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 9/12/2019

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

A) Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd.
Het schepencollege vraagt wel of er toch even kan nagedacht worden over molentermen voor de nieuwe
verkaveling aan de Molenstraat, via de info die Piet op de vorige vergadering had meegegeven. De
herinnering aan de molen (staakmolen) die er vroeger stond, wordt in het ontwerp ook van de verkaveling
meegenomen.
Misschien kan er wat ruimer gekeken worden dan onderdelen, bv. Naar molenaars, maalderij,….
Er zal binnenkort een eerste deel aangelegd worden begin 2020, maar deze denkoefening mag zeker
meegenomen worden naar de volgende vergadering van februari.
Tegen het einde van het jaar wordt een verkavelingsaanvraag ingediend, en dan zal er misschien duidelijker
zicht zijn hoeveel straten er nog kunnen aangelegd worden op de site.
Sven mailt iedereen het opzoekingswerk van Piet door.

B) 11-juliviering
-

Sven vraagt prijzen op bij Muziektheater.be en bij De Vlaamse Zanger.

-

Mogelijk frietkot of oliebollenkraam voorzien als het een programma met meer ambiance zal zijn.

Er dient bekeken te worden welke richting we willen uitgaan. Hoe kunnen bepaalde vastgelegde zaken zoals
voordracht en ‘Vlaamse Leeuw’ in het programma worden toegevoegd? Misschien eens een korte uitleg
voordien (bv. Over ontstaan lied ‘Vlaamse Leeuw’) ipv een uitgebreide lezing.
We kunnen eens namen van artiesten vragen bij Algemene Vergadering.

C) Reglement projectsubsidies
Sven overloopt het voorstel voor het nieuwe reglement ivm de coproducties en de projectsubsidies.
Bepaalde opmerkingen worden gegeven voor de Cultuurraad en worden meegenomen naar de verdere
uitwerking van het reglement.

D) Cultuurreis
Voorstellen: Middelburg en Westkapelle (met oorlogsmuseum), Leuven, Duinkerken,
Luc zoekt wat info op over Middelburg en omstreken.
Datum: zondag 21 juni 2020
Luc, John en Piet bereiden voor.

E)

Verslag eerste vergadering werkgroep bibliotheek

Op maandag 2 december kwam de werkgroep voor de eerste keer samen met een 8-tal vrijwilligers. Nele
Verfaillie heeft de gevraagde werking uitgelegd, en als eerste staat de Verwendag op de planning in april.
Begin januari komt de groep samen om een aantal voorstellen te formuleren. Er wordt gekeken voor een
nieuw concept voor jong en oud.

F)

Vastleggen datum AV + inhoud

-

Inhoud: reglement projectsubsidies, light formulier voor aangifte evenementen, Sven zoekt punten op
van document.

-

Datum: 20 April (Sven kijkt voor zaal)

G) Varia
-

Etentje cultuurraad: 24/01/2020: kan niet in Lin’eau, voorstel om naar de broer van Frederik te gaan in
Kruishoutem.

-

Er zijn al enkele vergaderingen waarbij sommige mensen zich niet voor hebben verontschuldigd. Wat
doen we hiermee: voorzitter contacteert hen.

Volgende vergadering: Maandag 10 februari 2020 in Vergaderzaal Sociaal Huis, Hernieuwenstraat 15 te
Wielsbeke.

