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Verslag van de 47e bestuursvergadering op 12.09.2018 

GOEDGEKEURD VERSLAG 

 

Aanwezig: Pablo Smet, Ludo Suy, Wilfried Teeuws, Yvan Schaght, Michel Coene, Chantal Bobelijn 

(schepen van cultuur) en Marlies Goethals (cultuurbeleids-coördinator) 

Verontschuldigd: Chris Van Guyt, Modest Van Achte, Robert Boelens en Annie De Taeye 

Afwezig: - 

Notulist: Michel Coene 

Volgende vergadering/samenkomst:  vrijdag 28 september om 16u Bezoek aan Tapijt van Assenede, Hollekenstraat 

bij vzw Hallekin. 

1. Goedkeuren verslag van 46ste bestuursvergadering van 06.06.2018 

• Het verdient aanbeveling voortaan het bijvoeglijk naamwoord ‘Sociaal-Cultureel’ i.p.v. ‘Socio-Cultureel’ in de 
teksten te gebruiken. 

• Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering 

Zie https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc 

• Michel nam contact op met dienst Stedebouw over de benaming ‘Molenbergplein’; er is intussen een 
officiële goedkeuring over deze naamgeving en er komt een naambord en gps-oriëntatie. Alle huisnummers 
in de belendende straten blijven wel behouden. 

• Na de jaarverrekening blijkt dat C.R. nog 25 € moet betalen aan de fin. dir. van de gemeente. 

• I.v.m. de jaarrekeningen 2017 geeft de cultuurraad kwijting aan Robert Boelens als penningmeester. 

• Michel heeft voor enkele omliggende gemeenten al wat informatie verzameld over hun subsidiëring van 
culturele verenigingen. Algemeen rapport volgt. 

 

3. Ontslag Modest Van Achte 

Wij aanvaarden het ontslag van Modest en wij danken hem. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de Cultuurraad. 
Hij zal voor de volgende vergadering worden uitgenodigd voor overdracht van de stukken en materialen. 
 

4. Tekst ‘Prioriteiten voor cultuur in de volgende legislatuur’ 

• Voorzitter Pablo heeft de tekst voor een laatste maal zo beknopt mogelijk verwerkt tot vier pagina’s. Er 
wordt voorgesteld om dit document nu individueel door te zenden naar de nieuwe kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen én later ook nog eens naar het effectief verkozen gemeentebestuur (en 
individueel verkozenen) ter bezinning. 

• De e-mailadressen van de kandidaten op de kiezerslijsten worden verzameld en doorgezonden naar Pablo. 

• Wenselijk is ook dat deze inspirerende tekst via mail naar de achterban van onze aangesloten verenigingen 
wordt verstuurd. 

• Een samenvatting van ‘Conclusies & Aanbevelingen’ wordt best gepubliceerd in De Belleman, met verwijzing 
naar de integrale tekst op de website van de Cultuurraad. 

https://drive.google.com/open?id=0B_0FghDxk8uxQVRpdXQ1T2pyUHc
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• Dit mag ook een agendapunt zijn van de Algemene Vergadering in december. 

• Laat de tekst ook een interessante nota zijn voor ADVAS (Adviesraden Assenede), voor dhr. Koen De Wulf 
van Dorpsbelangen vzw en voor Comeet. 

 
5. Adviesvraag over het plaatsen van een kunstwerk in Boekhoute 

• Op 6 juli 2018 werd een adviesvraag gesteld aan de gemeente over een te plaatsen bronzen beeld door 
Johan Meirlan in Boekhoute, ter herdenking van de teloorgang van de garnaalvisserij. Wel wat laat blijkt nu. 
Dit beeld (dat een uitvergrote garnaal voorstelt) zou al tijdens de Gîrnaert-feesten in september ingehuldigd 
worden.  

• Bij deze adviesaanvraag werd geen rekening gehouden met het zomerreces zodat over deze materie door 
deze C.R. nauwelijks kon overlegd. Op 14 augustus kwam er een herformulering van de adviesvraag: 
locatiebepaling van het beeld. Onze voorzitter verwees toen al direct naar de bevoegdheden van ‘de 
Vlaamse Bouwmeester’. 

• De C.R. vindt deze adviesvraag toch een moeilijk verhaal! Op 13.09 (morgen dus al) zou dit beeld worden 
ingehuldigd en bij dezen worden alle bestuursleden van het C.R. uitgenodigd. ‘Beter laat dan nooit!’  

•  Het bestuur van de Cultuurraad verklaart zich echter onbevoegd in deze kwestie. 

• Pablo bezorgt een advies aan het college van burgemeester en schepenen. 

   

6. Subsidie voor sociaal-culturele projecten 

• Vzw Hallekin zond een zeer uitgebreid info-bundel toe met de vraag om tussenkomst voor aankoop van 
‘Banners’ (10 stuks x 100 €). Ofschoon dit toch een materiële aankoop is, meende de C.R. toch dat hier ‘het 
gemeenschapsvormende aspect’ van dit creatieve project primeert.  

De aanvraag is ontvankelijk, evenwel éénmalig voor deze ‘banners’. 

• Davidsfonds Assenede organiseert op 29.11 een voordracht door Prof. J.P. Van Bendegem: ‘Missen is 
menselijk!’  

De aanvraag is ontvankelijk. 

• Ian Schelfaut (toneel) en J. De Vylder brachten van 6 tot 8 aug. 2018 in Oosteeklo en Oosterzele een mix van 
toneel en film voor plus 12-jarigen over Zelfmoordpreventie. 

De aanvragers zijn NIET aangesloten bij de C.R. dus NIET ontvankelijk. 

• Zegers Filip en vzw Vrienden van de Tseut (e.a.) brachten van 1.09 t/m 2.09 ‘Het Dorp van Ivan’ (Heylen) 

De aanvraag is ontvankelijk. 

• Comité Gîrnaert-feesten organiseert van 13.09 tot 16.09 te Boekhoute hun jaarlijkse festiviteiten. 

De aanvraag is ontvankelijk. 

• Orde v.d. Smoutpot organiseert van 7.12 tot 8.12 een herdenking van WOI: 

‘’De wapens zwijgen…het feestvarken wordt geslacht!” 

De aanvraag is ontvankelijk. 

• Orde v.d. Smoutpot i.s.m. vzw Vliet & … organiseert te Oosteeklo op 11.11.2018 een herdenking van WOI 

‘Vergeten vrouwen in de Groote Oorlog’. 

De aanvraag is ontvankelijk. 

• Rampensemble ging op 1.09 het Portaal van Vlaanderen bezoeken te Terneuzen, met eigen vervoer en 
carpooling. 

De aanvraag is ontvankelijk. 

• Markant Bassevelde: de organisator liet zelf weten af te zien van de subsidie, maar zullen uiteindelijk toch 
hun aanvraag laten bestaan. 

• NSB – Boekhoute plant uitgifte van een boek over Eerste en Tweede W.O.: ‘100 Bevrijding’ (45 pag.) 

Uitgever Luc De Korte – luc.dekorte@skynet.be 

NIET ontvankelijk. 



Verslag bestuursvergadering cultuurraad dd. 06.06.2018 p. 3 (van 3) 
 

• NSB – Boekhoute organiseert op 11.11.2018 ‘100 Bevrijding’ met P.P.- voorstelling, een viering etc. in zaal 
De Kring te Boekhoutedorp 

Deze aanvraag is ontvankelijk. 

• De fanfare van De Braakmanszonen & dochters brengen op 13 oktober een concert in GC De Bijenkorf. 

Deze aanvraag is ontvankelijk. 

Bij ontvankelijk en dus goedkeuring wordt volgens het reglement gevraagd ‘met steun van Cultuurraad’ te 
vermelden! 

 

7. Vlaanderen Feest! 2018: stand van zaken 

• Strandpaal 28 vzw en vzw Vliet stonden in voor het organiseren van de Vlaamse Feestdag op 11 juli 2018.  

Hierbij is praktisch alles afgehandeld. 

• Strandpaal vzw stuurt alles door naar ‘Vlaanderen Feest’. 

• Pablo regelt nog Sabam. 

 

8. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman 

• Zie boven: ‘Conclusies & Aanbevelingen’ (punt 4) ter publicatie 

 

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

• De schepen deelt mee dat het dorpshuis te Bassevelde wordt ingehuldigd op vrijdag 26 oktober 2018; op die 
dag is er een academische zitting en receptie. Zaterdag 27 oktober is er een dorpsreceptie. 

• Dat bedoelde weekend zal de bevolking voor dit dorpshuis een NAAM kunnen kiezen uit 4 nominaties. 

• Volgens Marlies G. heeft de ‘UIT-PAS’ in het Meetjesland wind in de zeilen nu ook Maldegem er is 
bijgekomen. Nog belangrijker zou te weten zijn ‘hoe de bevolking dit zoal beleeft!’ 

 

10. Rondvraag/varia 

• Ons getrouw bestuurslid Wilfried Teeuws wordt in 2019 jaar 80 jaar en voorziet ‘een wissel van de wacht’ 
door een jonge kracht. Hij stelt zich niet meer kandidaat voor het bestuur. 

 

11. Kalender 

• Vrijdag 28 september om 16u: bezoek aan vzw Hallekin met het Tapijt ‘Floris ende Blancefloer’ 

• Volgende bestuursvergadering: woensdag 3 oktober om 20u 

 

12. Voorlopige agenda(punten) volgende bestuursvergadering 

• Laatste vergadering met Modest Van Achte 

• Voorbereiding Algemene Vergadering 

• Punt Marlies: Busreizen en andere culturele trips (georganiseerd door onze verenigingen), die openstaan 
‘voor allen’! 

• Opvolging: ‘Stoeptegels met poëzie’ & ‘Meetjeslandse Meesters’ (van beeldende kunst) 

 

 

 


