
GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD ASSENEDE 
Dienst: Vrije Tijd / Cultuur 

Kasteelstraat 3 
9960 Assenede 

09 341 90 88 

                                                                                          cultuur@assenede.be  

           Assenede 25 maart 2013  

Verslag van de 48ste bestuursvergadering van de cultuurraad op woensdag 21 maart 

2013 om 20.00 in de “Bijenkorf” Sportstraat te 9960 Assenede. 

 

Aanwezig: Annie De Taeye, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, Guido Wouters, Pablo Smet, 

Alex Van Wynsberghe en Modest Van Achte.  

Verontschuldigd: Schepen Dominique Buysse. 

Afwezig: Chris Van Guyt 

 

1. Welkom, nazien en goedkeuren van de notulen van de bestuursvergadering van 20 

februari 2013. 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en overloopt de notulen van de vorige 

bestuursvergadering. De tekst van de 47e vergadering wordt goedgekeurd. 

Katrien De Vos en Marcel De Kerpel namen ontslag. Yvan Schaght zal voor het 

RAMPensemble mogelijks kandidaat zijn voor het dagelijkse bestuur. 

Agendapunt 1 van de 47e vergadering: Waar zich de Oorkonde van Boekhoute bevindt, 

blijft een raadsel. Pablo zal de vraag nogmaals aan Sofie van Waes stellen. 

2. Voorbereiding en definitieve agenda AV van 17 april 2013. 

Een definitieve agenda is nu moeilijk op te maken. De voorzitter zal een uitnodiging met 

voorlopige agenda maken om deze tegen 2 april te versturen naar de aangesloten 

verenigingen. Er zal gevraagd worden te kandideren voor het bestuur. Drie dagen voor de 

AV komen de voorzitter, de secretaris en de beleidscoördinator samen om 11.00 in het 

gemeentehuis voor een laatste bespreking. 

2/3 Van de aangesloten verenigingen dienen aanwezig te zijn op de AV om de statuten 

goed te keuren. Wordt vermeld in de uitnodiging. Er zal een oproep gebeuren voor 

kandidaatstelling voor het bestuur via de gemeentelijke website en de kranten. 

Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door het klarinettenensemble Claribeau. Er 

worden drie nummers gebracht voor- en na de pauze. Pablo zorgt voor stembriefjes en 

drankbonnetjes. Alex bestelt drank. 

3. Stand van zaken: punten 2012, 11-juliviering, feestelijkheden opening markt in 

Assenede en budget cultuur. 

Punten 2012: 68 verenigingen stuurden hun formulieren in. Op de vergadering werd het 

formulier van de carnavalsvereniging ‘De Muiletrekkers’ door de voorzitter afgegeven 

aan de secretaris. Pablo heeft nog het inschrijvingsformulier van ‘Het Ooievaarsnest’ 

laattijdig ontvangen en stuurt het door naar de secretaris. 

Er werden voorlopig 22.000 punten toegekend. Acht verenigingen stuurden geen 

formulieren in. De AV zal beslissen wat er verder met deze verenigingen gebeurt. 

11-juliviering: Op het programma staan Ronny Verbiest en Derek XL geprogrammeerd. 

Optredens op de Markt van Assenede zijn voorzien vanaf 19.00 u. Er wordt een 

verplaatsbaar podium aangevraagd bij de gemeente Zelzate of Terneuzen. De kosten van 

publiciteit, SABAM, Billijke vergoeding en verzekering worden gedragen door de 

cultuurraad. Voor de editie 2013 van Vlaanderen Feest moet men vanaf dit jaar 

kandideren op www.vlaanderenfeest.eu  

mailto:pablo.smet@assenede.be
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Feestelijkheden opening Markt: Wie wordt bij de organisatie betrokken? Er zijn een 

tweetal optredens voorzien. De Markt staat in het teken van de fifties. Kristof, Joke, Lyn,  

Sophie en de communicatiedienst staan in voor de officiële organisatie. Het beeld 

Diederick van Assenede wordt onthuld. Als attractie denkt men aan een “Kelnerkoers”. Er 

is nog niets definitief. 

Budget cultuur: tot op heden werd dit nog niet besproken. Al de feestcommissies krijgen 

een verminderd budget. Sport krijgt rechtreeks subsidie van de Vlaamse overheid. Hoe zit 

het met de subsidies aan voetbalclubs en voetbaltornooien? De rekeningen zijn ter inzage 

op het gemeentehuis. 

4. Adviezen: 

- Verplaatsen van de ‘Schandpaal’ op de Markt in Assenede. 

- Straatnaam wijziging’ ’t Menneken’ in Bassevelde. 

- Plaatsnaam wijziging Oosteeklo-Dorp. 

- Definitief advies straatnaam ‘Paul Christiaenstraat’. 

Verplaatsen van de ‘Schandpaal’ op de Markt in Assenede. De schandpaal wordt ongeveer 

één meter verplaatst op de Markt. Wij waren akkoord om het te verplaatsen. 

Straatnaam wijziging “deel Dorp” in “Menneken” te Bassevelde. Wij geven positief advies.  

Plaatsnaam wijziging Oosteeklo-Dorp: Negatief advies, teveel praktische problemen. 

Definitief advies straatnaam ‘Paul Christiaenstraat: Negatief advies zoals het eerste standpunt. 

- Momenteel staat het kunstwerk ‘de Kubus’ van Guy Vandenbranden tentoon in de kapel van 

het klooster van de Arme Klaren in de Tieltsesteenweg te Eeklo. De Kubus is gerestaureerd 

en keert na de tentoonstelling terug naar Assenede. Waar hij geplaatst wordt weet men nog 

niet. Men zoekt een geschikte locatie evt. in de kerk van Assenede of Boekhoute. Er wordt 

een dossier met certificaat opgemaakt van het kunstwerk. 

De adviezen worden opgemaakt door de voorzitter. 

De secretaris betreurt dat de cultuurraad niet werd betrokken bij de sluiting van de openbare 

bibliotheken in Oosteeklo en Bassevelde. Onbegrijpelijk dat zoiets zonder inspraak of overleg 

kan gebeuren. De secretaris stelt voor om een advies uit te brengen naar de gemeente.  

De 520 Basseveldse leden van de Bib blijven in de kou staan. De openbare bibliotheek blijft 

nog wel open op zaterdagvoormiddag voor de jeugd. De volwassenen moeten naar Assenede 

om hun boeken af te halen. De voorzitter neemt contact op met de bibliothecaresse, Carine 

Christiaen en wil eerst overleggen met het beheersorgaan van de Bib alvorens een advies te 

versturen. 

5. Mededelingen. 

Het moederbord van de laptop van de voorzitter is gecrasht. De herstelling wordt geschat op 

€300. De vergadering besluit om een nieuwe laptop aan te schaffen en de oude niet te laten 

herstellen. 

Een beperkt comité voor de AV komt samen op maandag 15 april om 11.00u in het 

gemeentehuis. 

6. Varia. 

Het monument van de gesneuvelden staat nu aan het gemeentehuis. De fietsrekken zijn 

verplaatst. Een monument voor de gesneuvelden van 1914-1918 en 1940-1945 hoort volgens 

Robert en vele anderen eigenlijk bij de vrijheidsboom te staan en niet aan het gemeentehuis. 

Wij betreuren de beslissing om dit monument te verplaatsen zonder ons daarvan in kennis te 

hebben gesteld. Annie De Taeye merkt op dat in het verslag van de vorige vergadering de 

datum voor de eerstvolgende bestuursvergadering verkeerd is (27 april). De volgende 

bestuursvergadering met het nieuwe bestuur vindt plaats op 24 april 2013. 

 

Verslag: Modest Van Achte 


