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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 08/02/2021

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

A) Goedkeuring verslag
Verslag goedgekeurd
B) Advies Reglement G-Sport
Er dient geen verder advies gegeven te worden. Wel werden de twee bezorgdheden van de cultuurraad
(geen definitie van G-Sport in oorspronkelijk reglement + de vrees dat sommige verenigingen dubbel
gesubsidieerd zouden worden) meegenomen. Zo kunnen verenigingen geen gewone subsidiepunten
behalen op leden die al gesubsidieerd worden via het G-sportreglement.
C) 11-juliviering en Juliaan Claerhoutprijs
We vermoeden dat er op 9 juli wel al mogelijkheden zullen bestaan om een bescheiden viering te
organiseren, voor bijvoorbeeld een 50 tot 70-tal personen. Het idee heerst wel om dit jaar de Juliaan
Claerhoutprijs niet uit te reiken op de 11-juliviering, maar dit eerder te koppelen aan een cultuurmarkt in
september-oktober.
We lanceren wel al de oproep omtrent kandidaten voor deJuliaan Claerhoutprijs (bv. in de infokrant van
maart-april).
Sven gaat op zoek naar sprekers voor de 11-juliviering. Enkele mogelijke sprekers zijn Luc Haekens over Fake
News en Rik Van Cauwelaert. Sven legt ook OC Leieland vast voor 9 juli 2021
De nieuwe beeldjes voor de prijs zijn door Frederik besteld. Sven bezorgt hem nog de bestelbon voor
facturatie.
D) Werfdoeken Domein Hernieuwenburg
Een jury, bestaande uit de sport-, cultuur-, jeugd- en communicatiedienst van de gemeente, koos
verschillende foto’s uit. Hierbij werd op de inhoud van de foto gekozen en waren de fotografen niet
gekend door de juryleden. Er werd een mix samengesteld tussen natuur, infrastructuur en foto’s van
plaatselijke sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. De doeken zijn nu in druk en worden vermoedelijk eind
februari opgehangen.
E)

Cultuurmarkt

Het idee leeft om in het tweede weekend van september een cultuurmarkt te organiseren. Verenigingen
kunnen zichzelf hierop voorstellen via diverse standjes. ’s Avonds kan dan een optreden plaatsvinden met

aansluitend de uitreiking van de Juliaan Claerhoutprijs. Er kan ook breder gegaan worden: er wordt hierbij
gedacht aan huldigingen voor verenigingen, bestuursleden met x aantal jaren dienst,….

F) Varia
-

In maart vindt de internationale dag van de Poëzie plaats. De cultuurdienst lanceerde een oproep
naar dichters uit de drie deelgemeenten die over hun eigen deelgemeente een gedicht schrijven.
Uit elke groep wordt telkens 1 schrijver -12 en 1 schrijver +12 gekozen die hun gedicht als
raamtekening zullen mogen aanschouwen op OC Leieland, Bibox of Den Aert. De andere gedichten
zullen in de eerstvolgende infokrant worden geplaatst.

-

Het West-Vlaamse Stadslandschap wil op 29 oktober een nachtelijke wandeltocht organiseren, met
werknaam ‘Sint-Baafs-Vijve by night’; Hiervoor werken ze samen met o.a. De Torenvalk, de
erfgoedwerkgroep, het André Demedtshuis en de cultuurdienst. Een werkgroep is opgestart.

-

Via mailverkeer werd een advies uitgegeven voor de benaming van een nieuw woonproject in de
Bavikhoofsestraat te Ooigem: Bakkerkes. Intussen werd door het vastgoedkantoor bevestigd dat zij
deze naam zullen hanteren.

-

De cultuurraad bemerkte dat andere gemeenten beginnen te werken met het versieren van hun
elektriciteitscabines. Er kan in een schrijven geadviseerd worden aan de gemeente om dit ook op
Wielsbeeks grondgebied te realiseren. De cultuurdienst had hierover al vrijblijvend contact met de
firma Threepack. De cultuurraad raadt aan ook contact op te nemen met Het Ventiel en Ateljee44
van Mivalti Tielt.

-

De cultuurraad vraagt of er bijkomende uitleg kan voorzien worden bij bepaalde historische
straatnamen. Vaak is door de inwoners niet duidelijk waarom een straat zo vernoemd wordt.
Hiervoor kan inderdaad gekeken worden wanneer een straatnaambordje dient vervangen te
worden. Intussen kan er misschien gewerkt worden met QR-codes. In dit traject kan er
samengewerkt worden met de erfgoedwerkgroep.

-

De cultuurraad vraagt wat de stand van zaken is omtrent het Uitpas-verhaal. De jeugd- en
cultuurdienst is volop bezig om de laatste informatie op te vragen om dit dan voor te leggen aan
het college. De hoop is in september dit project officieel voor de inwoners te lanceren.

Volgende vergadering Raad van beheer: 8 maart 2021, vermoedelijk virtueel.

