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Kasteelstraat 3 
9960 Assenede 

09 341 90 88 

                                                                                          cultuur@assenede.be  

           Assenede 10 mei 2013  

 

Verslag van de 1ste bestuursvergadering van de cultuurraad op maandag 6 mei 2013 om 

20.00 in de cafetaria van “de Bijenkorf” Sportstraat te 9960 Assenede. 

 

Aanwezig: Schepen Dominique Buysse, Annie De Taeye, Robert Boelens, Wilfried Teeuws, 

Guido Wouters, Chris Van Guyt, Yvan Schaght, Ludo Suy, Pablo Smet, Alex Van 

Wynsberghe en Modest Van Achte.  

Verontschuldigd: Carine De Muynck 

 

1. Welkom, nazien en goedkeuren van de notulen van de bestuursvergadering van 21 

maart 2013. 
 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder de nieuwe bestuursleden, 

Yvan Schaght, Etienne Blancke en Ludo Suy. Er zijn geen opmerkingen op de tekst van 

het verslag van de 48e vergadering en de tekst wordt goedgekeurd.  

 

2. Verkiezing of aanstellen voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, 

plaatsvervangers. 

 

De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn voor de functie van voorzitter. Daar er geen 

kandidaten zijn neemt Alex Van Wynsberghe terug de taak van voorzitter op zich voor de 

komende legislatuur. Als ondervoorzitter wil Guido Wouters die taak op zich nemen. Daar er 

geen kandidaten zijn voor het secretariaat en penningmeester wil de huidige secretaris beide 

taken de komende vier jaar vervullen. Bij afwezigheid van de secretaris wil Guido Wouters 

verslaggever zijn.  

 

3.Kennisgeving samenstelling nieuw bestuur aan het College. 

 

Pablo Smet zal de samenstelling en de mandaten van het nieuwe bestuur doorgeven aan het 

College. 

4. Kennisgeving beslissing en advies AV in verband met de nieuwe reglementen. 

 

De nieuwe op de AV goedgekeurde reglementen zullen aan het college worden overgemaakt, 

na goedkeuring worden ze definitief van kracht.   

 

5. Vragen aan het College om afsprakennota te onderschrijven. 

Op vraag van Schepen Dominique Buysse wordt in de ‘Afsprakennota’ het woord 

‘gemeentebestuur’ vervangen door ‘college’. 

Wij hopen een antwoord te krijgen over genoemde ‘Afsprakennota’ van het college tegen de 

volgende vergadering. 

Het nieuwe cultuurdecreet gaat in voege op 1 januari 2014,onze reglementen voldoen aan dit 

nieuwe decreet. 
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6. Stand van zaken 11-juliviering. 

 

De aanvraag voor de 11-juliviering in Assenede werd ingediend bij Vlaanderen Feest en 

goedgekeurd. De organisatoren wachten op een coördinatievergadering met de gemeente. Op 

11 juni wordt beslist welk mobiel podium er aangevraagd wordt. Er worden tafels en stoelen 

gehuurd. Er is geen veiligheidsplan nodig en parkeergelegenheid en omleidingen worden 

aangevraagd. De gelegenheidstoespraak wordt gehouden in het begin van het programma 

(19.00u) en Schepen Dominique Buysse zorgt indien ze zelf niet kan voor een vervangende 

spreker. 

Affiches, vlaggen en spandoeken Vlaanderen Feest zijn aangevraagd. De viering begint om 

19.00u en eindigt om 23.00u. 

 

7. Afrekening risicoactiviteit ‘v.z.w. Strandpaal 28’ optreden van de ‘Hepcats’. 

 

De voorzitter geeft een uitleg aan de nieuwe bestuursleden betreffende het reglement. Wij zijn 

akkoord en storten 40% van de uitkoopsom van € 500 (€200) op de rekening van v.z.w. 

Strandpaal 28.  

Alle nieuwe reglementen komen online van zodra deze goedgekeurd zijn en daarna verschijnt 

een artikel in ‘de Belleman’. 

 

8. Voorbespreking knelpunten gesteld op de AV. 

 

- Het toneelgezelschap ‘Floris ende Blancefloer’ wil 5 weken na elkaar spelen. Volgens de 

reglementen mag een toneelgezelschap de zaal 4 weken blokkeren. De bezetting van de 

laatste 2 jaar wordt bekeken door Pablo Smet. Stoelen bijplaatsen is geen oplossing daar deze 

hoger zijn dan de zetels. 

- Op zaterdag en zondag wordt ‘de Bijenkorf’ niet gekuist. Blijkbaar is dit niet voor iedereen 

een probleem het gemeente heeft hiervoor geen budget. Er wordt voorgesteld dat de 

verenigingen in het weekend zelf de toiletten reinigen en hiervoor in hun vereniging een 

beurtrol afspreken. 

- Sluiting van de bibliotheek in Bassevelde en Oosteeklo. 

Het bestuur betreurt dat de cultuurraad niet werd betrokken bij de sluiting van de openbare 

bibliotheken in Oosteeklo en Bassevelde en dat wij de sluiting moesten vernemen via de 

kranten. 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 een overleg tussen cultuurraad en het beheersorgaan van de Bib. Daarna 

kunnen we eventueel gemeenschappelijk reageren.  

 

9. Mededelingen. 

 

- De Schepen van cultuur deelt mee dat de besprekingen over het budget 2013 nog bezig zijn. 

Inzake subsidies is 2013 een overgangsjaar. Er moeten knopen doorgehakt worden en er 

zullen heel wat minder subsidies zijn. Voor cultuur krijgt men van de hogere overheid niet 

zoveel als bv. voor sport en jeugd. Dit jaar organiseert men om te besparen geen smokkel- 

feesten en geen kerstmarkt. De verenigingen hopen op een evenwicht en snelle duidelijkheid. 

- Filas heeft laten weten aan Pablo Smet dat zij wel activiteiten gedaan hebben in 2011 maar 

dat zij geen subsidie hebben ontvangen. De secretaris kon hen geen punten geven voor het 



jaar 2011 daar zij geen activiteiten hebben opgegeven. Wordt nogmaals nagezien door de 

secretaris. 

- Het kunstwerk ‘de Kubus’ van Guy Vandenbranden staat gedemonteerd in Eeklo. Aan 

Schepen Dominique Buysse wordt gevraagd om contact op te nemen met Emmanuel Vidts, de 

pastoor van Assenede, om dit kunstwerk eventueel permanent in de kerk van Assenede te 

plaatsen. 

- Yvan Schaght vraagt zich af waar het klokje gebleven is uit de toren van het oude gemeente- 

huis. Deze bronzen klok werd vroeger gebruikt als waarschuwing bij brand om de brandweer 

op te roepen. 

- Waar zich de Oorkonde van Boekhoute bevindt, blijft nog steeds een raadsel. Deze 

oorkonde werd afgegeven door Emiel Blommaert aan Kristof Vereecke. Wilfried Teeuws 

vermoedt dat de oorkonde na de verhuis bij Geeraard Van Hooreweghe zou kunnen liggen.     

Pablo zal de vraag nogmaals aan Sofie Van Waes stellen. 

- Waar bevinden zich alle vlaggen van de muziekverenigingen van groot Assenede? De 

geconsolideerde vlaggen van Bassevelde van 1805 en 1865 en van Diederik van Assenede 

liggen bij Cecile De Graeve veilig opgeborgen in zuurvrije kartonnen dozen. De 

geconsolideerde vlag van ‘De Braakmanszonen’ ligt bij Wilfried Teeuws. Deze vlag wordt 

afgestaan aan de gemeente maar het document werd nog niet ondertekend terug bezorgd aan 

de muziekvereniging. Waar zijn de overige vlaggen van ‘de Eikelkrans’ van Oosteeklo, ‘Vlug 

en Blij’ van Assenede en ‘Burgerkring’ van Assenede? De secretaris vermoedt dat deze 

vlaggen bij de conservator Willibrord Jacobs liggen. Pablo Smet doet navraag. 

Er wordt voorgesteld om de vlaggen alle samen te brengen en eventueel bij het archief van 

“De Twee Ambachten” te bewaren. Zo adviseren aan het College en vragen aan “De Twee 

ambachten”. 

- De Schepen van cultuur vraagt of wij willen meewerken aan de opening van de dorpskern in 

Assenede. We werden nog niets gevraagd. Ludo Suy vraagt om het verslag van de 

vergadering over de opening van de dorpskern te bezorgen aan de deelnemers. Op het 

programma staat de onthulling van het beeld ‘Diederik van Assenede’ en de voorstelling van 

het boek over Assenede van archeoloog Sam De Decker en fotograaf Ludo Goossens. 

- De secretaris stuurt een brief naar de verenigingen die de laatste jaren niets meer van zich 

lieten horen. Dit zijn: ‘De Samenwerking v.z.w’., ‘Gezinsbond Bassevelde’, ‘Spoorse 

Vrienden’, ‘carnavalsvereniging ‘Geef Mutse’ en de ‘Socialistische vrouwen Boekhoute’ 

- De secretaris vraagt aan Pablo Smet om het nieuwe hoofding voor brieven op te sturen naar 

alle bestuursleden. 

 

Volgende vergadering: 12 juni 2013. 

 

                              . 

 

 

Verslag: Modest Van Achte 


