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Overleg Cultureel Erfgoed – Raad van Bestuur 

18 juli 2016 – Lamot, Mechelen 

Aanwezig: Sigrid Bosmans, Mariet Calsius, Jan De Maeyer, Bruno Vermeeren (verslag), Eva Wuyts 

 

Verontschuldigd: Leen Heyvaert, Jorijn Neyrinck, Elviera Velghe 

 

0 Verwelkoming en vastlegging van de agenda 

1 Financiën en medewerker 

De penningmeester licht de stand van zaken toe. 

 

Jan en Sigrid ontvingen een mail van oKo met betrekking tot verdere samenwerking.  

2 Ontwerpdecreet Cultureel Erfgoed 

De aanwezigen houden een eerste lezing van het decreet. Op basis van deze lezing willen we 

volgende communicatie verspreiden: 

 

*** tekstvoorstel *** 

 

OCE beraadt zich over het nieuwe erfgoeddecreet 

De Raad van Bestuur van OCE kwam op maandag 18 juli bijeen in een spoedvergadering voor een 

eerste lectuur van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Het decreet opent nieuwe mogelijkheden, 

maar laat ook heel wat onduidelijkheden bestaan en creëert het nieuwe schotten. Veel wordt 

overgelaten aan het initiatief van de sector, evenwel zonder dat er een duidelijk kader geschetst 

wordt. De nadruk lijkt ook te liggen op de grote organisaties. Bepalingen over het steunpunt en de 

belangenbehartiger ontbreken. Door dat alles is het niet ondenkbaar dat het decreet aanleiding geeft 

tot verdeeldheid binnen de sector. Hoewel het decreet vele gelijkenissen vertoont met het vorige, kan 

het leiden tot een heel nieuw cultureel-erfgoedveld. Waakzaamheid is dan ook geboden. 

 

OCE verzamelt nu de reacties van de verschillende deelsectoren en bereid een standpunt voor. Wie 

commentaar heeft bij de tekst van het ontwerpdecreet [link invoegen] of de memorie van toelichting 

[link invoegen], mag dit mailen naar info@overlegcultureelerfgoed.be. Een ontwerp van standpunt 

wordt op een ‘Open OCE’ op [datum] in Lamot, Mechelen, besproken met de sector. Deelname aan 

dit overlegmoment is gratis, vooraf inschrijven is verplicht. Het inschrijvingsformulier vind je hier [link 

invoegen]. 

*** einde tekstvoorstel *** 

 

  

OCE verzamelt reacties en verwerkt ze tegen de vergadering van 14 september.  

 

We bespreken een ontwerp van standpunt op een Open OCE kort na 14 september, bij voorkeur in 

Lamot. Mogelijke data: 

 Ma 19 sep. voormiddag, 10u.-12.30u. 

 Wo 21 sep, voormiddag, 10u.-12.30u. 
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Bruno informeert bij Sigrid wat er mogelijk is. 

3 Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen varia. 

4 Data volgende vergaderingen 

 

Woensdag 14 september, 10u., FOMU, Antwerpen 

Maandag 24 oktober, 14u., Lamot, Mechelen 

Maandag 12 december, 14u., EHC, Antwerpen 

 


