
 

ACTIEPLAN IOED BERG EN NETE 2019 

INLEIDING 
 
De IOED Berg en Nete werd begin 2017 erkend door de Vlaamse overheid.  Op  28 september 
2017 besliste de minister om de IOED Berg en Nete een jaarlijkse werkingssubsidie toe te 
kennen van 87.566,19 euro voor de periode 2018-2020. De Vlaamse overheid en de 
projectvereniging Berg en Nete sloten hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Hierbij vindt u het actieplan van de IOED voor 2019. De strategische  en operationele 
doelstelling uit het beleidsplan vormen de leidraad voor dit actieplan. 

DOELSTELLINGEN BELEIDSPLAN 2018-2020 
 
Doelstelling 1: Er zijn afgebakende en gedragen beleidsvisies en leidraden als 

bouwstenen voor een integraal en geïntegreerd lokaal onroerenderfgoedbeleid  

 
• de inventaris onroerend erfgoed is op basis van heldere criteria thematisch 

geactualiseerd in samenwerking met partners 
• er zijn thematisch of afgebakende beleidsvisies, die projectmatig tot stand zijn 

gekomen 
• er zijn thematische leidraden voor het omgaan met onroerend erfgoed 
• er zijn praktische leidraden voor het uitvoeren van decretaal bepaalde taken 
• de IOED ondersteunt de gemeenten bij het implementeren van de beleidsvisies en 

leidraden in de praktijk 
 
Doelstelling 2: De IOED is de deskundige schakel tussen alle spelers op het 

onroerenderfgoedveld 

 
• de IOED verleent advies aan de gemeenten en middenveldorganisaties 
• de IOED ondersteunt de gemeenten bij de integratie van het 

onroerenderfgoedbeleid in plannings- en beleidsprocessen 
• de IOED organiseert structureel overleg met de gemeenten en met partners 
• de IOED faciliteert een vormingsaanbod voor professionelen en vrijwilligers 
• de IOED houdt de vinger aan de pols en speelt proactief in op kansen 

 
Doelstelling 3: De IOED betrekt bewoners en bezoekers bij het erfgoed van Berg en 

Nete 

 
• de IOED organiseert, coördineert of ondersteunt publieksevenementen, die aan 

sluiten bij projecten die leiden tot beleidsvisies 
• de IOED communiceert over het erfgoed in Berg en Nete 
• de IOED stimuleert privéeigenaars hun onroerend erfgoed toegankelijk te maken 

voor publiek 
 
Doelstelling 4: DE IOED is een herkenbare, betrouwbare en dynamische dienst 

 
• er is nauwe samenwerking met gemeenten, Regionaal Landschap Rivierenland en 

de erfgoedcel Kempens Karakter 



 

• er is voldoende expertise aanwezig in het IOED-netwerk 
• de IOED is herkenbaar voor alle onroerenderfgoedactoren 

ACTIEPLAN 2019 

ALGEMEEN 

• We onderhouden een gepaste werkplek voor het personeel 

NETWERK 

• We nemen actief deel aan het netwerk van de IOEDs en OEGs, en het structureel 
overleg van de IOEDs met de Afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse 
Overheid. 

• We nemen actief deel aan het structureel overleg met de provincie Antwerpen en 
de andere IOED’s van de provincie. 

• We overleggen structureel met de IOED’s van de Kempen, met name Erfgoed 
Noorderkempen, k.ERF en Land van Nete en Aa. 

• We bouwen de samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland verder 
uit. 

• We organiseren de raad van bestuur van de projectvereniging. 
• We onderzoeken draagvlak en interesse om de stuurgroep her op te starten. 
• We houden een kennismakingsronde met nieuwe gemeenteraden en betrokken 

schepenen in het bijzonder. 
• We doen een opvolggesprek met alle betrokken ambtenaren en schepenen ter 

evaluatie van de samenwerking en een vooruitblik naar komende initiatieven op 
maat van elke aangesloten gemeente.  

• We organiseren samen met Kempens Karakter een vormings- en netwerkmoment, 
namelijk het Broodje Erfgoed. 

• We organiseren samen met Kempens Karakter een jaarlijks ontmoetingsmoment 
in december. 

EXPERTISE 

• We gaan aan de slag met de vragen van onze stakeholders, met extra aandacht 
voor die van de aangesloten gemeenten.  

• We bouwen in samenwerking met de betrokken gemeenten onze adviesfunctie bij 
aanvragen van omgevingsvergunningen verder uit.  

• We starten met de waardering van de inventaris bouwkundig erfgoed met de 
waarderingsmethodiek van Erfgoed Noorderkempen en in nauwe samenwerking 
met IOED Land van Nete en Aa en IOED k.ERF. 

• We onderzoeken draagvlak en interesse om vormingsmomenten te organiseren in 
de regio om onze expertise te delen 

• We delen en versterken eigen kennis en expertise door deelname aan congressen, 
studiedagen … 

• We bouwen onze expertise over landschappelijk erfgoed en archeologie verder uit.  

PROJECTEN 

• We zetten een publieksproject op rond de waardering van de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed. 

• We werken verder aan het project Heist van Toen, samen met Thomas More 
Hogeschool, Regionaal Landschap Rivierenland, Vormingplus, WZH Ten Kerselaere 



 

& LDC De Pit, Heemkring Die Swane en lokale vrijwilligers. Dit zal resulteren in een 
tentoonstelling op Erfgoeddag (28/4) en een wandelbrochure. 

• We zetten samen met Kempens Karakter en de IOED Land van Nete en Aa & 
relevante partnerorganisaties een publieksproject op over religieus erfgoed. 

• We organiseren en stimuleren samen met Kempens Karakter en Regionaal 
Landschap Rivierenland publieksactiviteiten voor de Nacht van het Kempens 
Erfgoed, Open Monumentendag en Archeologiedagen. We stellen een 
meerjarenplanning op voor deze en andere weerkerende evenementen. 

• We werken samen met het Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap 
Rivierenland, Kempens Landschap, Toerisme Provincie Antwerpen, Natuurpunt, De 
Merode en de betrokken gemeenten aan een visie over toerisme en recreatie langs 
de Grote Netevallei. 

• We bekijken de mogelijkheid om samen met de provincie Antwerpen en andere 
relevante partners een project op te zetten rond het militair erfgoed in de provincie.  

• We zetten landschapsprojecten en projecten rond streekidentiteit op met het 
Regionaal Landschap Rivierenland. 

• We ondersteunen projecten in het kader van syntheseonderzoek voor archeologie. 
• We zoeken actief naar mogelijke samenwerkingen in het kader van 

syntheseonderzoek voor archeologie.  
• We onderzoeken het draagvlak voor een herinventarisatieproject voor het 

bouwkundig erfgoed van de betrokken gemeenten, en indien nodig werken we 
hiervoor een kader uit. 

COMMUNICATIE 

• We ontwikkelen een eigen huisstijl en eigen communicatiekanalen: website, 
Facebookpagina, nieuwsbrief … 

• We zetten het erfgoed, het erfgoedveld en de dienstverlening van de IOED in de 
kijker. 

VRIJWILLIGERS 

• We ondersteunen vrijwilligers(organisaties) bij het opzetten van publieksprojecten. 
• We ondersteunen vrijwilligers(organisaties) door hun werking in de kijker te zetten 

via onze communicatiekanalen. 
• Voor eigen projecten gaan we actief op zoek naar vrijwilligers(organisaties). 
• We werken een vrijwilligersbeleid uit op maat van onze eigen vrijwilligerspoule. 

RAPPORTAGE 

• We maken het jaarverslag voor 2019 en het actieplan voor 2020 op, in functie van 
de rapportering aan de Raad van Bestuur en het Agentschap Onroerend Erfgoed 
van de Vlaamse overheid. 

 
 
 

 
 
 


