Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst CO7
Actieplan 2021

Op 30 september 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het Vlaams Gewest en CO7 voor de werking van de erkende
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst CO7. Deze overeenkomst geldt voor de beleidsperiode 2021-2026 en werkt verder op de uitgebouwde
werking sinds de start van de dienst in 2017. In het actieplan 2021 worden concrete acties gekoppeld aan de strategische en operationele doelstellingen
uit het beleidsplan.

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN IOED CO7
DOEL-STELLING

OMSCHRIJVING

SDG / Verwijzing naar Vlaamse beleidsprioriteiten
onroerend erfgoed (OEVBP)

SD1

CO7 draagt zorg voor cultuur en erfgoed.

OD1.1

CO7 actualiseert de inventarissen onroerend erfgoed.

OEVBP 01

OD1.2

CO7 waardeert de inventaris bouwkundig erfgoed.

OEVBP 01

OD1.3

CO7 ondersteunt de integratie van onroerend erfgoed in het gemeentelijk omgevingsbeleid.

OEVBP 01 en 03

OD1.4

CO7 stimuleert het behoud en beheer van onroerend erfgoed.

OEVBP 01 en 03

SD2

CO7 is een open organisatie met een professionele en kwalitatieve dienstverlening

OD2.1

CO7 adviseert en ondersteunt gemeenten en onroerenderfgoedactoren.

OEVBP 03 en 05

OD2.2

CO7 beschouwt doelgerichte communicatie (online/offline) als een kerntaak.

OEVBP 02 en 04

OD2.3

CO7 optimaliseert de processen in de (interne) organisatie en (externe) dienstverlening.

OEVBP 03

SD3

Cultuur en erfgoed worden als verbindende kracht in de gemeenschap ingezet

OD3.1

CO7 ondersteunt acties die het bewustzijn in en over de streek versterken

OEVBP 02

SD5

CO7 geeft ruimte aan innovatie en creativiteit voor cultuur en erfgoed.

OEVBP 02

OD4.1

CO7 stimuleert ontwikkeling en verduurzaming van goede praktijken.

OEVBP 03

OD4.2

CO7 geeft leerkansen en biedt ruimte tot zelfontplooiing.

OEVBP 02

SD4

Het netwerk voor cultuur en erfgoed in de Zuidelijke Westhoek is verbreed en verdiept.

OD5.1

CO7 faciliteert overleg en samenwerking in en vanuit de regio om zo culturele meerwaarde te creëren.

OEVBP 04

OD5.2

CO7 spoort vanuit een helikoptervisie actief opportuniteiten en samenwerkingsmogelijkheden op.

OEVBP 04
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SD 1: CO7 draagt zorg voor cultuur en erfgoed.
1.1. CO7 actualiseert de inventarissen onroerend erfgoed.

Partners

Timing

Budget

We verwerken de resultaten van de vrijwilligers voor de
actualisatie van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed (IBE) voor
Heuvelland, Ieper (deelgemeenten), Langemark-Poelkapelle,
Mesen en Poperinge.

Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE),
gemeentelijke omgevingsdiensten,
gemeenten CO7-regio, vrijwilligers

voorjaar
2021

Dropbox opslag:
150 euro

We geven de geactualiseerde IBE door aan het Agentschap
Onroerend Erfgoed (AOE), we brengen de gemeenten en
erfgoedbeheerders op de hoogte…
We bereiden de vaststelling van de Inventaris Bouwkundig
Erfgoed in de provincie West-Vlaanderen voor.

AOE, gemeentelijke omgevingsdiensten,
erfgoedbeheerders

voorjaar
2021

AOE, gemeentelijke omgevingsdiensten,
erfgoedbeheerders

doorlopend

We actualiseren de Gebieden Geen Archeologie (GGA)-kaart. AOE

doorlopend

We actualiseren de Centraal Archeologische Inventaris (CAI).

AOE

doorlopend

1.2. CO7 waardeert de inventaris bouwkundig erfgoed.

Partners

Timing

We waarderen de IBE in Poperinge en Mesen.

Gemeentelijke omgevingsdiensten,
erfgoedbeheerders

doorlopend

1.3. CO7 ondersteunt de integratie van onroerend erfgoed in
het gemeentelijk omgevingsbeleid.
We nemen deel aan het Vlaams overleg over het
instrumentarium voor de verankering van onroerend
erfgoed in het gemeentelijk omgevingsbeleid.

Partners

Timing

AOE, Netwerk Onroerend Erfgoed (NOE)

doorlopend

We werken een visie voor integratie van de gewaardeerde
IBE in de onroerenderfgoedgemeente Zonnebeke uit.

Onroerenderfgoedgemeente Zonnebeke, AOE

doorlopend
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We bereiden de integratie van de gewaardeerde IBE in Ieper
voor: overlopen lijsten met kwaliteitskamer, inladen lijsten
in GIS…

Stad Ieper

doorlopend

We bieden ondersteuning bij de opmaak van RUP’s: RUP
Roesbrugge, RUP Mesen, RUP’s deelgemeentes Ieper.

Gemeentelijke omgevingsdiensten,
studiebureaus ruimtelijke planning

doorlopend

1.4. CO7 stimuleert het behoud en beheer van onroerend
erfgoed
We vullen de regionale inspiratiegids aan met nieuwe
voorbeelden en promoten de gids verder.

Partners

Timing

Budget

Gemeentelijke omgevingsdiensten,
architecten

najaar 2021

Nieuwe foto’s:
350 euro

We bieden ondersteuning bij de opmaak van
beheersplannen (bv. kerk Reningelst).

Gemeenten CO7-regio, erfgoedbeheerders

doorlopend

We bieden ondersteuning bij de herbestemmingstrajecten
van religieus erfgoed (kerken Hollebeke, Sint-Pieters Ieper,
Kemmel, ’t Vogeltje…).

Kerkfabrieken, gemeenten CO7-regio,
Provinciaal Platform Parochiekerken WestVlaanderen, PARCUM, Erfgoedcel CO7

doorlopend

We bereiden acties voor om het behoud van agrarisch
erfgoed (ovens, asten, schuren, stallen, mestvaalten, kleine
landschapselementen…) te stimuleren.

West-Vlaams IOED netwerk, Dienst Erfgoed
Provincie West-Vlaanderen, Centrum
Agrarische Geschiedenis (CAG)

doorlopend

We stimuleren het beheer van gekend archeologisch
erfgoed via o.a. geofysisch onderzoek (bv. ondergrond
kerken…)

Archeologische bedrijven

doorlopend

We hebben bijzondere aandacht voor het behoud van
erfgoedwaarden bij de verduurzaming of ontwikkeling van
schoolsites (bv. collegesite Ieper, Vroonhof Poperinge,
Benedictinessen Poperinge…).

CO7-gemeenten, gemeentelijke
omgevingsdiensten, erfgoedbeheerders

doorlopend

We hebben bijzondere aandacht voor het behoud en beheer
van WOI-erfgoed (landschappelijk, archeologisch en
bouwkundig) en het wederopbouwlandschap. Daarbij

CO7-gemeenten, erfgoedbeheerders,
Commonwealth War Graves Commission

doorlopend
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onderzoeken we de piste van een
onroerenderfgoedrichtplan.

(CWGC), Dienst Erfgoed Provincie WestVlaanderen, Streekhuis Westhoek, AOE

We zijn partner in de verdere uitbouw van het erkende
onroerenderfgoeddepot DEPOTYZE: opvolgen stuurgroep…

Onroerenderfgoeddepot DEPOTYZE,
Erfgoedcel CO7, Stad Ieper, AOE

doorlopend

SD 2: CO7 is een open organisatie met een professionele en kwalitatieve dienstverlening.
2.1. CO7 adviseert en ondersteunt gemeenten en
onroerenderfgoedactoren
We begeleiden trajecten rond onroerend erfgoed via
vooroverleg, expertisedeling, plaatsbezoeken,
archeologische vondstmeldingen, werfopvolgingen…

Partners

Timing

CO7-gemeenten, gemeentelijke
omgevingsdiensten, Regionaal Landschap
Westhoek, bouwheren, architecten,
archeologische bedrijven, ontwikkelaars,
studiebureaus, erfgoedbeheerders, AOE

doorlopend

We houden registers bij van de uitgebrachte adviezen.

Gemeentelijke omgevingsdiensten, AOE

doorlopend

We nemen deel aan de kwaliteitskamer in Ieper en de
gemeentelijke adviescommissie in Zonnebeke.

Gemeentelijke omgevingsdiensten

doorlopend

We ondersteunen de werking van de
onroerenderfgoedgemeente Zonnebeke:
- Visievorming OE-beleid met adviescommissie
- Bijhouden registers
- Behandeling archeologienota’s, toelatingen
werken in beschermd erfgoed…

Onroerenderfgoedgemeente Zonnebeke, AOE

doorlopend

We volgen de meldingen op van werken in beschermde
dorpsgezichten (in hoofdzaak dorpsgezicht van Watou):
eerstelijnsopvolging, doorverwijzing, advisering…

Stad Poperinge, gemeentelijke
omgevingsdiensten, AOE

doorlopend

We volgen archeologische vondstmeldingen in de regio op.

AOE, eigenaars, archeologische bedrijven,
CO7-gemeenten

doorlopend
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We onderzoeken met het Netwerk Onroerend Erfgoed
(NOE) de instap in een samenwerking met GORDUNA voor
expertisedeling.

NOE, GORDUNA

doorlopend

Raamcontract:
500 euro

2.2. CO7 beschouwt doelgerichte communicatie
(online/offline) als een kerntaak.
We leveren inhoudelijke bijdrage aan het regionaal
magazine #Westh ek.

Partners

Timing

Budget

Regionaal Landschap Westhoek

januari en
juli 2021

We communiceren via sociale media: Facebook, Instagram.

doorlopend

We maken een maandelijkse digitale nieuwsbrief op voor
het brede publiek van geïnteresseerden.

doorlopend

We leveren een bijdrage aan de periodieke
kwartaalnieuwsbrief voor bestuurs- en overlegorganen.

doorlopend

We voeren gerichte communicatie uit naar
metaaldetectoristen.

Erfgoedliefhebbers, AOE,
communicatiediensten

We onderhouden de website van CO7 (gewijzigde
premieregelgeving…) en werken verder aan de uitbouw.
2.3. CO7 optimaliseert de processen in de (interne)
organisatie en (externe) dienstverlening
We vervullen een loketfunctie en zijn actief op het
Omgevingsloket.

najaar 2021

doorlopend

Partners

Timing

Gemeentelijke omgevingsdiensten

doorlopend

We houden (twee)wekelijks teamoverleg (tussen cultureelerfgoedwerking, onroerenderfgoeddienst,
onroerenderfgoeddepot en bovenlokale cultuurwerking).

doorlopend

We houden overleg met het dagelijks bestuur en de raad
van bestuur.

doorlopend
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We doen mee met de nieuwe evaluatiecyclus van de stad
Poperinge.

Stad Poperinge

We voeren de afspraken uit rond duurzame
dienstverplaatsingen.
We maken de nodige documenten voor de organisatie:
begroting, actieplan, jaarverslag en jaarrekening.

doorlopend

doorlopend

AOE

Verplaatsingskosten:
3000 euro (IOED ALG)

doorlopend

SD 3: Cultuur en erfgoed worden als verbindende kracht in de gemeenschap ingezet.
3.1. CO7 ondersteunt acties die het bewustzijn in en over de
streek versterken.
We coördineren in de regio Archeologiedagen, Open
Monumentendag, Week van de Begraafplaatsen.

Partners

Timing

Budget

Deelnemende organisaties, CO7-gemeenten,
Regionaal Landschap Westhoek, Dienst
Erfgoed Provincie West-Vlaanderen, CWGC,
Herita, erfgoedbeheerders, vrijwilligers,
gidsen

September,
oktober,
november

AD: 2000 euro
WB: 1000 euro

We ontwikkelen innoverende campagnes om streekeigen
erfgoed in de kijker te zetten: bv. Preus up min Plekke, Plak
en Stak, jaartallen, grenspalen, metselaarstekens, industrieel
erfgoed…

CO7-gemeenten, erfgoedbeheerders,
erfgoedliefhebbers, Westhoek verbeeldt’kernen

doorlopend

We leveren inhoudelijke input bij de Erfgoedhaltes.

Erfgoedcel CO7, ‘Westhoek verbeeldt’-kernen

doorlopend

We houden publieksmomenten op archeologische
opgravingen en tijdens restauratieprojecten: bv.
rondleidingen, infoborden…

Erfgoedbeheerders, uitvoerders archeologisch
onderzoek, architecten

doorlopend

We participeren in erfgoedtentoonstellingen, bv. Landschap
in Versnelling, archeologie in Vleteren, Prehistorie in
Heuvelland, archeologie in Wijtschate…

CO7-gemeenten, Regionaal Landschap
Westhoek, musea, archieven,

doorlopend
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bezoekerscentra, vrijetijdsdiensten,
streekgidsen
We zorgen voor regionale promotie van Vlaamse/nationale
themadagen (Dag van de Trage Weg, Open Kerkendagen,
Dag van het Park…).

Organisatoren Vlaamse/nationale
themadagen

doorlopend

We leveren een inhoudelijke bijdrage aan de publicaties
“Kloosters in Ieper”, “Woesten te boek”…

Archieven, musea, erfgoedliefhebbers, CO7gemeenten, kerkfabrieken

doorlopend

We promoten of organiseren fysieke of online lezingen,
cursussen… (eigen lezingen, VormingPlus, gidsenkring IeperPoperinge, archieven, werkgroep wederopbouw van
GECORO Ieper…).

CO7-gemeenten, onroerenderfgoeddepot
DEPOTYZE, Regionaal Landschap Westhoek,
erfgoedliefhebbers, musea, erfgoed- en
natuurverenigingen, archieven, Westhoek
verbeeldt’-kernen, streekgidsen, VormingPlus
Oostende-Westhoek, Erfgoedcel CO7

doorlopend

We voegen content toe aan de Erfgoedapp en
communiceren daar rond: bv. app WOII-vliegvelden,
ontsluiting archeologische sites, IJzertijdsite Kemmelberg…

Vrijetijdsdiensten, archieven, Erfgoedcel CO7

doorlopend

We bereiden de tentoonstelling rond de opgravingen Fluxys
voor en zoeken budget.

West-Vlaams IOED netwerk, Dienst Erfgoed
Provincie West-Vlaanderen

doorlopend

We organiseren een participatief volksfeest en filmvertoning
over de buizenfabriek Dumoulin in Wijtschate: “De
conciërge van de 20ste eeuw”.

Cultuurdienst CO7, Jan Dumoulin, Pssst, CO7gemeenten

juni 2021

We leveren een bijdrage aan het Europees project
Kemmelwaar 2.0.

Gemeente Heuvelland, wijnboeren,
keramisten

We ondernemen acties rond 15 jaar CO7
(erfgoedwandelingen, Preus up min Plekke huisnr. 15, 15
archeologische topvondsten…).
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SD 4: CO7 geeft ruimte aan innovatie en creativiteit voor cultuur en erfgoed.
4.1. CO7 stimuleert ontwikkeling en verduurzaming van
goede praktijken
We implementeren Landschap in Beeld: lancering website,
input databank, opleiding vrijwilligers, communicatie- en
oproepcampagnes naar het brede publiek…

Partners

Timing

Erfgoedcel CO7, Regionaal Landschap
Westhoek, vrijwilligers, partners uit NoordFrankrijk

doorlopend

We onderzoeken met het Netwerk Onroerend Erfgoed
(NOE) de uitrol van de inspiratiegids bouwkundig erfgoed op
Vlaams niveau.

NOE

doorlopend

We onderzoeken met regionale en provinciale partners of er
vorming en sensibilisatie mogelijk is rond thema’s zoals
duurzaamheid, dorpsarchitectuur…

Provincie West-Vlaanderen, West-Vlaams
IOED netwerk, Regionaal Landschap
Westhoek, Streekhuis Westhoek

doorlopend

We stappen mee in het project van het VVIA rond kleisites:
oproep info over sites, opvolgen herbestemmingstraject
Dumoulin Langemark…

VVIA, CO7-gemeenten, vrijwilligers,
erfgoedliefhebbers

voorjaar
2021

We overleggen met partners om syntheseonderzoek
archeologie in de regio te stimuleren.

Onroerenderfgoeddepot DEPOTYZE,
archeologische bedrijven,
erfgoedonderzoekers
Partners

doorlopend

Timing

Budget

We bouwen de vrijwilligerswerking verder uit: bouwkundig
erfgoed, archeologie (metaaldetectie), landschappelijk
(Landschap in Beeld, landschapsvrijwilligers).

Vrijwilligers, CO7-gemeenten, Regionaal
Landschap Westhoek

doorlopend

Opleiding vrijwilligers:
500 euro
Bedanking
vrijwilligers: 500 euro

We verspreiden een lijst voor scripties en stages.

Hogescholen, universiteiten, lokale
onderzoekers

doorlopend

4.2. CO7 geeft leerkansen en biedt ruimte tot zelfontplooiing
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We ondersteunen de cursus Huizenonderzoek in
samenwerking met Stadsarchief Ieper.

Archieven, erfgoedliefhebbers

najaar 2021

We leveren een bijdrage aan een publieksdag met experts
die het erfgoed in privaat bezit bekijken en we registreren
dit erfgoed.

Erfgoedcel CO7, Davidsfonds Ieper, Heemkring
Flambertus en collectiebeheerders

najaar 2021

We leveren een bijdrage aan het educatieve project ‘WestVlaamse Molenbrigade’.

Erfgoedcel CO7, ETWIE, VIVES, Molenforum
Vlaanderen, Geheugen Collectief en Casa
Blanca

doorlopend

We vormen ons binnen en buiten het eigen kennisveld door
deelname aan studiedagen en workshops.

doorlopend

500 euro

Timing

Budget

SD5: Het netwerk voor cultuur en erfgoed in de Zuidelijke Westhoek is verbreed en verdiept.
5.1 CO7 faciliteert overleg en samenwerking in en vanuit de
regio om zo culturele meerwaarde te creëren.
We laten de werking van de IOED adviseren door de
stuurgroep onroerend erfgoed en coördineren dit
overlegorgaan.

Partners

We houden overleg met de gemeentelijke
omgevingsdiensten.

Gemeentelijke omgevingsdiensten

doorlopend

We houden overleg met de erfgoedconsulenten van het
AOE, die werkzaam in de CO7-regio zijn.

AOE, onroerenderfgoedgemeente Zonnebeke

doorlopend

We overleggen met de erfgoedverenigingen (samen met
Stadsarchief Ieper, Yper Museum, Intergemeentelijk Archief
Poperinge-Vleteren).

Erfgoedcel CO7, erfgoedverenigingen, musea,
archieven

doorlopend
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We organiseren jaarlijks een organisatiebreed netwerkmoment
(‘CO7-café’) in samenwerking met inter- en transdisciplinaire
partners.

CO7-gemeenten, vrijwilligers, musea,
archieven, vrijetijdsdiensten,
erfgoedverenigingen

najaar 2021

We stellen de werking van de IOED voor aan GECORO’s en
cultuurraden.

CO7-gemeenten, GECORO’s, cultuurraden

doorlopend

500 euro

5.2. CO7 spoort vanuit een helikoptervisie actief
opportuniteiten en samenwerkingsmogelijkheden op
We nemen deel aan collegagroepen, overleg met
streekpartners, projectgroepen …

Partners

Timing

Budget

CO7-gemeenten, Provincie West-Vlaanderen,
Agentschap Onroerend Erfgoed, Netwerk
Onroerend Erfgoed, West-Vlaams IOED
netwerk, Regionaal Landschap Westhoek,
Streekhuis Westhoek, onroerend
erfgoedactoren binnen en buiten de CO7regio, partners uit Noord-Frankrijk

doorlopend

We sporen project- en subsidiemogelijkheden op, in hoofdzaak
vanuit het grensoverschrijdend overleg met o.a. Ieper, Kortrijk,
Doornik, Saint-Omer.

CO7-gemeenten, partners buiten de CO7-regio
en uit Noord-Frankrijk, Provincie WestVlaanderen, Agentschap Onroerend Erfgoed,
Netwerk Onroerend Erfgoed, West-Vlaams
IOED netwerk, Regionaal Landschap
Westhoek, Streekhuis Westhoek

doorlopend

We organiseren tweejaarlijks een projectweek in een
gemeente waarbij de voltallige CO7-ploeg ter plaatse
ondersteuning aanbiedt voor cultuur- en erfgoedwerking.
We starten in 2021 in Mesen.

Stad Mesen

najaar 2021
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