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ERFGOED 

Al te vaak werd erfgoed verwaarloosd of met de grond gelijk gemaakt. 

Voor ons gaat Erfgoed over gebouwen, archeologische sites en landschappen, zichtassen en 

dorpsgezichten, houtig erfgoed, funerair erfgoed, boeken en kunstwerken, gebruiken, 

vieringen en feesten, reuzen, bier en frietcultuur, ambachten,…  

Het gaat dus over zowel onroerend, roerend als immaterieel erfgoed. 

 ERFGOED BESCHERMEN EN HERGEBRUIKEN 1.

De gemeente moet permanent een erfgoedreflex ontwikkelen en een voorbeeldrol 

vervullen door zorg te dragen voor haar patrimonium, het te hergebruiken, maar ook door een 

nieuw patrimonium met toekomstige erfgoedwaarde te durven uitbouwen.  

Het erfgoed behouden, herkennen en verzamelen en er zorg voor dragen. 

Het betekent ook onderzoeken wat er is en wat er moet bewaard worden met een lokale en 

bovenlokale waarde.  

Bijvoorbeeld: de inventarissen bouwkundig erfgoed (sluizencomplex, bunkers), houtig 

erfgoed, funerair erfgoed, kleine landschapselementen (bv bloemisterijserres en 

schoorstenen), archeologische sites,… aanvullen en respecteren. 

 ERFGOED VERBONDEN MET RUIMTELIJKE ORDENING  2.

Erfgoed staat niet op zich maar is verbonden met het collectieve geheugen, publieke ruimte, 

cultuur, onderwijs, natuur en milieu maar ook met ruimtelijke ordening en stedenbouw.  

Groen wil beschermen wat nog rest en wil nagaan wat er nog kan hergebruikt worden. Door 

kerken, kloosters, pastorijen, boerderijen, herenhuizen te beschermen geef je hen ook een 

nieuwe toekomst. 

Erfgoed biedt een kader voor de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

dorpskernvernieuwing. De gemeente hanteert het Vlaamse principe van erfgoedlandschappen 

en daarbij zijn historische landschappen de basis. 

Bijvoorbeeld: de kouter en het dorpsgezicht van Munte, kasteeldreven en de weinig 

overgebleven drieskes, landschap en dorpskern van Lemberge…  

 ERFGOED VERBONDEN MET MOBILITEIT 3.

Zowel qua mobiliteit als erfgoed zijn de vele bestaande trage wegen in ons gemeente een 

troef, maar er kunnen er ook nieuwe gemaakt vooral als verbindingswegen of als alternatief 

voor de drukke verkeersassen. Straten mogen ook wel af en toe eens naar een vrouw genoemd 

worden. 



 

 

 ERFGOEDBELEID IS MEER DAN EEN ARCHIEF- EN 4.

ERFGOEDEVENEMENTENBELEID   

Naast het Vlaamse instrumentarium ontwikkelt de gemeente een eigen set aan tools om een 

echt en krachtig erfgoedbeleid te maken. 

Daarom moet voor Groen het organogram van de gemeente herbekeken worden zodat 

erfgoed als volwaardig beleidsdomein kan verbonden worden met andere diensten zoals de 

dienst stedebouw, publieke ruimte, cultuur, milieu en natuur, …  

De gemeente bouwt een erfgoedreflex in bij het nemen van beleidsmaatregelen. Bijvoorbeeld 

bij het ontwikkelen van dorpskernen en stratenpatronen informeert de gemeente 

projectontwikkelaars en bouwheren over de erfgoedwaarden van een perceel of locatie.  

De gemeente ontwikkelt een visie op erfgoed en maakt een erfgoedplan gelinkt aan andere 

beleidsdomeinen.  

De gemeente stuurt de intergemeentelijke erfgoedcel Land van Rhode en de 

intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst aan.  

De gemeente zorgt voor erfgoedstimulansen zoals een monumentenprijs voor het best 

gerenoveerde of herbestemde erfgoedpand (cf. Aalst en Nevele) en/of financiële 

ondersteuning bij het renoveren van historisch waardevolle panden (cf. Gent).  

Via de stedenbouwkundige verordening maken we het behoud van houtig erfgoed 

afdwingbaar. 

De gemeente richt een kwaliteitskamer op voor grote private en openbare projecten te 

screenen. 

 SENSIBILISEREN EN PARTICIPEREN ROND ERFGOED 5.

De gemeente doet er alles aan om het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed zoveel 

mogelijk te ontsluiten voor het groot publiek.  

Inwoners, organisaties en experts sensibiliseren voor erfgoed en samen denken en werken 

rond erfgoed is voor Groen evident. 

Het moet kunnen om een aantal incentives of tools te ontwikkelen waarbij particulieren, 

projectontwikkelaars, scholengroepen en ondernemers worden gestimuleerd om vanuit zorg 

en educatief oogpunt om te gaan met erfgoed. Bijvoorbeeld: de uitbouw van een 

erfgoedkoffer en erfgoedklassen voor scholen. 

Groen steunt en subsidieert de vrijwilligers, experts, organisaties, werkgroepen die op 

een bijzondere wijze omgaan met erfgoed en anderen sensibiliseren rond erfgoed. 

De gemeente zet instrumenten in om het erfgoed op verschillende wijzen te verkennen: 

van brochures, website, wandelkaarten, apps, tentoonstellingen tot peter-en meterschap. 
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Participatie rond erfgoed is maatwerk. Voor Groen kan dit voor erfgoed zowel doelgericht, 

gebiedsgericht, themagericht, projectgericht als doelgroepgericht aangepakt worden. 


