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IZEGEM / WIELSBEKE - In de regio Midden-West-Vlaanderen werken 17 besturen samen

onder de koepel van het Midwestoverleg. Om redenen van onder meer
efficiëntieverhoging en het delen van expertise, zetten de besturen steeds meer in op
intergemeentelijke samenwerking. In januari 2016 is de intergemeentelijke archiefdienst
opgestart voor 6 besturen uit deze Midwestregio.
Als coördinerend archivaris zal Leen Breyne het team aansturen en is ze het eerste
aanspreekpunt voor de verschillende besturen. Zij maakt een plan van aanpak voor een goede
basiszorg van het archief en dat op maat van elke gemeente. Samen met Elisabeth Blancke zal
ze de inventaris van de aanwezige archiefmaterialen opstellen en werken aan een
informatiebeheersplan. Ook het digitaal documentbeheer komt hierbij aan bod. Ken Brouwers
ondersteunt het team door het toepassen van opgestelde selectielijsten en vernietigingslijsten
in de verschillende gemeentelijke archieven. Ken neemt ook het klasseren, schonen en
archiveren van dossiers en documenten voor zijn rekening.
Dit jaar wil de archiefdienst eerst en vooral orde op zaken stellen. Naast het in kaart brengen
van welke archieven de verschillende gemeentediensten voortbrengen, is het belangrijk de
overdracht naar de archiefbewaarplaats beter te stroomlijnen. Waardoor de archieven
geschoond, verpakt en omschreven naar de archiefbewaarplaats worden overgedragen. In de
verschillende archiefbewaarplaatsen zelf staat ook heel wat te gebeuren: opstellen van
depotlijsten, verwijderen van materiaal dat niet in een archiefbewaarplaats thuishoort en het

schoonmaken. Een heuse opdracht waar de archiefdienst kan rekenen op de medewerking van
het gemeentepersoneel van een groep enthousiaste vrijwilligers.
Het team onderhoudt een samenwerking met de archivarissen van de andere steden en
gemeenten uit de regio. Voor de aanwerving van dit team kon het Midwestoverleg beroep doen
op de stad Izegem. Projectvereniging BIE staat mee in voor de inhoudelijke ondersteuning en
huisvesting van het team.

De vorderingen van de archiefdienst kan je volgen via www.bienet.be of de Facebookpagina
van de Projectvereniging BIE.

Bron:
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blfme_02074421?_section=6281585&utm_source=nieuwsblad&ut
m_medium=newsletter&utm_campaign=regionb&M_BT=4326408898&adh_i=340605a3891f489a9379dd12e0b75f36&imai=7d3eb7fb-a99a4a3e-b289-2800a3fcf52f

