GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD WIELSBEKE
p.a. speelhuisje, Baron van der Bruggenlaan 15, 8710 Wielsbeke
Tel: 056/67.32.70
cultuur@wielsbeke.be

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 9/09/2019

Aanwezig: Sven, Frederik, Luc, Maria, José, Piet
Verontschuldigd: Trees, Daisy, Annie, John, Nancy
Afwezig: Yvan

A) Goedkeuring verslag
Werkgroep bibliotheek gaat in dit najaar van start.
Verslag wordt goedgekeurd.

B) Evaluatie Cultuurreis
-

Heel positief bevonden (ook door deelnemers), enkel bediening in restaurant was wat
minder/onderbezet (maar daar kunnen wij als organisatie niets aan doen). Het eten zelf was wel goed.

-

Goede gids in Afrikamuseum bij groep van Frederik en Piet.

-

Afrikamuseum: was wel wat snel gegaan, kon gerust halfuur langer duren.

-

Er werd wel gevraagd waarom het op zaterdag was. Ook reactie waarom het op de Ooigemse Feesten
was. Misschien volgende keer kijken of het niet gelijktijdig met een groot evenement valt.

-

Het was niet volzet.

-

Volgend jaar zaterdag 20 of 21 juni 2020? Optie in de agenda zetten.

C) Evaluatie 11-juliviering
-

Heel goede spreker.

-

Jammer dat er niet zoveel volk was.

-

Meer Vlaamsche Leeuw voorzien volgende keer.

-

Muziek was goed, maar onderbreking was goed idee. Volledig muziekaal programma in 1 stuk was
mogelijk te lang.

-

Volgend jaar vrijdag 10 juli 2020.

-

Vraag: moet er niet eens gedacht worden aan een nieuw concept? Is een academische spreker nog
goed idee? Kijken om een breder publiek te bereiken? Misschien van 19u tot 20u academisch kwartier
en daarna iets groters maken zoals ‘Vlaanderen Zingt’ met bekend iemand.

-

Sven zoekt Vlaamse ambianceprogramma’s. (Eddy Smets)

D) Goedkeuring erkenning, subsidies en samenwerkingsverbanden
Uitgesteld naar volgende vergadering: op deze vergadering zal, ongeacht het aantal aanwezigen, een
beslissing worden genomen.

E)

Vraag tot advies hulp Rode Kruis

Er werd advies gevraagd voor volgend onderwerp: het gemeentebestuur zou aan elke erkende vereniging
één aanvraag voor hulp van het Rode Kruis per jaar gratis geven.
De Raad van Beheer geeft hierop een positief advies. We nemen dit best ook mee naar de Algemene
Vergadering of we sturen deze info naar alle verenigingen na goedkeuring.

F)

Beleidsplan: ideeën en voorstellen

Het gemeentebestuur is volop het beleidsplan voor de komende jaren aan het opstellen. De Cultuurraad
geeft zijn advies mee over bepaalde zaken:
-

Facturen op e-mail ipv per brief?

-

Apart tarief voor erkende verenigingen voor water en pils. Nu is er volumekorting voor grotere
erkende verenigingen, maar misschien algemeen korting geven aan alle erkende verenigingen. Want
nu hebben de verenigingen die het meest inkomsten (winst) krijgen door hun grotere activiteiten zoals
voetbal en chiro’s, de meeste korting. Kan deze korting niet gebruikt worden om iedereen op gelijke
voet te behandelen?

-

Vraag: Wat komt er op het rondpunt van Balta. Tip: misschien rond thema hondenzwemming .

-

Kan de binnenkant van OC Hernieuwenburg niet herschilderd worden? Misschien in het wit?
Misschien ook andere (blekere) gordijnen?

-

Wat met buxus rond graf André Demedts? Kunnen de bomen in ere worden gesteld?

-

Meer lichten aan en in OC Leieland. Trap naar beneden is gevaarlijk als het donkerder wordt. Kan er 1
spot aanblijven als de duisternis valt? Misschien betere sensor aan de voordeur. Misschien iets op
zonne-energie?

Sven maakt advies op samen met advies vraag Rode Kruis.

G) Varia
- Straatnamen gevraagd voor 2 plaatsen. Dit item wordt volgende vergadering herbesproken. Eerste
suggestie: Mezenlaan.
- Kunstproject Borstkanker: gedurende de maand oktober loopt er een kunstproject in het
gemeentehuis en Bibox om het thema van Borstkanker extra in de verf te plaatsen.

Volgende vergadering: Maandag 7 oktober om 20u in Zaal Mozaïek

