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1. Welkom door de voorzitter en goedkeuren van het verslag van de  24° vergadering 

 Pablo heet de aanwezigen welkom en vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag van de 24e vergadering. 

 Het verslag van de bestuursvergadering op 21.01.2016 wordt goedgekeurd. 

 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive 

 Vorige vergadering werd beslist om deze rubriek niet meer over te nemen in elk verslag, maar er wordt een 

overzicht van de afspraken en te doen-lijst gemaakt in Google Drive. 

 Iedereen kan deze lijst raadplegen en aanvullen/aanpassen. 

 

3. Evaluatie Algemene Vergadering 16.12.2015 

 De uiteenzetting van Planidoo was interessant en goed gebracht.  

 Er was een goede tijdsindeling van de verschillende blokken, hierdoor was het niet saai. 

 Het was positief dat er ook enkele niet-culturele verenigingen aanwezig waren.  

 Het was wel jammer dat er zo weinig culturele verenigingen aanwezig waren. Het is moeilijk om de 

verenigingen te motiveren nog naar de Algemene Vergadering te komen. 

 Bij de volgende Algemene Vergadering zullen ook alle gekende niet aangesloten socio-culturele verenigingen 

uitgenodigd worden. 

 

4. Brief gemeente: beslissingen op basis van adviezen 

De cultuurraad ontving een antwoord van het college op volgende adviesvragen: 

 Terugplaatsen gedenksteen Bob Dries 

 Het college kan zich vinden in het advies van de cultuurraad en heeft de opdracht gegeven de 

gedenksteen op te kuisen en terug te plaatsen. Dit is ondertussen ook reeds gebeurd. 

 Brief rond engagement voor cultuur 

 Hier is nog geen officieel antwoord voor verstuurd, maar dit werd reeds besproken door het college. 

Hilde licht het standpunt van het college toe: het college begrijpt de bezorgdheid van de cultuurraad en 

is niet van plan de budgetten voor cultuur te verminderen. Het college kan zich echter enkel binden 

voor deze legislatuur en kan geen zekerheden geven voor de volgende legislatuur. 

  



 Bewaren van ‘de oorkonde van Boekhoute’ 

 Ook hier is nog geen officieel antwoord verstuurd, maar werd wel reeds besproken door het college. 

Het college volgt het advies van de cultuurraad en de Twee Ambachten. Er zijn hier nog geen verdere 

stappen in ondernomen. 

 

5. Bespreking aangepast reglement vrijetijdsparticipatie  

 Het reglement werd aangepast in de gemeenteraad van december 2016. 

 De nieuwe versie van dit reglement werd nog niet doorgestuurd naar de cultuurraad. Daarom wordt dit 
punt verplaatst naar volgende vergadering. Het aangepaste reglement zal met dit verslag meegestuurd 
worden, zodat iedereen het op voorhand kan doornemen. 

 
6. Programma Vlaanderen Feest! 2016 

 Dit jaar wordt Vlaanderen Feest! in Oosteeklo georganiseerd. De feestcommissie diende een voorstel voor 

programma in. Ze willen een ontbijt met aansluitend schlagherfestival organiseren. 

 Ook Guido Van De Veire kwam het reglement opvragen op de cultuurdienst. Het is niet duidelijk of hij nu ook 

een programma wil indienen. Sofie heeft aan Guido wel laten weten dat de feestcommissie reeds een 

programma heeft ingediend, zo kon hij met hen contact opnemen om een gezamenlijk programma in te 

dienen.  

 Sofie neemt nog eens contact op met Guido om te weten te komen of zij nu ook een activiteit willen 

organiseren. 

 Voor de organisatie van Vlaanderen Feest! in 2018 stelde Modest reeds voor om eerst Boekhoute aan de 

beurt te laten komen en daarna pas Bassevelde, zo krijgt elke deelgemeente de kans om een programma uit 

te werken met de extra subsidie van 1 500 euro van de cultuurraad. Daarna kan deze regeling geëvalueerd 

worden en kan er terug alfabetisch te werk gegaan worden. Het dagelijks bestuur gaat hiermee akkoord. Op 

basis van deze regeling zal Vlaanderen Feest! de komende jaren in volgende deelgemeenten worden 

georganiseerd: 

 2017: Assenede (+ 1 500 euro van de cultuurraad) 

2018: Boekhoute (+ 1 500 euro van de cultuurraad) 

2019: Bassevelde 

 2020:  Oosteeklo 

 Sofie zorgt nog voor een draaiboek voor de organisatoren van Vlaanderen Feest!  

 

7. Promotie van culturele activiteiten in de gemeente  

 Activiteiten die georganiseerd worden, kunnen te weinig bekend gemaakt worden. De vraag wordt gesteld 

of hier infozuilen kunnen voorzien worden om aankondigingen te afficheren. Dit voor zowel gemeentelijk 

aanbod als aanbod door verenigingen. 

Sofie zegt dat er gekeken wordt om aan de gevel van de Bijenkorf een soort lichtkrant te voorzien waar de 

programmatie van de gemeente wordt op bekend gemaakt. 

 Er zal een advies opgemaakt worden met volgende vragen: 

o Kunnen er infozuilen geplaatst worden om vrij aan plakken (cfr. Zelzate, betonnen buizen) op 

volgende locaties: 

 Marktpleinen Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo 

 Gemeentehuis Assenede 

 Bibliotheek Assenede 

 Landsdijk (kerk) 

o Wat de activiteitenkalender in de Belleman betreft: is er een mogelijkheid dat ook het programma 

dat verenigingen rechtstreeks doorgeven aan de communicatiedienst in de kalender verschijnt? 

Enkel het aanbod uit de UiTdatabank is te beperkt en niet altijd representatief voor het geheel aan 

activiteiten die er in de gemeente worden georganiseerd. 



o Kan het gemeentelijk aanbod aan activiteiten ruimer bekend gemaakt worden door een 

scherm/rolkrant te plaatsen in de bibliotheek (zoals in het gemeentehuis)? 

 De cultuurdienst wil vanaf februari een maandelijkse nieuwsbrief lanceren, waarin alle open aanbod in de 

Bijenkorf wordt opgenomen. 

 

8. Vergoedingen bestuursleden: aanpassingen 

 Voor aanwezigheden, verplaatsingen en onkosten wordt een vergoeding voorzien voor de bestuursleden. De 

vraag rijst of dit moet aangepast worden. 

 De meerderheid vindt dat dit systeem kan blijven bestaan, maar dit wordt best volgende vergadering nog 

eens verder besproken, wanneer iedereen aanwezig is. 

 

9. Vormingsaanbod provincie: gemeente tekent in 

 Het college heeft ingetekend op het gratis vormingsaanbod van de provincie voor gemeentelijke 

adviesraden. Bedoeling is om de samenwerking tussen de adviesraden te verbeteren. 

 Hier wordt later nog meer info over gegeven. 

 

10. Leden 2016: stand van zaken  

 Er hebben reeds een 20-tal verenigingen hun lidmaatschap verlengd, via mail of op papier bij de 

cultuurdienst binnengebracht. 

 Er kwam één nieuwe aanvraag voor lidmaatschap binnen, van de ‘Vrienden van den Tseut’. Er was echter 

geen kalender bijgevoegd. Dit wordt nog opgevraagd door Sofie en op volgende vergadering terug 

geagendeerd. 

 Sofie zal nog eens een herinnering sturen aan alle leden + ook de verenigingen die vroeger lid waren, maar 

de laatste jaren geen verlenging meer indienden. 

 

11. Ontvangen brief van Jazzenede 

 De cultuurraad ontving een brief van Jazzenede met de vraag of er extra steunmaatregelen kunnen voorzien 

worden voor het festival. 

 De cultuurraad is van oordeel dat ze een aanvraag kunnen indienen voor de subsidie gemeenschapsvorming 

en cultuurparticipatie of de projectsubsidie. 

 

12. Kalender 2016 opstellen 

Aangezien er veel bestuursleden afwezig zijn, zal Pablo een doodle opstellen en deze rondsturen om de data 

voor volgende vergadering vast te leggen. 

 

13. Inhoud van de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman 

 De teksten die in de Belleman verschijnen, worden door de communicatiedienst aangepast en zonder 

akkoord van de cultuurraad gepubliceerd.  

 Hilde zal Kristof hier nog eens over aanspreken en vragen dat hij deze teksten eerst nog eens laat nalezen 

door de auteur alvorens te publiceren in de Belleman. 

 Kan er misschien een compromis gevonden worden in het voorstel dat de tekst door Kristof wordt aangepast 

voor in de Belleman en dat de volledige tekst te lezen is op de website van de cultuurraad? 

 Onderwerpen voor de volgende editie: 

o WAK 

o UiTdatabank: blijven invoeren! 

o promotie van jouw activiteit: verschillende pistes 

o promotie van de website van de cultuurraad 

 

  



14. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst 

 Nieuws van de schepen: 

o De WAK moet meer publiek trekken dan voorbije jaren. Er wordt gezocht naar een goed concept, 

zodat dit een breder publiek bereikt. 

o Er zijn contacten met de wethouder van Terneuzen om de mogelijkheden op het vlak van 

grensoverschrijdende samenwerking te bekijken. De cultuurraad geeft aan de cultuurcommunicatie 

hierin een interessante link kan zijn. Ook de komst van het nieuwe cultureel centrum in Sas Van Gent 

biedt mogelijkheden om samen te werken op cultureel vlak. 

 Nieuws van de cultuurdienst 

o De startvergadering van de WAK zal begin februari georganiseerd worden. Het thema is ‘MATCH’. 

Inschrijven voor ‘Hommage’, de kunstenwedstrijd van het WAK-secretariaat en Kunstwerk(t), is nog 

mogelijk tot 31.01.2016.  

 

15. Varia 

 Ludo zocht meer informatie over de positie van de rechtspersoonlijkheden. Wanneer ben je feitelijke 

vereniging en wanneer niet? Alle info hieromtrent, staat in een bundel die met het verslag wordt 

meegestuurd. 

 Er wordt gevraagd of de cultuurraad een kopie van de verzekeringspolissen kan krijgen. Sofie vraagt deze op. 

 De afsprakennota tussen het college en de cultuurraad werd nooit ondertekend. Dit zou nog moeten 

gebeuren. Ook moet de regeling rond de organisatie van Vlaanderen Feest hier nog in opgenomen worden. 

 Volgens een krantenbericht zou de plafondschildering van Guy Vandenbranden in Markt 1 niet beschermd 

worden. De cultuurraad vraagt of het inzicht kan krijgen in de officiële berichtgeving hieromtrent. Wanneer 

dit binnen is bij de cultuurdienst, zal dit bij de volgende vergadering meegebracht worden. 

 Pablo kijkt om een UiT-widget op de website van de cultuurraad te integreren. 

 Pablo vraagt Modest om het financieel verslag van 2015 ook digitaal aan alle bestuursleden te bezorgen. 

 

16. Voorlopige agendapunten volgende vergadering 

 Onkosten en vergoedingen van bestuursleden 

 Reglement vrijetijdsparticipatie (wordt op voorhand bezorgd aan de bestuursleden) 

 Vlaanderen Feest! 2016 

 Aanvraag lidmaatschap cultuurraad: ‘Vrienden van den Tseut’ 

 Afsprakennota tussen gemeentebestuur en cultuurraad 

 


