
Voorstelling POLS/Erfgoedcel 
Leie Schelde, dinsdag 8/3/2016, 

Den Laethemschen
Vriendenkring, Brouwerijschuur



1. Wie/wat is POLS?

2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt (in uw 

gemeente)?

3. Wat zijn de toekomstplannen van POLS (in uw 

gemeente)?



1. POLS = Platform Omgeving Leie Schelde

• Opgericht in 2011, 6 gemeenten participeren 
(Deinze, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, 
Nazareth en Zulte) en financieren met 
€0,5/inwoner

• Vanaf 2012: 1 halftijds medewerker die 
cultuurcommunicatie verzorgde (POLSSLAG) en 
beleidsvoorbereidend werk in functie van een 
erfgoedconvenant verrichtte

• In 2012: aanvraag Cultureel-erfgoedconvenant, 
vanaf januari 2013: Erfgoedcel Leie Schelde is 
een feit, de 22ste erfgoedcel in Vlaanderen



1. POLS = Platform Omgeving Leie Schelde

• <120.000 inwoners = €164.630 subsidie/jaar van Vlaanderen, mits 
cofinanciering door de participerende gemeenten

• Beleidsperiode 2013-2014 afgerond, nieuwe periode gestart 2015-2020



1. POLS = Platform Omgeving Leie Schelde

• Aanwerving 2 voltijdse medewerkers, 1 halftijdse 
projectmedewerker, vanaf 2016 deeltijds 4/5de aan het werk

• Standplaats: Deinze, sinds maart 2015 in het 
Erfgoedhuis/Fonds Gentiel De Smet, Tolpoortstraat 79, 
Deinze. Open van maan-donderdag: altijd welkom!



1. POLS = Platform Omgeving Leie Schelde

• Adviesgroep samengesteld met de 6 

cultuurbeleidscoördinatoren van de gemeenten en 

1 erfgoedmedewerker/archivaris

• Raad van bestuur: 6 burgemeesters, 6 schepenen 

van cultuur, 6 gemeenteraadsleden + coördinator 

RESOC

• Voorzitter Danny Claeys (burgemeester 

Nazareth), ondervoorzitter Hilde Claeys 

(burgemeester De Pinte) en ondervoorzitter 

Simon Lagrange (burgemeester Zulte)



1. POLS = Platform Omgeving Leie Schelde

• Naast het hoofdkantoor,

in elke andere gemeente een 

antennewerking:

Erfgoedhuis Nazareth
(elke 1ste zaterdag van de maand)

Documentatiecentrum Latem
(elke dinsdagnamiddag)

Poortgebouw Gavere
(i.s.m. de Poorters en VVV ‘t Gaverland)

Bibliotheek De Pinte
(i.s.m. Heemkring Scheldeveld)

Huis Meheus Olsene
(in afwachting van de verbouwingen in de bibliothookfilialen)



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?

• Cultuurcommunicatie: uitgave POLSSLAG-magazine, 2 

maal/jaar, voor 2015: 3 edities

• Uit in de regio-widgets op elke

gemeentelijke website

HOE? Structurele ondersteuning 

Vanuit het Agentschap Socio-cultureel

Werk t.b.v. ca. €18.000 om te 

besteden aan regionale 

cultuurcommunicatie, t.e.m. 2019



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Projectwerking: Herdenking Wereldoorlog I, 4 landmarks zullen 

worden opgericht in de regio

1 in het Station van Deinze (reeds opgericht)

1 aan de Edemolen (Nazareth) in oktober 2014 opgericht

1 aan de militaire Begraafplaats Machelen in september 2015 opgericht

1 aan de Grenadiersbrug (Eke/Semmerzake) – op beide oevers, 2016

1 regionale publicatie over WOI in de 6 gemeenten (2016-2017)

 Budget via Toerisme Vlaanderen: € 30.000 ca. + 40% cofinanciering 
van betrokken lokaal bestuur

• Projectwerking: Digitale erfgoedhaltes via QR-codes 

 Budget via Leader/PDPO: €35.000 ca. (65% ondersteuning tgo 35% 
eigen inbreng van POLS) 

 Gratis kaarten voor iedereen en in de zomer van 2016: 
Zomerzoektocht-wedstrijd met tal van prijzen



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?

• Projectwerking: Herdenking Wereldoorlog I, 4 landmarks

zullen worden opgericht in de regio



2. Wat heeft POLS tot nu 

toe verwezenlijkt?



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: ondersteuningsbeleid met 2 oproepen per jaar voor cultureel-

erfgoedprojecten, budget: €20.000/jaar, vanaf 2015: €15.000/jaar

 Latemse projecten: 2x Feestcomité Deurle, bouw Leiepont, 50 jaar Scouts en 

Gidsen, 75 jaar Davidsfonds, 2x aankoop verpakkingsmateriaal archief

 Voor een overzicht + alle nodige documenten: website www,polsregio.be

• Structureel: ondersteuning voor periodieke publicaties 

van Heemkringen: €3000/jaar vanaf 2015. 

http://www.polsregio.be/erfgoedcel/subsidiereglement/cultureel-erfgoedprojecten




2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: uitleendienst voor erfgoedzorgers



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: uitleendienst voor erfgoedzorgers

• Najaar 2015-voorjaar 2016: oproep voor mm-filmpjes, met heel mooi aandeel van Lucien 

Matthys (Villa Koekebak, Museum van Deinze en de Leiestraak), aangeleverd door Guy 

Romain, hier een voorproefje: 



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: coördinatie Erfgoeddag



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: ondersteuning alle cultureel-erfgoedinitiatieven die dit wensen,

 Adviesverlening, bvb. 

Pontenbouwers in Sint-Martens-Latem

 Immaterieel Cultureel Erfgoedgemeen

schappen (ICE), bvb. Hanenzetten

 Logistieke ondersteuning (digitalisering 

erfgoed, input in Erfgoedbank, 

Communicatie via POLSSLAG en website en 

sociale media

 Overleg en uitwisseling organiseren tussen 

Erfgoedzorgers en –geïnteresseerden

Bvb. collegagroep erfgoedzorgers, regionaal 

Overleg reuzendragers, …



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: doorstart Erfgoedantenne in Documentatie- en archiefcentrum Sint-

Martens-Latem



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: doorstart Erfgoedantenne in Documentatie- en archiefcentrum Sint-

Martens-Latem



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: doorstart Erfgoedantenne in Documentatie- en archiefcentrum Sint-

Martens-Latem met prachtig materiaal uit familie-archief Gevaert-Minne



Regelmatig studiebezoeken en expertise-
uitwisseling, in 2014: bezoek Texture, 2015: 
bezoek PEC Ename en Gevaertshoeve Zarlardinge
+ Bardelaeremuseum

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841057475948687.1073741840.140210809366694&type=3


2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: Deelname aan Week van de Smaak met thema LIMA

2014: lezingen Pierre Gevaert en 2016: terugkomdag 

fabrieksmedewerkers LIMA + zuurdesembroodbakdemo



2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: Deelname aan Week van de Smaak met thema LIMA

2014: lezingen Pierre Gevaert en 2016: terugkomdag 

fabrieksmedewerkers LIMA + zuurdesembroodbakdemo

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.750834461637656.1073741831.140210809366694&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.913444385376662.1073741841.140210809366694&type=3


2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: ontwikkeling www.erfgoedbankleieschelde.be

http://www.erfgoedbankleieschelde.be/


2. Wat heeft POLS tot nu toe verwezenlijkt?
• Structureel: ontwikkeling www.erfgoedbankleieschelde.be

Alle reeds verzamelde materiaal wordt digitaal tentoon gesteld op de 

Erfgoedbank, ook geluidsfragmenten!

• Al enkele mooie digitale tenoonstellingen over de waardevolle 

bomen in de regio, voetbal en koers, huisdieren, 

kunstenaars(woningen), Wereldoorlog I en II, het verhaal van 

LIMA

http://www.erfgoedbankleieschelde.be/


3. Wat zijn de toekomstplannen van POLS?

• Ondersteuning voor lokale erfgoedzorgers verder 
uitbouwen, draagvlak voor cultuur en erfgoed vergroten

• POLSSLAG 2x/jaar uitgeven

• Onderzoeken wat intergemeentelijk kan worden 
aangepakt (bvb. UiTpas, Open Monumentendag, 
uitwisseling tussen cultuurraadsleden, groepsaankoop 
van erfgoedmateriaal, enzovoort.)

• Intensieve samenwerking met de musea uit de regio

• Adviesverlening aan studenten, vorsers, onderzoekers, 
reportage-makers, voorbijgangers, …

• …



3. Wat zijn de toekomstplannen van POLS?







Dankuwel voor uw aandacht!

Voor meer info, altijd welkom in ons kantoor:

Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze

09/386 78 86 

info@egcleieschelde.be

www.polsregio.be

Volg ons op facebook en tumblr

mailto:info@egcleieschelde.be
http://www.polsregio.be/
https://www.facebook.com/PolsLS
http://erfgoedcelleieschelde.tumblr.com/

