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09 341 90 88 

cultuur@assenede.be 

 

 

Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 2) 

 goedgekeurd verslag van de bestuursvergadering van 06.09.2022 

Aanwezig Robert Boelens, Michel Coene, Pablo Smet, Yvan Schaght en Chantal Bobelijn  (schepen 
van cultuur)  

Verontschuldigd Peter Audenaert en Chris Van Guyt  

Afwezig Sandra Bardeyn 

Notulist Robert Boelens 

Volgende vergadering 5oktober in de Bijenkorf 

 

Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 6 juli 2022 

Het verslag van 6 juli wordt goedgekeurd. 

Afspraken en te doen uit vorige vergadering 

Zie overzicht in Google Drive. 

Advies historische steen: nog uit te voeren.  

Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Abdij van Herkenrode en de wereld van Breugel -Davidsfonds Bassevelde  03.09.22 ontvankelijk 

De Vergeten Vrouwen – Stoepewaarts met de Zusters  24.09.22 ontvankelijk 

Oliebollenfestijn – Samana Groot Assenede- voor iedereen – 20.09.22 

Stichting Pim De Rudder – Kunstmarkt en boekenmarkt – muziekoptreden – 31.7.22 

ontvankelijk 

Kokette taalkronkels – Markant Assenede – 20.09.22 

Klein Jazzenede – concerten voor iedereen toegankelijk – 26.5 – 31.7.22 

ontvankelijk 

ontvankelijk 

  

Uitbetaling van 11 juliviering 2021 

De uitbetaling aan de feestcommissie van Boekhoute werd overgemaakt op 15 november voor een bedrag van 
1769,50 euro. 

 

Reglement cultuurprijs gemeente Assenede 

De bespreking wordt verschoven naar een volgende vergadering. 

 

 



Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 2 (van 2) 

Mededelingen van de Cultuurdienst door de Schepen van Cultuur 

Het beeld van de ezel is afgewerkt, en is gereed om geplaatst te worden op de Markt voor de Kiosk, bij voorkeur 
op een sokkel. 

De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia heet een financieel probleem omtrent haar nieuw gebouw, de onroerende 
voorheffing is aanzienlijk hoger dan in de vorige locatie en vraagt steun. Dit gaat zomaar niet zonder reglement. 

 

Reveil op 1 november 2022 

De vereniging ‘Assenede vertelt’ wil dit verzorgen. Wij stellen voor om dit enkel te doen op het kerkhof Van 
Assenede. Later kan een beurtrol ingevoerd worden. 

 

Reuzen van Assenede 

Comeet stelt een vraag over de reuzen van Assenede. De vraag zal overgemaakt worden aan de Heemkundige 
Kring van Assenede ‘De Twee Ambachten’. 

 

Rondvraag 

• Weten de auteurs van de gedichten die gebruikt worden op de panelen dat hun gedicht gekozen is? 
• Visietekst van kunst in openbare ruimte. 
• Kunnen wij als cultuurraad wel wettelijk samenkomen? Wanneer wordt dit uitgeklaard?  

 

Kalender 

woensdag 5 oktober om 20 u 

woensdag 9 november om 20u 

woensdag 7 december om 20u 

bestuursvergadering cultuurraad 

bestuursvergadering cultuurraad 

bestuursvergadering cultuurraad 
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