GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD ASSENEDE

Dienst: Vrije Tijd / Cultuur
Kasteelstraat 3
9960 Assenede
09 341 90 88
cultuur@assenede.be

Bassevelde 24.01.2013
Verslag van de 46e bestuursvergadering van de cultuurraad op 23 januari 2013 om 20.00
uur in de cafetaria van ‘de Bijenkorf’, Sportstraat 4, 9960 Assenede.
Aanwezig: Annie De Taeye, Robert Boelens, Chris Van Guyt, Katrien De Vos, Wilfried
Teeuws, Pablo Smet, Alex Van Wynsberghe en Modest Van Achte.
Verontschuldigd: Schepen Dominique Buysse, Guido Wouters,
1) Welkom, nazien en goedkeuren verslag van de 45e vergadering van 14 november 2012
en het verslag van de AV van 28 november 2012.
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en deelt mede dat Marcel De Kerpel om familiale
redenen ontslag neemt als bestuurslid van de cultuurraad.
Punt 6: de datum van de volgende bestuursvergadering wijzigen in 23.01.2013. Het verslag
van de 45e vergadering wordt goedgekeurd.
De tekst van het verslag van de AV wordt goedgekeurd.
2) Voorstellen “Afsprakennota”. Wat kan en kan niet.
Artikel 3: De termijn van 30 dagen om een advies te geven en te formuleren is te kort. Wij
willen een termijn van drie maanden. In geval van hoogdringendheid kan er een beperkte
afvaardiging van de CR advies verlenen. Wij kunnen ten allen tijde een schrijven richten naar
het College van burgemeester en schepenen voor uitstel van advies. De vergadering besluit
om de tekst ongewijzigd te laten.
Naar aanleiding van het advies over de straatnaamgeving deel parallelweg N49 wordt door
Katrien De Vos gesuggereerd dat het gevaarlijk is namen van personen te geven aan nieuwe
straatnamen. In geval van noodoproepen aan de brandweer, politie of ambulances kan dit voor
verwarring zorgen.
De voorzitter zal een geargumenteerd advies opstellen.
3) Bespreken en beslissen over de opmerkingen van de leden op de AV van 28.11.2012
-Punt 7: Er werd ons geen advies gevraagd voor het verplaatsen van het oorlogsmonument in
Assenede. Volgens de technische dienst van de gemeente Assenede was dit niet nodig daar
het monument niet geklasseerd is. Het monument is verplaatst rechtover de ingang van het
gemeentehuis. Is dit nu de definitieve plaats? Het monument komt niet terug naar het
dorpsplein in Assenede. De NSB afdeling Assenede werd nauwelijks bij de verplaatsing
betrokken. De fietsrekken staan vlak voor het monument. Er wordt een brief geschreven door
de voorzitter naar het College van burgemeester en schepenen met opmerkingen en
suggesties.
-Vraag van v.z.w. Vliet betreffende de aansluiting van de Lions club Assenede. Het dossier
werd onderzocht . Zij voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden en aan Ludo Suy zal gevraagd
worden om op de komende AV zijn vereniging voor te stellen.
-Tot op heden nog geen antwoord gekregen van het ministerie van cultuur op de vraag of wij
wel degelijk een feitelijke vereniging zijn.

- Vervanging op de AV: indien het effectief lid niet kan komen naar de AV mag hij zich laten
vervangen met volmacht van de voorzitter. De volmacht willen wij afschaffen. In geval van
stemming wordt er enkel een stembiljet gegeven aan de persoon die het aanwezigheidsregister
heeft ondertekend.
- artikelwijziging art.22: op de eerstkomende bestuursvergadering na de komende AV kiezen
de 12 leden onder elkaar de bestuursfuncties.
- Volgende tekstwijziging op vraag van NEOS Bassevelde: de AV is bevoegd over alle
aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn toevertrouwd.
4) Stand van zaken continuering leden en kandidaten bestuursleden.
Er zijn momenteel 31 formulieren van aangesloten verenigingen ontvangen op de gemeente.
Alle formulieren worden tegen 1 februari verwacht. Er zijn nog geen kandidaturen ontvangen
voor het bestuur.
5) Voorbereiden en vastleggen datum: installatievergadering nieuw bestuur in april.
De komende AV wordt gepland op 17 april 2013.
De statuten moeten goedgekeurd worden en nadien voorgelegd worden aan het nieuwe
gemeentebestuur.
6) Muzikaal intermezzo op AV.
Wegens ziekte van de zangeres Nele Van Parys kon het muzikale intermezzo op de vorige AV
niet doorgaan. Het duo Passion wordt terug gevraagd om op te treden op 17 april. Er worden 2
drankbonnetjes bedeeld aan elke aanwezige.
7) Wat met de vernieuwing beheerraad “de Bijenkorf”.
De Bijenkorf valt onder het AGB. Alles moet opnieuw samengesteld worden na de
gemeenteraadsverkiezingen. Er zal een oproep komen om de twaalf leden die zetelen in de
culturele adviescommissie opnieuw samen te stellen. We zullen de oproep doen op de AV van
17 april en via de Belleman.
8) Aanvraag risicoactiviteit Strandpaal 28 op 22.12.2012 de Hepcats.
De aanvraag voor deze risicoactiviteit werd ontvangen op 15 november, de dag na
vergadering van 14 november. De eerstvolgende bestuursvergadering was gepland op 23
januari 2013. In de toekomst zal een beperkte commissie oordelen of de risicoactiviteit
aanvaard wordt en zal de vereniging aanschrijven. Het bestuur is akkoord dat deze activiteit
van Strandpaal 28 in aanmerking komt. De voorzitter vraagt aan Strandpaal 28 de afrekening.
9) Voorstel van programma door Strandpaal 28 voor de 11-juliviering van 2013 in
Assenede.
Strandpaal 28 wil de komende 11-juliviering organiseren in Assenede. Kostenraming € 3.500.
De viering vindt plaats op 10 of 11 juli bij voorkeur op de vernieuwde markt of op het
Diederikplein.
10)Mededelingen van de dienst cultuur. Welke budgetwijzigingen.
Budgetwijziging werden medegedeeld door Pablo Smet.
Door de gemeente werd een brief geschreven naar alle erkende verenigingen van groot
Assenede met de melding dat per 1 januari 2013 het College van burgemeester en schepenen
in de zitting van 4 december 2012 beslist heeft het verlenen van gratis kopieën voor erkende
verenigingen stop te zetten.
Er werden jaarlijks meer dan 100.000 kopieën genomen door de diverse verenigingen.

11) Nazien kasverslag.
Naar jaarlijkse gewoonte werden op 6 januari 2013 alle ontvangsten en uitgaven van de
cultuurraad van het werkjaar 2012 overgemaakt aan de dienst financiën van de gemeente
Assenede. Het tabellarische kasboek met de inkomsten en uitgaven werd ter controle
voorgelegd aan de bestuursleden.
12) Mededelingen door de schepen van cultuur.
De Schepen van Cultuur was verontschuldigd voor deze vergadering.
13) Varia.
- Het vaandel van de Koninklijke fanfare De Braakmanszonen en dochters ligt nog steeds bij
Wilfried Teeuws in Boekhoute. Drie geconsolideerde vaandels ( 2 van Bassevelde en 1 van
Assenede) liggen bij Cecile De Graeve in Bassevelde. Deze vaandels mogen niet opgehangen
worden maar kunnen wel liggend worden tentoongesteld in zuurvrije dozen. De vlag van de
Eikelkrans (Oosteeklo) en de vlag van Vlug en Blij (Assenede) ligt nog bij dhr. Jacobs in
Duffel. Hoe gaat het verder? Dit moet opgelost worden.
- De originele oorkonde van Aelbrecht en Isabella van Boekhoute werd door Emiel
Blommaert tijdelijk afgestaan aan Kristof Vereecke met de belofte dat deze oorkonde zou
geconsolideerd worden. Bij navraag op het gemeentehuis blijkt deze oorkonde zoek geraakt.
Emiel Blommaert wil deze oorkonde terug. Pablo Smet zal navraag doen bij Sofie Van Waes.
- Katrien De Vos wil zich laten vervangen voor de volgende legislatuur.
- De kandidatuur voor een bestuursfunctie kan aangevraagd worden eventueel via het
continueringformulier. Ten laatste 14 dagen voor de AV van 17 april.
- Annie De Taeye wil bestuurslid blijven.
Volgende vergadering: woensdag 20 februari 2013.
Verslaggever: Modest Van Achte

