MEMORANDUM
Erfgoed, zowel materieel als immaterieel erfgoed is een relatief nieuw
beleidsdomein. Het is verheugend vast te stellen dat overheden, op
nagenoeg alle niveaus hiervan de waarde erkennen. Erfgoed geeft identiteit
aan een zeer sterk wijzigende samenleving.
Erfgoed is een beleidsdomein, dat een hoge toegevoegde waarde kan geven
aan een lokale gemeenschap.
Als heemkring vinden wij het zeer belangrijk dat een lokale overheid in
haar beleidsopties erfgoed (h)erkent, koestert en genegen is.
Dit memorandum is een uitnodiging aan alle politieke partijen en nieuwe
bestuurscolleges, die gevormd worden na de gemeenteraadsverkiezingen
2012 om hierover mee na te denken en beleidsvisies-en opties te
ontwikkelen.
Wij denken en werken graag mee ! Dank voor uw aandacht !
Namens heemkring Mulenbeca

Frank Develtere
Voorzitter

EEN ZORGZAAM EN DYNAMISCH BELEID ROND ERFGOED
1. Erfgoedzorg. Een opdracht voor alle mandatarissen. Een schepen van
erfgoed stimuleert het beleid.
-

Wij merken op dat in tal van gemeenten & steden een schepen benoemd wordt, met o.a.
erfgoed als specifiek beleidsdomein.

-

Erfgoedzorg is zowel een houding, als een beleidsuitzicht waarrond de overheid concreet wil
werken en hoeft niet noodzakelijk veel geld te kosten.

2. Inventaris van het onroerend erfgoed, een uitstekend hulpmiddel in het
beheer van het onroerend erfgoed
-

Wij zijn voorstander van een progressieve visie. De inventaris is een uitstekend hulpmiddel
bij het voeren van dergelijk beleid.

3. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en erfgoed
-

Bij de opmaak van het GRS hebben wij als heemkring een (positief) bezwaar ingediend,
waarvan wij de overgemaakte inzichten onverminderd handhaven.

4. Een erfgoedvereniging voor de regio Tielt
-

Wij zijn voorstander van een intergemeentelijke samenwerking voor erfgoed als positieve
stimulans voor de ganse regio.

-

Wij pleiten voor een betrokkenheid vanuit het middenveld.

EEN HEEMWERKING ALS PARTNER
5. Heemwerking = samenwerking met velen
-

Wij werken graag samen met Cultuurdienst en andere gemeentelijke diensten.

-

Wij willen op dezelfde weg samenwerken om als volwaardige partner onze effectieve
inbreng te doen en een bijdrage te leveren.

6. Heemwerking = vraag naar een ‘archiefruimte’
-

-

Wij vinden ontsluiting en toegankelijkheid van private giften belangrijk. Een eigen
‘archiefruimte’ is hiervoor een oplossing. Deze ruimte kan door de gemeente beschikbaar
gesteld worden.
Een beheersovereenkomst met rechten en plichten over het gebruik van de ‘archiefruimte’
wordt hiervoor afgesloten.

CONCRETE ZORGEN ROND KWETSBAAR ERFGOED
7. Klein Religieus Erfgoed (KRE) in verval en bedreigd
-

Het formeel erkennen van KRE in een ‘GRS Merkwaardig erfgoed’ is een eerste stap naar
opwaardering.
Het aanmoedigen van eigenaars via onderhoudspremies en/of subsidiëring ingeval van
herstellings-of onderhoudswerken.

8. Restauratie kasteeldomein Ter Borcht
-

Wij moedigen de gemeente verder aan om de genomen opties uit werken omtrent de
restauratie van dit monument.
Ontsluiting van het 19e eeuws kasteelpark en omwalling gebeurt met respect voor de
authenticiteit van deze ruimte.

9. Onbeschermd is onbemind ? Zorgen rond specifiek onroerend erfgoed.
-

Orgel Lovaert (1843) – kerk Marialoop. Uniek historisch orgel dat restauratie verdient.
De gekasseide stationskoer (1900-1901) (8ste Linielaan) komt in het vizier.
Het Oud Gemeentehuis (Regentiestraat) = het 17e eeuws voormalige schepenhuis van Ter
Borcht is voor Meulebeke van zeer groot historisch belang.
Een selectie uit de inventaris van het onroerend erfgoed … deskundigen kunnen een
bijdrage leveren en de erfgoedwaarden aanduiden.

10. Landschappen met authentieke erfgoedwaarde : (h)erkennen, behouden,
versterken en opwaarderen
-

Veldgebied = restant(en) veldvijver(s), zeldzaam relict vijverdam, sporen van het tracé van
de Brugse Heerweg, 18e eeuwse ontginningsdreef (Vennensdreef), hoeve Ghysels (Bosweg)
Devegebied (noord) = brugje Devebeek, (verdwenen) site van het dubbel omwalde opperhof
van Bosterhout, KRE.

11. Begraafplaats centrum – authentieke parel van rust en zingeving
-

-

Herstel van een aantal originele historisch en/of esthetisch waardevolle grafsteden die het
karakter van de oude kern bepalen (kapel Roelandts, graven familie Goethals, Plettinck,
Vanderougstraete, Bossuyt).
Integraal behoud van graven die de structuur dragen van de begraafplaats (toegangsdreef,
dreef richting doodshuisje, zijdreven).

12. Toekennen van eigennamen aan (nieuwe) openbare ruimte en (private)
residenties
-

Wij pleiten verder voor historisch verantwoorde en/of zinvolle naamgeving, ook voor private
initiatieven.

ERFGOEDPROJECTEN DIE IDENTITEIT GEVEN AAN EEN DYNAMISCHE
EN SNEL VERANDERENDE LOKALE GEMEENSCHAP
13. 2014-2018 = 100 jaar WO I – een waardige herdenking in Meulebeke
-

-

Verantwoord herstel en opwaardering van het monument van de gesneuvelden.
Verantwoord herstel en opwaardering van historisch authentieke militaire graven op de
gemeentelijke begraafplaats.
Een herdenkingsplaat op de begraafplaats ter herinnering aan een bijzonder internationaal
gezelschap van gesneuvelde militairen die er ooit begraven waren. Ook gestorven kinderen,
mannen en vrouwen vergeten wij niet.
Een werkgroep, met vele deelnemers, o.l.v. de gemeente werkt een hoogstaand programma
uit.
Intergemeentelijke samenwerking kan een hefboom zijn.

14. Het Vredesmuseum - 2015 = 75 jaar begin WO II – een kans om de focus te
zetten op ‘verdraagzaamheid’ en ‘verkleuring’ van Meulebeke
-

De historisch verantwoorde locatie van dit museum moet behouden blijven in het voormalig
stationsgebouwtje.
Het Vredesmuseum kan als ‘geheugenkamer’ uitgroeien tot een verwijzer naar waarden als
verdraagzaamheid en pluralisme, ook en vooral in een ‘verkleurend’ Meulebeke.
Als heemkring willen wij graag alle initiatieven ondersteunen die het Vredesmuseum verder
een waardige plaats willen geven.

15. Recreatieve routes – behouden, versterken en opwaarderen
-

Korte aanduiding (tekst-foto’s) van een aantal merkwaardige plaatsen op het traject van de
routes (grondgebied Meulebeke).
Goede en kwaliteitsvolle brochure die de geïnteresseerde verder informeert.
Verfijnen fietsnetwerk Leiestreek.

16. Beelden geven identiteit en ‘verbeelden’
-

Inspiratie kan uit de (recente) geschiedenis komen, een hulde aan het agrarisch-industrieel
verleden van de gemeente (textiel, vlas, landbouw).
De koer van de brouwerij Vondel wordt eerlang heraangelegd. Een herinnering aan de
brouwerij, het brouwerijverleden en haar (Meulebeekse) stichter.
Een heus treinstel nabij de oude spoorwegbedding (Spoorweglaan)

17. Het vernieuwde gemeentehuis, ons ‘visitekaartje’, verwijst vanuit ons
verleden naar onze identiteit
-

Het 18e eeuws weefgetouw verdient een centrale plaats;
Een authentiek exemplaar van het ‘Het Schilderbouck’ van Karel van Mander, Meulebekes
beroemdste inwoner, krijgt een ereplaats.

