p/a cultuurdienst
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
09 341 90 88
cultuur@assenede.be

VOORLOPIG Verslag van de bestuursvergadering van 16 december 2020
Aanwezig

Pablo Smet, Chris Van Guyt, Peter Audenaert, Ludo Suy, Yvan Schaght, Robert Boelens,
Sandra Bardyn en Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator)

Verontschuldigd

Michel Coene en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur)

Afwezig

1.

Notulist

Chris Van Guyt

Volgende vergadering

woensdag 13 januari 2021

Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering
Het verslag van 25 november wordt goedgekeurd.

2.

Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive
Wat moest gebeuren is gebeurd, maar het document is nog niet aangepast.
https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing

3.

Adviesvraag: reglement verdeling middelen Vlaams Noodfonds
Dit punt vervalt omdat we al advies gegeven hebben.

4.

Adviesvraag: adviesvraag herlocalisatie kunstwerken bibliotheek
Drie kunstwerken die vroeger in de omgeving van de bibliotheek stonden zijn voorlopig verplaatst naar het park
rond het gemeentehuis. Het gaat om Floris en de Blancefloer, steen Bob Dries en grafzerk A(rt)ssenede. Het
voorstel van het college is om die definitief in het park rond het gemeentehuis te laten staan.
We adviseren positief, mits er een soort plan is en dat het park geen dumpplaats wordt voor kunstwerken waar
men geen raad mee weet. Peter stelt zich kandidaat om advies te geven over de inplanting van de kunstwerken.
We zullen nu al vermelden dat dat advies volgt.

5.

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen
De formulieren van deze aanvragen staan op Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing

6.

Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman
Januari. Sofie doet een oproep voor vernieuwing van het lidmaatschap van de cultuurraad.
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Februari. Noodfonds, en hoe zullen deze middelen verdeeld worden.
7.

Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst
- Notulen straatnaamgeving Zulma Rondasstraat (zie 2 bijlagen)
- Antwoord advies aankoop emaillen bord Brouwerij Cruyl Assenede (zie bijlage)
- Antwoord over straatnaamgeving Molenbergplein. Chantal heeft laten weten dat het straatnaambordje
besteld zal worden.

8.

Rondvraag/varia
Chris heeft e-post ontvangen van Hallekin waarin ze melden dat ze graag van gedachten te wisselen rond “de
toekomst van ons project” en ook over “de samenwerking daarbij vanwege het gemeentebestuur”. Ze zullen
hierover graag van gedachten wisselen met het gemeentebestuur, en met de cultuurraad. Ze opteren ervoor om
dit overleg te hebben van zodra de deelnemers daarbij ingeënt zijn tegen het COVID-19-virus. Zowel het
gemeentebestuur als wijzelf vinden dat veel te laat. Het gemeentebestuur zal initiatief nemen om het overleg
sneller te laten plaatsvinden. Sofie zal de uitnodiging sturen. Ik laat hen dat weten.
Inhoud Belleman. Chantal wil met alle adviesraden + David dat in grotere groep bespreken. Daar is nog niets
rond gebeurd. Pablo zal aan Chantal een reminder sturen.
Robert: de toelage van € 1.500 is gestort.
Sofie vraagt aan Lien hoe ze anoniem gestemd hebben voor de gemeenteraad.

9.

Kalender
woensdag 13 januari om 20 uur

Bestuursvergadering cultuurraad, online
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