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 7/10/2019

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

A) Goedkeuring verslag
Verslag goedgekeurd.
Schepen Daisy geeft een antwoord omtrent de praktische zaken die per brief werden doorgegeven aan het
schepencollege.
- Rondpunt Balta: het bestuur is hiermee bezig, een link met de Hondenzwemming is zeker optie voor thema.
- Beschildering OC Hernieuwenburg: wordt budgettair bekeken.
- Graf André Demedts: is in orde gebracht.
- Belichting OC Leieland: wordt nog bekeken.

B) Erkenning, Subsidies & Samenwerkingsverbanden
- Erkenningen positief advies.
- Subsidies: Wasko vzw vraagt of ze ook subsidies mogen ontvangen. Er zijn twee versies door de cultuurdienst
uitgewerkt. Vraag is of Wasko vzw de subsidies nodig heeft, aangezien ze nu in hiatus gaan. Indien ze plannen
hebben om verder te werken, kunnen ze recht hebben op de subsidie. Frederik geeft, als vertegenwoordiger
vanuit Wasko vzw, aan dat er toekomstplannen zijn. Positief advies op versie met Wasko vzw.
- Samenwerkingsverbanden:
Van Bezetting tot Bevrijding: € 500
Udo@Kerk: € 250
Feestnamiddag: € 150
Echo uit het Frans Klooster: € 600

C) Advies straatnamen
In navolging naar advies ivm twee nieuwe straatnamen, werden volgende namen doorgegeven:
- ‘Mezenlaan’ voor de nieuwe straat ter hoogte van de Maurissenstraat
- ‘Bonaertstraat’ als voorlopig idee voor de nieuwe straat ter hoogte van de Molenstraat. Deze naam wordt
verder nog besproken in onze vergadering van november.

D) Beleidsplan: ideeën en voorstellen (deel 2)
Geschrapt, maar de vraag wordt gesteld hoe de programmatie van OC Leieland meer gepromoot kan worden.
Kan er misschien subdomein om website gecreëerd worden? Dit wordt bekeken.
Het idee wordt gegeven om misschien meer promotie per mail te houden. Dit idee gaat de cultuurdienst verder
uitwerken.

E)

Reglementen: revisie

Op
de
volgende
vergadering
overlopen
wij
eens
alle
reglementen.
Intussen is gemeentebestuur bezig met een herwerking van het reglement omtrent de coproductie, om deze te
brengen naar een meer projectsubsidie-systeem, om nieuwe cultuurinitiatieven een boost te geven.
Er komt sowieso inhoudelijke controle zodat vernieuwend aspect naar voren kan komen.
Vragen die naar voren komen: kan samenwerkingsverbanden daar niet meer samengevoegd worden? Kan
reglement coproducties ook herbekeken worden? Misschien systeem legestoel aanpassen naar max. bedrag
dat subsidie kan zijn? Dit wordt bekeken.

F)

Varia

Omwille van de veranderingen omtrent de lokalen in OC Leieland, dienen er twee lokalen een nieuwe naam te
hebben.
Advies:
- Voor het oude lokaal van de Harmonie: Clubzaal
- Voor het oude lokaal van de bibliotheek: Benedenzaal

Volgende vergadering: Maandag 4 nov om 20u in Zaal Vogelsang

