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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER D.D 14/06/2021 

 

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

Verontschuldigd: John  

Afwezig: 

 

A) Goedkeuring verslag 

We klinken op het feit dat we elkaar weer mogen terugzien. Er werd door Frederik en Daisy een kleine 

receptie met drank en hapjes aangeboden.   

B) 11-juliviering 

- De uitnodiging voor de 11-juliviering zit nu in proefdrukfase. 

- Rik Mervylde (Wijkwerking) komt logistieke meehelpen die avond. 

- Vrijdag 9 juli om 10u gaan we de koelkasten vullen en tafels zetten (update: laatste wordt door 

speelpleinwerking gedaan). Sven stuurt nog reminder naar de groep hiervoor. Kunnen zich vrijmaken: 

José, Daisy, Sven, man van Nancy, Luc en misschien Piet. 

- Draaiboek wordt overlopen. Kleine aanpassing: inschrijven via cultuur@wielsbeke.be 

- Frederik vraagt sponsoring aan bij Rik Buyse voor Vlaamse Leeuw (update: is in orde) Sven bestelt de 

rest van de dranken (zeker ook cola en cola zero) en glazen. 

 

C) Cultuurmarkt 

- Luc verontschuldigt zich voor de cultuurmarkt.  

- We overlopen de inschrijvingen en merken op dat er blijkbaar mails verloren zijn gegaan. (update: 

probleem is intussen opgelost).  

- Ontwerp van Marieke komt in infokrant. Misschien kunnen we digitale handtekening maken die ook 

verspreid kan worden door verenigingen. Vraag: kunnen nieuwe inwoners gemaild worden of een 

brief ontvangen hierover. 

- We maken een inschrijfformulier voor de avondactiviteit (uitreiking Juliaan Claerhoutprijs + optreden 

Katrien Verfaille) 

- In volgende fase moeten we de flyer verder verfijnen met extra info. 

- Flyers en affiches verdelen bij bakkers etc of ze uitdelen over heel de gemeente. Misschien meegeven 

met infokrant van september of apart laten verdelen midden augustus. Sven vraagt prijs.  

- Sowieso moeten we in de infokrant van september op de voorpagina raken.  



- We gaan in eerste instantie de niet-ingeschrevenen contacteren met de vraag of we ze gemist hebben. 

Misschien kunnen we in een latere mail al de reeds ingeschreven verenigingen vermelden.  

- Extra vergadermoment deze zomer: 12 juli om 20u in Zaal Mozaïek 

 

D) Laureaat Juliaan Claerhoutprijs 

- Een ruim aantal kandidaten werden dit jaar doorgegeven. De voorzitter overloopt alle namen.  

- Na anonieme stemming werd gekozen voor: Frank De Munster 

- De drie beeldjes zijn al te Wielsbeke en worden nu bewaard in het gemeentelijk archief. 

 

E) Aanvraag nieuwe straatnaam 

- Er wordt een nieuwe straat gebouwd voor een verkaveling gelegen langs de Nijverheidsstraat te 

Wielsbeke. Voorstel: Bareelweg. Motivatie: dicht bij stationstraat en dicht bij oude spoorweg.  

- Hiernaast is er een suggestie verschenen om het plein aan de Sint-Bavostraat een naam te geven. Er is 

al een voorstel gekomen om er het Hubert Pauwelsplein van te maken. Andere suggestie: Sint-

Bavoplein. Nog geen consensus op gekomen. We wachten een officiële vraag vanuit college af.  

- Misschien kan er een mooi plakkaat gemaakt worden ter nagedachtenis aan Hubert Pauwels dat ter 

hoogte van de trappenstructuur aan het water kan geïnstalleerd worden.  

 

F) Uitpas Wielsbeke 

- Vanaf september 2021 zal Wielsbeke zich officieel aansluiten bij het Uitpasverhaal en dit in 

samenwerking met Uitpas Zuidwest. Op dit moment vinden alle voorbereidingen hiervoor plaats.  

- Met de Uitpas kun je punten sparen bij een deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Voor 

gezinnen/personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming is er een sociaal tarief, waardoor 

zij makkelijker kunnen deelnemen aan het vrijetijdsleven. 

- In eerste instantie zullen enkel gemeentelijke activiteiten deel uitmaken van het Uitpas-verhaal (jeugd, 

sport, cultuur, bibliotheek en Lokaal Dienstencentrum). De hoop is om in de komende jaren ook de 

verenigingen te betrekken in het Uitpasverhaal. 

 

G) Update coronamaatregelen 

- We volgen vanaf heden de nationale maatregelen. Vanaf 1 juli zijn de zalen ook weer te huren. 

 

H) Varia 

- Leeskring bestaat volgend jaar 20 jaar. Ze willen spreker Stefaan Hertmans vragen. Dit past echter niet 

in het budget en de vraag is of de cultuurraad dit financieel kan ondersteunen. Kan mogelijk uit de kas 

van de cultuurraad komen. Wordt op volgende cultuurraad nog eens besproken.  

- Dank van cultuurraad voor de schilderwerken in het cultuurcentrum Hernieuwenburg.  

 

Volgende vergadering Raad van beheer: Maandag 12 juli om 20u in Zaal Mozaïek 


