.

gemeenten CO7-regio,
erfgoedbeheerders,
uitvoerders werken

doorlopend

Kosten inhoudelijke werking:
500 euro

3. SD 3: CO7 brengt het verleden in beeld door de verdere ontsluiting van het onroerend erfgoed, samen met verschillende partners
1. CO7 communiceert over onroerend erfgoed op verschillende digitale media
2. CO7 communiceert in samenwerking met verschillende partners over de kennis van onroerend erfgoed
3. CO7 stimuleert ontsluiting van onroerend erfgoed op het terrein
Acties
Partners
Timing
Budget
3.1. CO7 communiceert over onroerend erfgoed op verschillende diensten CO7, , eigenaars
doorlopend
Kosten inhoudelijke werking:
digitale media:
onroerend erfgoed, FENIKS
De website van CO7 wordt voortdurend geactualiseerd; 2020
CO7 is actief op facebook en ontsluit er lopende
projecten;
CO7 lanceert maandelijks een verhaal ‘Preus up min
500 euro
Plekke’, waarbij eigenaars van onroerend erfgoed in de
kijker worden gezet. In 2020 ligt de focus op
wederopbouwarchitectuur
CO7 verstuurt een erfgoednieuwsbrief, met informatie
van de projecten van de verschillende diensten.
3.2. CO7 communiceert over de kennis van onroerend erfgoed:
Diensten CO7, CO7-gemeenten,
Kosten inhoudelijke werking:
CO7 participeert inhoudelijk en financieel in de opmaak
Regionaal Landschap
van een regionaal streekmagazine (o.a. deelname
Westhoek, archeologische
4500 euro
redactieraad) (publicatie 2 x per jaar);
bouwheren, Westtoer,
CO7 organiseert een cursus rond historisch
vrijwilligers, In Flanders Fields
huizenonderzoek in Ieper;
Museum, Yper Museum,
CO7 geeft input rond wederopbouwarchitectuur voor de stadsarchief Poperinge, ,
tentoonstelling ‘Landschap in Versnelling’ in Ieper
VormingPlus, Stadsarchief
CO7 zorgt mee voor de verdere uitwerking van de
Ieper, Dienst Erfgoed Provincie
tentoonstelling over de resultaten van de opgraving van West-Vlaanderen, collegahet fluxystracé doorheen West-Vlaanderen.
IOED’s, Herita, FENIKS 2020,
CO7 zit in de werkgroep voor de tentoonstelling over het Casa Blanca, Liberaal Archief,
prehistorisch verleden van de gemeente Heuvelland
ETWIE, Productiehuis Pssst
CO7 zit in werkgroep ‘Woesten te boek’
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-

Samen met de gemeente Vleteren wordt een
tentoonstelling gemaakt rond archeologie
CO7 voert acties uit over wederopbouwarchitectuur:
o Regionale coördinatie Open Monumentendag
2020, i.s.m. Westtoer en Dienst Erfgoed
Provincie West-Vlaanderen een XL-versie rond
wederopbouw in de volledige Westhoek: 13
september 2020
o Ondersteuning bij module ‘Feniks Interim’, als
omkadering voor gezinnen met kinderen tijdens
de grote evenementen van Feniks 2020 in de
Westhoek.
o CO7 coördineert het sociaal-artistiek project “De
conciërge van de 20e eeuw – steen- en
buizenbakkerij Dumoulin 2.0”

3.3. CO7 stimuleert ontsluiting van onroerend erfgoed op het
terrein:
CO7 organiseert een activiteit op de Archeologiedagen
2020 en ondersteunt initiatieven in de regio;
CO7 ondersteunt erfgoedbeheerders bij een deelname
aan verschillende Vlaamse thematische evenementen:
Week van de Begraafplaats
Open Kerkendagen
Dag van de Architectuur
Dag van het Park
Dag van de Trage Wegen
Dag van de Natuur
CO7 onderzoekt met streekpartners of we een
programma voor ‘Dag van de Architectuur’ kunnen
uitwerken, om de cross-overs tussen hedendaagse
architectuur en erfgoed in de kijker te zetten
CO7 verzorgt informatie bij archeologische opgravingen
en restauratie- en herbestemmingswerken van
bouwkundig erfgoed: infoborden, rondleidingen, …

OMD: 3000 euro

Januari-juni
2020

gemeenten CO7-regio,
Regionaal Landschap
Westhoek, Natuurpunt,
erfgoedbeheerders,
erfgoedorganisaties,
vrijwilligers, Herita,

doorlopend

Kosten inhoudelijke werking:
Algemeen: 3000 euro

Vlaams Architectuurinstituut,
projectverenigingen Viertoren
en Ijzervallei
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4. SD 4: CO7 bouwt aan een eigen netwerk, zowel politiek, professioneel als bij vrijwilligers
1. CO7 communiceert over het nieuw decreet en het financieel instrumentarium
2. Verder uitbouwen van een vrijwilligerswerking rond onroerend erfgoed
3. Uitbouw van een consultatienetwerk voor onroerend erfgoed
Acties
Partners
4.1. CO7 communiceert over het nieuw decreet en het financieel Gemeenten CO7-regio,
instrumentarium:
diensten CO7
CO7 voorziet in een communicatie over de wijzigingen in
de onroerenderfgoedregelgeving naar alle betrokken
partners;
CO7 informeert via de website over het financieel
instrumentarium voor onroerend erfgoed.

Timing
doorlopend

Budget

1000 euro

4.2. Verder uitbouwen van een vrijwilligerswerking rond
onroerend erfgoed:
CO7 start na een oproep een samenwerking met
vrijwilligers voor het actualiseren van de Inventaris
Bouwkundig Erfgoed en voorziet vormingen.
CO7 ondersteunt activiteiten van vrijwillige
erfgoedactoren (zoals de Dienst Der Gedroomde
Gewesten).
CO7 werkt samen met vrijwilligers om de verbinding
tussen ‘Westhoek verbeeldt’ en de geactualiseerde
inventaris bouwkundig erfgoed te maken.

diensten CO7, Regionaal
Landschap Westhoek,
vrijwilligers,
natuurverenigingen,
erfgoedverenigingen

Doorlopend

4.3. Uitbouw van een consultatienetwerk voor onroerend
erfgoed:
CO7 organiseert jaarlijks een klankbordgroep onroerend
erfgoed;
Uitbouw van het grensoverschrijdende netwerk met de
stad Doornik, regio ZuidWest en het ‘Pays d’art et
d’Histoire’ uit de regio Saint-Omer, met het oog op het
opzetten van gezamenlijk grensoverschrijdende
projecten;

diensten CO7, gemeenten CO7regio, Regionaal Landschap
Westhoek,
Monumentenwacht, Vlaamse
Waalse en Noord-Franse
partners, Provincie WestVlaanderen, agentschap
Onroerend Erfgoed,

doorlopend

Aprilseptember
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-

Deelname aan het regionaal overleg met de
heemkundige kringen en de stadsarchieven (2 x per jaar).
We organiseren een netwerkmoment in samenwerking
met inter- en transdisciplinaire partners n.a.v. de 15de
verjaardag van CO7.

5. Dagelijkse werking CO7
Acties
5.1 Beleidsplanningstraject:
- Vanuit het beleidsplan CO7 de acties en begroting van de
IOED opmaken.
- Opmaak geactualiseerd beleidsplan 2021-2026 en
meerjarenbegroting 2021-2026

heemkundige kringen en
stadsarchieven

Partners
Diensten CO7,
omgevingsdiensten
gemeenten, netwerk
onroerend erfgoed

Timing

Budget

5.2. Personeel:
- 1 erfgoedcoördinator onroerend erfgoed (1/2 VTE ), 1
erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed (1 VTE)
- De IOED wordt in de werking ondersteunt vanuit de andere
diensten van CO7 voor coördinatie, administratie en
communicatie
- Opmaken jaarverslag 2019
- Opmaken begroting en actieplan 2021

doorlopend

Personeelskosten:
92.175 euro

5.3. Voorbereiding van en deelname aan de vergaderingen van
beleids- en overlegorganen CO7: klankbordgroep onroerend
erfgoed, gesprekken met stakeholders, personeelsoverleg,
dagelijks bestuur, raad van bestuur.

doorlopend

5.4. Deelname aan diverse overlegstructuren:
lid raad van bestuur Regionaal Landschap Westhoek;
lid werkgroep Landschappen binnen het Regionaal
Landschap Westhoek;
lid werkgroep landschappen van het bezoekerscentrum
Het Heuvelland;

doorlopend
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overleg IOED’s Vlaanderen; werkgroep communicatie en
inventarisatie;
overleg IOED’s en RL’en West-Vlaanderen;
lid vereniging Conflict in Contact;
lid West-Vlaamse platform parochiekerken;
lid FENIKS overleg (Westtoer).
lid Netwerk Oorlog & Vrede

5.5. Permanente vorming:
- studiedagen
- vakliteratuur

doorlopend

Budget wordt voorzien bij
algemene werking
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