GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD ASSENEDE

Dienst: Vrije Tijd / Cultuur
Kasteelstraat 3
9960 Assenede
09 341 90 88
cultuur@assenede.be
Assenede 25 februari 2013
Verslag van de 47ste bestuursvergadering van de cultuurraad op woensdag 20 februari
2013 om 20.00 in de “Bijenkorf” Sportstraat te 9960 Assenede.
Aanwezig: Annie De Taeye, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Chris Van Guyt, Guido
Wouters, Pablo Smet, Alex Van Wynsberghe, Schepen Dominique Buysse.
Verontschuldigd: Modest Van Achte en Marcel De Kerpel (ontslagnemend)
Opmerking: Yvan Schaght meldde zich spontaan ter vervanging van Katrien Devos die al
eerder ontslagnemend was. De leden van het nieuwe bestuur worden eerst door de algemene
vergadering van 17 april e.k. bekrachtigd . Voordien kan de aanwezigheid van een nieuw lid
nog niet rechtsgeldig zijn. Yvan verlaat vrijwillig de vergadering en blijft geïnteresseerd in
een mandaat na 17 april.
1. Welkom, nazien en goedkeuren van de notulen van de bestuursvergadering van 23
januari 2013:
De voorzitter verwelkomt iedereen en overloopt de notulen van de vorige
bestuursvergadering.
Ad punt 2: M.b.t. de afspraken nota preciseert de voorzitter nogmaals dat er te allen tijde
een uitstel van advies kan gevraagd worden, zoals gesteld in de nota.
M.b.t. de naamgeving aan de parallelweg stelt hij dat er nog geen definitieve wel een
principiële is genomen, er wordt wellicht nog eens een definitief advies gevraagd.
Ad punt 13: Waar zich de Oorkonde van Boekhoute bevindt, blijft een vraagteken. Pablo
spant zich in om de vraag nogmaals te stellen aan Sofie van Waes.
Verder geen vragen over het verslag en de tekst wordt derhalve goedgekeurd.
2. Stand van zaken 11 juliviering 2013.
Vzw De Strandpaal was de enige kandidaat om de organisatie van 11 juli viering op zich
nemen.
Het voorgestelde programma wordt doorlopen alsook de eraan verbonden uitgaven.
De ruimte van het huidige Marktplein als de werken klaar zijn voldoet, zoniet wordt
geopteerd voor het Diederikplein.
De evenementen zijn veelal Nederlandstalig en ze voldoen aan de vereisten: het
programma krijgt dan ook goedkeuring van de bestuursvergadering. De Raad voorziet
4000 Euro aan subsidie.
3. Stand van zaken continuering lidmaatschap cultuurraad en kandidaat bestuursleden.
Alle verenigingen werden aangeschreven. Diegenen die niet reageerden werden
gecontacteerd, toch zij er nog enkelen die niets van zich hebben laten horen. Er wordt
vanuit gegaan dat diegene die uiteindelijk niets melden ofwel afzien van een lidmaatschap
ofwel gewoonweg niet meer bestaan als vereniging.
- Op het in te vullen formulier stond geen vermelding “ voordrachten voor het bestuur”.Er
werden tot op heden nog geen kandidaten voorgedragen, er zal hiervoor nog aandacht
gevraagd worden via de Belleman, op de gemeentelijke website en via een persbericht. Op

17 april in de AV worden dan de kandidaten voorgedragen en bekrachtigd. Daarom graag
vóór 10 april de lijst met de kandidaten indienen. Van de onafhankelijke kandidaten wordt
ook een kleine motivering gevraagd.
4. Opmaak voorlopige agenda voor de AV van 17 april 2013 om 20.00.
Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen worden onderstaande agendapunten
voorgesteld:
- Verwelkoming en goedkeuring verslag vorige AV dd 28 november 2012.
- mededelen toegetreden en uitgetreden verenigingen en voorstellen nieuwe
vertegenwoordigers.
- toelichting programma 11 juliviering.
- toelichting over de verstrekte adviezen.
- bespreken van de geformuleerde opmerkingen betreffende de reglementen gevolgd door
de stemming. (2 maal tweederde meerderheid voor de statuten)
- pauze.
- voorstellen van de kandidaat leden voor het nieuwe bestuur.( uit de verenigingen en de
onafhankelijke deskundigen)
- Verkiezing van de nieuwe bestuursleden.
- varia
- mededelingen vanwege de schepen van cultuur.

5. Muziekaal intermezzo tijdens AV van 17 april.
De vergadering is akkoord dat het klarinettenensemble KLARIBO zal optreden tijdens de
AV. Wanneer dit optreden juist zal plaats vinden staat nog open. Er werd geopteerd voor
een optreden voorafgaand aan de AV tijdens het onthaal van 19.30 tot 20.00,mogelijks
opgedeeld met een kort optreden vlak voor of na de pauze. De uitkoopsom bedraagt € 200.
6. Afsprakennota.
Moet dringend worden voorgelegd aan gemeenteraad/college zodat er met duidelijke
termen kan verder gewerkt worden. Afspraak na de AV.
7. Naamwijzigingen.
- Oosteeklo-dorp:
De Vraag en het voorstel van “De Twee Ambachten” om de benaming Oosteeklo-dorp te
wijzigen in “Roegiersplaats” kan niet de goedkeuring wegdragen van de
bestuursvergadering.
Redenen: De cultuurraad is er niet voor te vinden om straten of pleinen naar personen te
benoemen omwille van eventuele problemen bij het juist lokaliseren in geval van
ongevallen, en eventuele mogelijke controverse rond personen. ( zie voorgaande
adviezen) Van de voorgelegde kopie van de oorkonde wordt betwijfeld of deze als van
Koninklijke herkomst herkend kan worden. Daarenboven zou een naamswijziging,
wegens de administratieve beslommeringen eraan verbonden, voor de betrokken 108
huizen, wellicht niet in dank worden afgenomen. Het voorstel is om de officiële benaming
te behouden en naast deze straatnaam een bord met vermelding ”Roegiers Plaats” op het
plein aan te brengen ter ere en ter huldiging van de gewezen en gelauwerde burgemeester.
- Dringende adviesvraag betreffende de naam van de straat tussen Dorp en Grote
Tiendewijk te Bassevelde:
Naar aanleiding van de nieuwe verkaveling in dit gebied dringt zich een naamsaanpassing
op. Het lijkt de bestuursvergadering logisch dat dit straatje de naam Menneken zou krijgen

zoals voorgesteld door het College. Omdat dit een zijstraatje van het Dorp is en in de
volksmond altijd zo genoemd wordt. Officieel hebben de huidige inwoners als adres Dorp.
Een bevraging van de bewoners in deze straat, zoals gesuggereerd, lijkt niet aangewezen
wegens het geringe aantal inwoners en de kans op tegengestelde meningen. Zeker in het
licht van de nakende verkavelingen. Wellicht zal een “openbaar onderzoek” verplicht zijn
gezien het om een naamwijziging gaat. De vergadering is in principe akkoord met
Menneken. Tegen volgende vergadering volgt een definitief advies.
- Dringende adviesvraag betreffende het verplaatsen van de schandpaal op de Markt
te Assenede:
De schandpaal moet verplaatst worden door de aanpassing van de rijbaan in het kader van
de dorpskernvernieuwing. De vergadering kan zich akkoord verklaren om de schandpaal
één meter naar rechts of naar links op te schuiven zoals voorgesteld door de technische
dienst ofwel hem plaatsen ter hoogte van de geplande fietsenstalling. Het belangrijkste is
dat hij op het marktplein en duidelijk zichtbaar blijft.
- Dringende adviesvraag betreffende restauratie van het kunstwerk “ Kubus” van
Guy Vandenbranden:
Aanvankelijk was het de bedoeling slechts eenmalig te dienen maar gezien de kunstenaar
redelijk wat faam heeft gekregen ondertussen, loont het de moeite dit kunstwerk te laten
restaureren voor een expositie rond Guy Vandenbranden in Lembeke om het vervolgens
een definitieve plaats of onderkomen te geven in onze gemeente. Blijkbaar is het mogelijk
het kunstwerk te restaureren voor een aanvaardbaar en redelijk bedrag. Onder voorbehoud
door het College van het finale bedrag nodig voor de restauratie geeft het bestuur een
positief advies voor deze uitleen en restauratie. Wat betreft de definitieve locatie wordt
nog nagedacht waarbij de kerk als centrale plaats in de gemeente een mogelijke denkpiste
blijft.
8. Mededelingen van de schepen van cultuur Mevr. Dominique Buysse.
De schepen deelt mede dat er moet bezuinigd worden op alle vlak .De redenen hiervoor
zijn meervoudig.
De kosten stijgen door o.a. de vergrijzing en de eruit voortvloeiende supplementaire
pensioenkosten voor de gemeente, het OCMW en de politie. (de meerkost op de post
personeel beloopt ongeveer 250.000 Euro)
Anderzijds zijn er minder inkomsten aan dividenden(Dexia), Electrabel enz…
De nieuwe vorm van boekhouden die ingaat in 2014 duldt geen negatieve cijfers.
Aan de wettelijke verplichtingen van de gemeente kan niet getornd worden en dus
moet er bezuinigd worden op andere posten. Een aantal zaken werden reeds beslist en
ingevoerd o.m. in de eigen werking en in de dienstverlening maar er zal zeker ook
moeten gesnoeid worden in de subsidieringen. Waar en hoe is daarbij nog niet duidelijk.
De dotaties voor jeugd,sport en cultuur zijn gebaseerd op diverse wetgevingen vanwege
verschillende instanties en het is daarom niet mogelijk overal evenredig te snoeien maar er
zal fair worden gehandeld.
9. Volgende bestuursvergadering: 20 maart te 20.00 in de Bijenkorf.
Andere te noteren data: 17 april AV en 27 april bestuursvergadering met het nieuwe
bestuur.

Verslaggever: Guido WOUTERS

