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verslag van de bestuursvergadering van 13 januari 2021
Aanwezig

Pablo Smet, Ludo Suy, Yvan Schaght, Robert Boelens, Peter Audenaert, Michel Coene,
Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) en Sofie Van Waes (cultuurbeleidscoördinator)

Verontschuldigd

Chris Van Guyt

Afwezig

Sandra Bardyn

Notulist

Sofie Van Waes

Volgende vergadering

woensdag 3 februari 2021

1. Goedkeuren verslag vorige bestuursvergadering (16.12.2020) (Pablo)
Punt omtrent Krispijn: wordt geschrapt, verder geen opmerkingen bij het verslag.
2. Afspraken & te doen uit vorige vergadering: zie overzicht in Google Drive (Pablo)
zie https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing
3. Adviesvraag: Herlocalisatie kunstwerken bibliotheek (Peter & Pablo)
• Peter deed een voorzet tot advies hierover en dit werd besproken.
• Michel geeft aan dat het beeld van Floris ende Blancefloer best terug geplaatst wordt aan de
bibliotheek. Het werd er destijds door de cultuurraad geplaatst. Voor de andere beelden wordt het
voorstel van Peter gevolgd om dit in de tuin aan het gemeentehuis te plaatsen. Er wordt wel op
gehamerd dat dit in een groter geheel moet passen (in het kader van de visienota kunsten) en dan
ook voorzien wordt van naamaanduiding e.d.
• Er zal ook een specifiek voorstel met de locatie van waar dit zou kunnen geplaatst worden. Dit zal
meegenomen worden in een algemeen overzicht met geschikte locaties om nog bijkomende
kunstwerken te plaatsen.
• Peter maakt plattegrond op die zal besproken worden en op basis daarvan zal een advies bezorgd
worden.
4. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen (Chris & Pablo)
De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing)
De subsidies voor 2020 worden momenteel nog niet verder bekeken. Er wordt gewacht tot volgende maand,
omdat dan waarschijnlijk het reglement voor het noodfonds zal klaar zijn en dit heeft ook een invloed op de
voorbije activiteiten.
5. Advies omtrent verdeling projectsubsidie voor sociaal-culturele projecten in 2020 (Chris)
Zie 4.
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6. Vraag van Trees Van Eykeren om advies omtrent verdeling middelen noodfonds te ontvangen (Chris &
Pablo)
• Er wordt beslist om adviezen niet door te sturen bij dergelijke vragen.
• Het advies zal steeds eerst naar het college doorgestuurd worden.
7. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman (allen)
• Februari: oproep lidmaatschap
• Februari: ‘Atelier in Beeld’
8. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst (Chantal & Sofie)
• Tento kermisaffiches COMEET: voorzien in Assenede tijdens de kermis in juli.
• StreetArt project (muurschilderingen): bedoeling om dit in voorjaar 2021 te lanceren. Dit moet nog
inhoudelijk verder uitgewerkt worden. Vraag wordt gesteld of dit in een bepaald thema moet
gebeuren. Niet onmiddellijk de bedoeling om hier een route aan te koppelen waar veel volk naar toe
komt, eerder voor de lokale bevolking.
Cultuurraad wil graag een advies geven over dit project. Peter heeft al enkele voorbeelden opgelijst.
Hij zal dit doorsturen naar de bestuursleden.
• In 2021 budget voorzien voor beeld ‘ezel’ te voorzien: zal uitgewerkt worden door bewonersplatform
Bassevelde.
9. Rondvraag/varia (allen)
• Peter: mal Diederik, Sofie brengt nog eens op college volgende dinsdag.
10. Kalender (allen)
Volgende vergaderingen:
• 03.02.2021
• 03.03.2021
• 07.04.2021

2/2

