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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 2) 

verslag van de bestuursvergadering van 8 januari 2020 

Aanwezig Robert Boelens, Yvan Schaght, Michel Coene, Pablo Smet, Sofie Van 

Waes (cultuurbeleidscoördinator) en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) 

Verontschuldigd Ludo Suy, Peter Audenaert, Sandra Bardyn en Chris Van Guyt 

Afwezig / 

Notulist Robert Boelens 

Volgende vergadering 12 februari 2020 om 20 uur in gc de Bijenkorf 

 

1. Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 4 december 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Afspraken en te doen uit vorige vergadering 

Zie overzicht in Google Drive. 

Robert heeft een printer (Brother MFC-2710DW) aangekocht voor 154,99 euro. 

Er zal met de archivaris van de gemeente een afspraak gemaakt worden, omtrent waar en bij wie we ons 
kunnen bevragen omtrent de problematiek van archiveren, consolideren, conserveren, … van kunst- en 
archiefstukken. 

3. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

• Quiz op 19 oktober 2019 (De Sperre) = ontvankelijk 

• Lezing ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ door Prof. De Wachter op 14 december 2019 (Praatcafé Psychose 
Oost-Vlaanderen) = ontvankelijk 

• Stand up comedy ‘Koffie & strafstudie’ met Koen De Wulf op 2 februari 2020 (Gezinsbond Assenede) = 
ontvankelijk 

• Café Chantant op 9 februari (Asseneeds RAMPensemble) = ontvankelijk 

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive (Google Drive\cultuurraad 
Assenede\subsidieaanvragen\2019\Formulieren + Google Drive\cultuurraad 
Assenede\subsidieaanvragen\2020\Formulieren) 

4. Prioriteiten cultuur: stand van zaken 

Tot op heden ontvingen we nog geen officieel antwoord op het advies omtrent ‘Prioriteiten en aanbevelingen 
voor cultuur in het meerjarenplan 2020-2025’, dat we nogmaals bezorgden op 27 oktober 2019. 

Chantal geeft toelichting bij de bespreking door het college van burgemeester en schepenen van het advies dat 
wij bezorgden. 



Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 2 (van 2) 

• Er loopt momenteel een vacature. 

• De diverse taken zijn verdeeld over het personeelsbestand. 

• De temperatuurregeling in de Bijenkorf is tot op heden nog niet goed geregeld. 

• Plaatsing van info-borden staat op het programma. 

• Voor de jeugd gaan er investeringen gebeuren in Bassevelde. 

• Assenede blijft lid van Comeet en de bijdrage is gestegen naar 0,70 euro per inwoner. 

• Het gemeentebestuur denkt er aan om de kerk van Boekhoute (?) te gebruiken in functie van kinderopvang. 

• De dienst communicatie heeft een filmpje laten maken, met de bedoeling de communicatie te bevorderen. 

• Er kunnen voorstellen gedaan worden om iets creatief te doen met leegstaande gebouwen van de 
gemeente. 

• Voor de 10 Art Miles werkt de gemeente samen met de groep van de kerk van de Landsdijk. 

In het meerjarenbeleidsplan van de gemeente staat niets dat uitdrukkelijk naar cultuur verwijst, maar Chantal 
benadrukt dat er wel degelijk een budget voor cultuur beschikbaar is maar dat dit echter niet uitdrukkelijk zo in 
het budget staat ingeschreven. 

5. Aanbod Leaderpproject ‘Dorp Dynamiek’ 

• Het Plattelandscentrum biedt een kortlopend traject (3 à 4 sessies) aan waarbinnen er samen met lokale 
besturen en hun adviesraden wordt nagedacht over hoe er in de toekomst kan samen gewerkt worden aan 
een lokaal participatiebeleid op maat, zoals beschreven in het recente decreet Lokaal Bestuur. Het 
inhoudelijke traject wordt uitgewerkt op maat van de lokale noden en mogelijkheden. 

• Aan de adviesraden wordt gevraagd of zij wensen dat gemeente Assenede zich kandidaat stelt om samen dit 
traject te doorlopen. 

• Bij deelname vraagt het Plattelandscentrum aan de gemeente geen extra middelen, enkel een inhoudelijk 
engagement om het traject te helpen vormgeven en open te staan voor de resultaten ervan. 

• We hebben reeds positieve ervaringen met een gelijkaardig traject dat in 2016 werd opgezet in 
samenwerking met De Wakkere Burger, wat resulteerde in de huidige werking van ‘Adviesraden samen 
sterk’. 

• Het bestuur beslist om mee te stappen in dit traject. 

• Pablo laat dit aan het diensthoofd Vrije Tijd weten. 

6. Nieuws en mededelingen van de cultuurdienst 

• De Belleman kreeg een nieuwe lay out. 

7. Rondvraag/varia 

• De vereniging ‘Assenede voor Iedereen’ wenst aan te sluiten bij de cultuurraad. Sofie vraagt hen om een 
overzicht van de voorbije en geplande sociaal-culturele activiteiten te bezorgen. 

• De steen die ingemetst is in de gang van de polyvalente zaal op het Diederikplein is van historische waarde 
en zou meer tot zijn recht komen in de muur van de vernieuwde bibliotheek. Pablo bezorgt het college van 
burgemeester en schepenen een advies hierover. 

• Het kasboek en de rekeninguittreksels van bankrekeningen van de cultuurraad werden doorgegeven ter 
controle. 

8. Kalender 

woensdag 12 februari om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad in De Bijenkorf 

 


