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WEBINAR &  ONLINE NETWERKBIJEENKOMST 
WEST-VLAAMSE VRIJWILLIGE MOLENAARS

28 november 2020 – 14u
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Webinar West-Vlaamse molenaars: agenda

1. Verwelkoming en afspraken

2. Molenbeleid van de provincie West-Vlaanderen

3. Molendraaipremie: update en wijzigingen

4. Project ‘De Molenbrigade’

5. Toekomstplannen

6. Rondvraag
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1. Verwelkoming en afspraken

➢ Webinar vervangt (voorlopig) een fysieke netwerkbijeenkomst

➢ Doel: platform bieden voor de gemeenschap van West-Vlaamse molenaars

➢ Na aanmelding via de link word je in de lobby toegelaten tot het webinar

➢ Microfoon en camera afzetten!

➢ Vraagstelling via de chat of na de presentatie door handje aan te klikken
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EERBETOON AAN DE ONLANGS OVERLEDEN 
MOLENBOUWERS: ROLAND WIEME EN HERMAN PEEL

➢ Hier beiden aan het werk voor de molen van Houtave verplaatst naar Wannegem-Lede
➢ Met dank aan Lieven Deneweth voor de info en foto’s
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2. Molenbeleid van de provincie West-Vlaanderen

➢ Platform bieden voor een netwerk van vrijwillige
molenaars

➢ Monumentenwacht inzetten voor goed onderhoud en
preventief beheer:
• technische molenexpertise
• periodieke inspecties
• toestandsrapporten en aanbevelingen onderhoud

➢ Molendraaipremie actualiseren en promoten

➢ Gemeentebesturen sensibiliseren en ondersteunen in 
het beheer van molens
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2. Molenbeleid van de provincie West-Vlaanderen

➢ Stimuleren van en participeren in molenprojecten en educatief aanbod

➢ Molens opnemen in toeristische producten en erfgoedtoerisme

➢ Goed beheer van de molens in provinciale domeinen (Gavers en Tillegem)

➢ Samenwerking met vzw Molenforum en provincie Oost-Vlaanderen
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3. Molendraaipremie: update en doel

➢ Laatste versie reglement draaipremie dateerde van 2001

➢ Afstemming met draaipremie van provincie Oost-Vlaanderen

➢ DOEL 1: stimulans om molens te doen draaien wat essentieel is voor een goed
onderhoud

➢ DOEL 2: ondersteuning en respect voor de vrijwillige molenaar
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3. Molendraaipremie 2021: vernieuwd reglement

➢ Doel, definities en juridisch kader:
• Ambachtelijke molen, vrijwilliger molenaar, logboek …
• Onroerend Erfgoeddecreet 12/7/2013

➢ Voorwaarden om de premie te genieten: 
• Ambachtelijke molen op grondgebied West-Vlaanderen
• Minstens 12.000 omwentelingen per jaar voor een windmolen

en 48.000 omwentelingen voor een watermolen
• Voorzien van verzegelde toerenteller provincie
• Logboek bijhouden 
• Minstens 3 dagen open voor publiek

➢ Opgepast: berekening aantal
omwentelingen vanaf 2020! 

Voor de draaipremie in 2021 
zijn 12.000 omwentelingen
vereist op 31/12/20.
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3. Molendraaipremie 2021: vernieuwd reglement

➢ Begunstigden: 
• Vrijwillige molenaars
• Molenbeherende vereniging
• Gemeentebesturen met molenaars

➢ Berekening:  
• 12,5 euro per 1.000 omwentelingen 
• Forfait van 200 euro 

voor de eerste 12.000 omwentelingen
• Maximum van 1.250 euro per jaar 

(blijft onder jaarlijks maximum vrijwilligersstatuut)
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3. Molendraaipremie 2021: vernieuwd reglement

➢ Aanvraagprocedure: 
• schriftelijke aanvraag voor 1 maart bij de provinciale dienst Erfgoed
• door de molenaar, eigenaar, gemeente of molenvereniging
• aan de hand van het aanvraagformulier (zie website)
• opgave van contactgegevens, rekeningnummer en tellerstand op 31/12
• ondertekening = instemming van de eigenaar
• daarna jaarlijke herinnering voor opgave tellerstand op 31/12 + evt. wijzigingen

➢ Alle info en documenten te vinden op deze webpagina: 
www.west-vlaanderen.be/subsidies/molendraaipremie

➢ Contactpersoon: Veronique Declercq tel: 0475 40 37 19

veronique.declercq@west-vlaanderen.be

http://www.west-vlaanderen.be/subsidies/molendraaipremie
mailto:veronique.declercq@west-vlaanderen.be
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Videoboodschap van gedeputeerde Sabien Lahaye-
Battheu aan de West-Vlaamse molenaars

➢ Molenaars die nu niet aangeschreven worden voor de molendraaipremie
en toch interesse hebben, gelieve dit te melden aan Veronique per mail:

veronique.declercq@west-vlaanderen.be

mailto:veronique.declercq@west-vlaanderen.be
https://youtu.be/LfxP0bgGegM
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4. Project ‘De Molenbrigade’: partners

➢ Partners: 
• Musea en erfgoedcel Brugge (coördinatie)
• West-Vlaamse erfgoedcellen (CO7, Bie, Zuidwest, Kusterfgoed)
• Molenforum Vlaanderen vzw
• Expertisecentra Etwie en Vives
• Provincie West-Vlaanderen dienst Erfgoed
• Met subsidie van de Vlaamse overheid (regionale cultuurprojecten)
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4. Project ‘De Molenbrigade’: doelstellingen

➢ Doelstellingen: 
• Netwerk oprichten van West-Vlaamse molenaars
• Educatief aanbod voor molens ontwikkelen (2e graad LO)
• Immaterieel erfgoed van molens en molenaars borgen via ‘oral history’
• Publieksmomenten op Erfgoeddag en Molendag april 2021 
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4. Project ‘De Molenbrigade’: stand van zaken
➢ Interviews van verschillende molenaars 

werden afgenomen

➢ De betrokken molens werden gefilmd

➢ Een introductiefilm werd gemaakt (een eerste 
voorlopige versie, in primeur!) 

➢ Testklassen voor het educatieve project 
werden geselecteerd



15

5. Toekomstplannen (onder voorbehoud van coronamaatregelen…)
➢

➢ Februari 2021: uittesten educatief materiaal 

➢ Maart 2021: volgende netwerkbijeenkomst 

➢ Maart-april: opleiding molenaars educatief materiaal en onthaal klasgroepen

➢ April 2021: Erfgoeddag en Molendag

➢ Mei-juni 2021: netwerkbijeenkomst en evaluatie project

➢ Zomer-najaar 2021: voluit implementatie en uitbreiding 
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6. Rondvraag en afsluiting

➢ Tik uw vraag in op de chat (tekstballonnetje): overlopen na de presentatie

➢ Of klik het icoontje aan met opgestoken handje voor een gesproken vraag
na de presentatie

➢ Alle deelnemers ontvangen de presentatie per mail


