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Verslag Algemene Vergadering 30 maart 2009 om 19.30 u in
de raadzaal Ertvelde

Aanwezigen
Verontschuldigingen

Inleiding

De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, Schepen Lehoucq, Dhr. Deliaert (Vl.Belang),
Mevr. Pisman ( Groen), Dhr. Forré (journalist).
Zijn verontschuldigd: Mottrie C ( PVG-SpA), Van den Broeck L (bibliotheek), de afgevaardigden
van: A.Vermeylenfonds, Belzelieren, Davidsfonds Belzele, Davidsfonds Ev/Ert/Sl, KAV
Kerkbrugge-Langerbrugge, KVG Ev/Sl, KVLV Wippelgem, Markant Sleidinge, NEOS Sleidinge,
OKRA Kerkbrugge/Langerbrugge, Sjaloomkoor Doornzele, VTB-VAB, WIPTON, Zangkoor LangerBrugge, Van Poucke Karel, Buelens Els, Erik Goethals
Plaatsvervanger voor: Davidsfonds Ev/Ertv/Sl, Sleinse Fimlclub, VTB-VAB
Afwezig: Gezinsbond Evergem, KAV Sleidinge, Kinder-en Jeugdkoor Kluizen, KKKL, Markant
Ertvelde, Nieuw toneel Kluizen, Vl. Verb. Gepens. Sleid.

Voorzitter Freddy Van Herzeele verwelkomt de aanwezigen.
De voorzitter heeft stilgestaan bij het overlijden van Gerda Heyman, afgevaardigde voor KAV
Ertvelde in de Cultuurraad. Gerda is ook nog een aantal jaar bestuurslid en ondervoorzitster
geweest van de Gemeentelijke cultuurraad. Namens het Bestuur en de leden van de Cultuurraad
werd een oprechte deelneming aangeboden aan de familie.
De agenda wordt gevolgd zoals meegestuurd met de uitnodiging.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen tegenstemmen, enkel onthoudingen van de niet-aanwezigen, het verslag is dus goedgekeurd.

2. Culturele Veertiendaagse 2010
Inleiding
Francine Hamerlinck schetste kort de nieuwe visie en de doelstellingen van de CV 2010. ( was reeds
kenbaar in vergadering 13 oktober 2008; elke vereniging had toen ook de documenten ontvangen).
Goedkeuring aangepaste reglementen
Bij de reglementen werden korte wijzigingen aangebracht, overeenstemmend met de nieuwe visie.
Reglementen werden geprojecteerd via powerpoint. Wijzigingen in kleur aangebracht.
1. Reglement: Deelname aan de Veertiendaagse: pt. 3 : gewijzigd: Een activiteit die periodiek
plaatsheeft en toch zou doorgaan met of zonder Culturele Veertiendaagse, komt niet in
aanmerking ; .
Stemming: 51 ja; 1 onthouding: dus goedgekeurd.
2. Reglement: Prijs voor Cultuurverdienste: geen wijzigingen
3. Reglement: Prijs van de Cultuur: pt. 4 gewijzigd: Iedere stemgerechtigde organisatie in de
Algemene Vergadering van de Cultuurraad kan ofwel zichzelf, ofwel een andere
organisatie als kandidaat voordragen. Ieder stemgerechtigd lid in de Algemene
vergadering kan eveneens een organisatie als kandidaat voordragen.

Stemming : unaniem akkoord.
4. Reglement projectsubsidie: Toevoeging aan pt. 3: De projectsubsidie is een financiële
participatie vanwege de Gemeentelijke Cultuurraad en geen gemeentelijke (werkings) toelage.
Het bedrag bedraagt maximum 75 % van het deficiet met een maximum van 500 euro
per dossier. De totale tussenkomst voor de projectsubsidie is beperkt tot 1250 euro.
Indien dit bedrag wordt overschreden wordt de projectsubsidie evenredig aangepast.
Stemming : unaniem akkoord
Om de planning van de Culturele Veertiendaagse 2010 goed te kunnen voorbereiden dienen
verenigingen ten laatste tegen 15 augustus 2009 hun initiatief door te geven aan de Cultuurraad. Het
is echter interessant om, indien mogelijk, dit vroeger te doen.
Reeds doorgegeven initiatieven:
- Zo. 14 maart 2010 : in het cultuurcentrum: optreden van volgende voor deze gelegenheid
samenwerkende verenigingen: A Capella-Samankoor, Cibus Spiritualis, Kinder-en Jeugdkoor
Kluizen, Harmonie G. Duijck.
- Do. 25 maart 2010: in het CC: Markant Sleidinge: Michiel Hendrickx
- 26-27 maart: in het CC: Kon. Fanfare ‘Iever en Eendracht’i.s.m. Gemengd Koor Vivace en
ook nog een harpist.

3. Kennisgeving: brief van de Cultuurraad i.v.m.
aanpassing subsidies
De voorzitter gaf een toelichting bij de brief geschreven vanuit het bestuur van de Cultuurraad.en
besprak ook het antwoord vanuit het College van Burgemeester en Schepenen.
Schepen Lehoucq bevestigde dit antwoord waarin hij de aangehaalde punten nog benadrukte en ook
aanvulde met de bemerking dat er naast Cultuurraad ook Sportraad, Jeugdraad,… . bestaan. Een
verhoging van de subsidies zou niet beperkt blijven tot de Cultuurraad alleen. Hij onderstreepte
nogmaals de goed uitgeruste infrastructuur waarvan de verenigingen, indien ze dat wensen, gebruik
kunnen maken.

4. Nieuw aangesloten verenigingen
Sinds de vorige Algemene Vergadering ( 13 oktober 2008) werden volgende verenigingen opnieuw
erkend door de Gemeentelijke Cultuurraad:
- Gezinsbond Kluizen
- Landelijke Gilde Evergem.
Door Kinder- en jeugdkoor ‘Sing4ever’Evergem werd ook een aanvraag ingediend.Dit dossier
is lopende, vermits het om een nieuwe vereniging gaat, die nog geen werking heeft van 1 jaar.

5. Straatnamen: verkaveling Belzele
Patrick Mommens lichtte aan de hand van kaarten en foto’s op een boeiende manier het advies toe
zoals het doorgegeven is aan het Gemeentebestuur.

De nieuwe verkaveling situeert zich tussen Oosteindestraat/Steenovenstraat/ Molenhoek en biedt
ruimte voor 99 woningen.
Terugkijkend naar de historiek werden volgende namen weerhouden:
Dambroek: vermits deze nieuwe straat langs de weg ligt die vroeger deze naam droeg
Tiendeschuur: daarmee verwijzend naar de belasting die de landbouwers vroeger onder vorm van
graan moesten afstaan. De schuren waarin deze oogst opgeslagen werd lag langs de
Oosteindestraat, vlakbij de nieuwe verkaveling.
Gaverse: verwijzend naar de periode dat dit deel van Evergem deel uitmaakte van de heerlijkheid
Vinderhoute-Nevele, toebehorend aan de heren van Gavere.
Dit advies werd volledig gevolgd door het College van Burgemeester en Schepenen en is ook reeds
goedgekeurd op de Gemeenteraad.

6. Kasteel van Wippelgem: advies
Door de Cultuurraad werd pro-actief een advies ingediend i.v.m. het ‘Kasteel van Wippelgem ‘.
De nadruk werd gelegd op cultuurbeleving, erfgoed en toerisme.
Vanuit het Gemeentebestuur werd ook reeds een antwoord hierop geformuleerd.
Schepen Lehoucq schetste hierbij ook nog de actuele stand van zaken bij de heropfrissing van de
kasteelgebouwen en het omliggende park en de mogelijkheden op subsidiëring.
Vermits het om geklasseerde gebouwen gaat en een beschermd domein dient alles te gebeuren
onder toezicht van de Cel Onroerend Erfgoed.
Op 31 mei , enkel deze dag, wordt het kasteel en het domein opengesteld voor het publiek. Het is de
bedoeling om vanaf 1 jan. 2010 het gelijkvloers van het kasteel te gebruiken voor plechtigheden
( huwelijken, jubilea, … ). De hovenierswoning zal in concessie gegeven worden om dan als tea-room
open te stellen voor wandelaars, fietsers, … die het domein bezoeken. Het koetshuis zou vanaf 1 jan
2010 kunnen gebruikt worden voor vergaderingen van adviesraden, en dergelijke meer.

7. Open monumentendag 2009
Ilse Neyt gaf aan de hand van powerpoint, gedocumenteerd met foto’s een overzicht van de stand van
zaken. Open monumentendag gaat door op zondag 13 september 2009. Door de Cultuurraad,
inzonderheid door het Lokaal Comité ( Ilse, Patrick, Gaby, Annie, Gerard en Guido Desseyn) werd het
initiatief genomen om terug mee te doen aan Open Monumentendag. Het Gemeentebestuur
ondersteunt dit. Het thema is ‘Zorg'.
Meer informatie en communicatie op : www.bloggen.be/omdevergem en omd.evergem@live.be
‘Het Lokaal Comite heeft zich een idee gevormd van de monumenten die ze graag willen openstellen:
- Tuinwijk Herryville
- De kerk te Kluizen
- Psychiatrisch centrum te Sleidinge
- De molen van Doornzele
Natuurlijk hopen wij dat de molens van Ertvelde en Wippelgem zoals elke 'Open Monumentendag'
draaien..
Het Gemeentebestuur moet nog een definitieve beslissing nemen welke monumenten er precies
opengesteld zullen worden.
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8. Website: verenigingsleven
Patrick Mommens geeft een stand van zaken ivm. de website van de Cultuurraad
(www.cultuurraadevergem.be). De website bestaat een jaar. Over de ganse periode gespreid, kregen
ze gemiddeld 14 à 15 bezoeken per dag op deze site. Dat is redelijk veel, want de site beperkt zich tot
cultuur in Evergem en omgeving. Er is dus een behoefte aan informatie. Er is het luik
‘ Verenigingsleven’. Het is de bedoeling dat daar informatie komt over ‘grote momenten’ in het
verenigingsleven: een fusie, een jubileum, een nieuwe voorzitter, … .. Verwar echter niet: het is geen
vervanger van ‘jeplekophetnet.’
Nieuws vanuit je vereniging kan je doorsturen naar secretariaat@cultuurraadevergem.be

9. Varia
??

Volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op 4 mei 2009 om 20.00 uur. Deze
vergadering zal vooral over het subsidiereglement gaan. Opmerking, suggesties kunnen
steeds op voorhand doorgegeven worden aan het secretariaat van de GCR of aan het
Cultuurcentrum.

De volgende Algemene Vergadering vindt plaats: 4 mei 2009 om 20.00 uur in de raadzaal van het
Gemeentelijk Ontmoetingscentrum te Ertvelde.
Karel Van Poucke
Cultuurfunctionaris

Francine Hamerlinck
secretaris
verslaggeving

Freddy Van Herzeele
Voorzitter

