VERSLAG ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD DINSDAG 30 november 2017 OM 19.30U IN DE
RAADZAAL van het Gemeentelijke Administratief Centrum ( GAC) te Ertvelde.
Aanwezigen: de afgevaardigden van de verenigingen : Cibus Spiritualis, Davidsfonds EV/Ertv/Sl
(vervanging), Ertveldsch Bierultimatum VZW, Femma Ertvelde, Femma Evergem, Gemengd KWB-koor
Ertvelde, Gemengd Zangkoor Cantilena, Gezinsbond Ertvelde & Rieme, Gezinsbond Evergem, Gezinsbond
Sleidinge (vervanging), Interessegroep Natuur, Kon. Fanfare Sleidinge, Kunstplatform Evergem, KVLV
Belzele, KVLV Ertvelde, KVLV Evergem, KVLV Sleidinge( vervanging) , Landelijke Gilde Ertvelde, Landelijke
Gilde Evergem, Markant Ertvelde, Markant Evergem, Markant Sleidinge, Muda’z VZW, , Neos Evergem,
OKRA Evergem&Wippelgem ( afgev. + vz) , OKRA Ertvelde, OKRA Sleidinge, Papillon, Par. Zangkoor Ertvelde,
Samana Sleidinge, SAVA, Sjaloomkoor Doornzele, Sleinse Filmklub, Vl@s Ertvelde , Volkskunstgroep
Sneyssens, VTB Diaclub, VTB Kultuur, Zangkoor St.-Cecilia Sleidinge, VTB Filatelieclub, Gommar Buysse, Els
Buelens cultuurfunctionaris-directeur, Raf Dufort, Erik Goethals, Francine Hamerlinck, Patrick Mommens,
Luc Van Vynckt ( voorzitter CR), Annemie Van den Bossche, Freddy Van Herzeele, Karel Van Poucke, Luc Van
den Broecke (bib) Brenda De Windt ( Bib) Roos Versluys (Sportraad) , Schepen Martine Willems.
Verontschuldigingen: Femma Kerkbrugge-Langerbrugge, G &The Wild Gang, De Belsongs , Kinder-en
Jeugdkoor Evergem, Kinder en-Jeugdkoor Kluizen, Kon.Fanfare WIK, KVLV Doornzele, KVLV Kluizen, Neos
Sleidinge, Kon. A Capella Samankoor, Nieuw Toneel Kluizen, Toneelbond Rieme, Toneelgroep Femma-KWB
Ertvelde, OKRA Doornzele, OKRA Kluizen, Samana Ertv/Rieme/KL, Vermeylenfonds ,Videoclub Evergem
VZW, VZW Buurtwerk Doornzele, WildTgroei, WIPTON, Joannes Van den Abeele, Hugo Jacobs, Carlos
Verstraete
1. Welkom
De voorzitter verwelkomt de vergadering.
Bij het begin van de vergadering belichtte hij drie personen – vroegere laureaten van de prijs van
Cultuur in onze gemeente- die ons sinds de laatste vergadering ontvallen waren.
Dhr. Gerard Bauwens: gepassioneerd door erfgoed en geschiedenis, bezat een zeldzame collectie
postkaarten, werkte mee aan de ‘geschiedenis van Ertvelde’ en andere gemeentelijke initiatieven,
was ook gids. Hij overleed op 3 sept. 2017.
Dhr. Germain De Craene: muzikant, vroegere dirigent van de Fanfare Iever en Eendracht Sleidinge,
was ook voorzitter van de vroegere Cultuurraad in Sleidinge, ondersteunde verschillende
kooroptredens met piano of orgel,… Hij overleed op 7 okt. 2017
Dhr. Joris De Wildeman: culturele duizendpoot, werkte mee aan de ‘Geschiedenis van Sleidinge’,
schrijver, muzikant, organisator van verschillende culturele initiatieven, een van de trekkers bij
SAVA,…. Hij overleed op 27 november 2017.
Voor hen werd een minuut stilte in acht genomen.
2. Goedkeuring verslag AV van 18 april 2017:
Geen opmerkingen.
Er werd voorgesteld om, gezien er maar 2 vergaderingen zijn per jaar, opmerkingen onmiddellijk
door te geven na de ontvangst van het verslag.
3. Advies: verdeling subsidies 2016-2017
Door de werkgroep subsidies van het bestuur van de Cultuurraad werd een advies geformuleerd
op basis van de ingediende documenten over de werking van de verenigingen. Voor
amateurkunstenverenigingen was dit op basis van hun gemeentelijk dossier en de uitvoering van de
opgegeven activiteiten; voor socio-culturele verenigingen op basis van de kwaliteit van hun
activiteiten naar confrontatie met kunsten, vorming en ontmoeting. Dit advies werd besproken
met de cultuurdienst en teruggekoppeld naar de verenigingen met de mogelijkheid tot bijsturing.
De ontvangen opmerkingen werden opnieuw bekeken en besproken met de cultuurdienst. Op basis
daarvan zal na goedkeuring door het Schepencollege een gemeentelijke subsidie van € 33 149,45
verdeeld worden 38 socio-culturele verenigingen en 31 verenigingen voor amateurkunsten. ( zie
bijlage).
Advies vanuit de vergadering: 45 ja; geen neen stemmen; 2 onthoudingen.

Aanpassing subsidiereglement
art. 10 : alle amateurkunstenverenigingen ( koren, fanfares, toneel, dans &rock, erfgoed, beeldende
kunsten) dienen om de 2 jaar een gemeentelijk dossier in. Dit omvat : een visie, een financiële en
promotionele planning, een toekomstplanning,…
Op basis daarvan zullen ze ingedeeld worden in de categorie A of B. Mogelijks kunnen bijsturingen
gevraagd worden vanuit de Cultuurraad.
art. 14 : idem erfgoedverenigingen
gemeentelijke website.
Na de organisatie van de activiteit ………..
Laatste alinea : In de loop van september ……programma voor komende jaar …. vervalt.
Na goedkeuring door de gemeenteraad treedt dit reglement in werking vanaf september 2018.
Zie www.cultuurraadevergem.be
Advies: aanpassing subsidiereglement: 47 ja-stemmen, geen neen stemmen of onthoudingen.
4. Advies Budget 2018
Het budget 2018 voor Lokaal cultuurbeleid, de projecten binnen het cultuurbeleid, de
ontmoetingscentra, …. werd toegelicht door Els Buelens a.h.v. een powerpointpresentatie
(zie bijlage bij het verslag).
Aandachtspunt: woensdagavond 24 januari 2018 om 20 uur in Cultuurcentrum Evergem wordt een
infomoment voorzien voor alle Evergemse verenigingen over de veranderingen van de website voor
verenigingen en -gids. Uitnodiging volgt nog.
Advies Budget 2018 : 47 ja, 0 neen stemmen en 0 onthoudingen.
5. Informatie vanuit het bestuur
Ø Evergem Verschiet: dit project werd a.h.v. powerpoint toegelicht door Brenda De Windt ( Bib).
Dit omvat 5 ateliers: architectuur, voeding, woord, geluid en textiel. ( zie powerpoint)
Wie interesse heeft kan nog steeds aansluiten. Inschrijven via www.evergemverschiet.be
Ø Beheersplan Kasteel van Wippelgem: dit werd toegelicht door Schepen Martine Willems.
Een goedgekeurd beheersplan is een noodzaak voor het bekomen van subsidies van de Vlaamse Overheid.
daarvoor werd een studiebureau aangesteld. Met participatie van de burgers kwam reeds en voorontwerp
tot stand. Dit werd teruggekoppeld naar de burgers en verder bijgestuurd. Nu bereikt dit plan zijn eindfase.
Aan de hand van ‘vlekkenplan’ ( zie powerpoint) gaf Schepen Willems meer uitleg over dit plan.
- gele sterren : toegangspoorten
- blauwe assen: zichtassen
- gele assen: stervorm: gedeeltelijk toegankelijk maken
- groene lijnen : oorspronkelijke dreven
- oranje lijnen : dwarspaden
Gebouwen:
• Kasteel : benedenverdieping : blijft behouden voor het gebruik voor huwelijken, jubilea,… zoals nu
1ste verdieping: lokalen voor amateurkunsten, workshops, …
2de verdieping: woning voor conciërge
Er zal ook een lift worden voorzien

•

koetshuis: beneden: veranda wordt geregulariseerd en aangepast, idem keuken
bovenverdieping: nog geen directe bestemming
boerderijtje: opnieuw boerderij voor kleinvee; educatief centrum
duiventoren: trekkershut voor fietsers
serre: zeer uniek; grenst aan evenementenzone: logistiek centrum + technieken + voorzieningen
hovenierswoning: blijft; mogelijkheid tot uitbreiding met fietsverhuur, bootjes op de vijver ? ….

•
•
•
•
Park :
• vanaf 2018 komt het volledige domein in gebruik van de gemeente, zijnde 27 ha.
• Kramershoek: weiden voor kasteel: blijven weiden voor paarden
• bosuitbreiding
• speelbos ( ev. met avontuurlijke speeltuigen)
• parking aan boerderijtje wordt boomgaard
• speelplein aan hovenierswoning uitbreiden met petanquebaan, bolbaan
Moestuin: wordt ½ moestuin en ½ evenementenzone
Evenementenzone: rond de serre.
Parking bij evenementen: deel van de weide; nieuwe toegangsdreef rechtstreeks naar parking.
Hoofddreef: niet meer parkeren; gebruik enkel voor plechtigheden
Er zal bijkomende parking voorzien worden langs de straatkant.
Het kasteeldomein zal ontsloten worden voor alle fietsroutes
Vragen:
Komt er een toegangsweg vanuit de Droogte (gemeenteschool) naar het domein ?
Dit wordt verder onderzocht.
Tijdslijn en budgetten ?
Werken zullen gespreid gebeuren over verschillende jaren heen; budgettering idem.

Vanaf 2018 wordt een projectmedewerker aangeworven die de werken aan dit domein zal coördineren en
opvolgen.
6. Mededeling straatnamen: a.h.v. een plan gaf Patrick Mommens informatie over de betekenis van
de straatnamen . ‘ Broederhof ‘ werd toegekend aan een zijstraat van Eenaamse ( Kluizen). De
zijstraat van de Trilkouter kreeg naam ‘Ratelkouter’. Beide straatnamen zijn definitief goedgekeurd.
7. Culturele Veertiendaagse: alle informatie is te vinden op www.cultuurraadevergem.be – Culturele
Veertiendaagse.
13 verenigingen richten een activiteit in; aansluiten kan nog tot half december.
Cultuurprijs: oproep in verschenen in gemeentelijk informatieblad ‘ De Bruggrave’ – inschrijven kan
nog tot 15 jan. 2018 via www.cultuurraadevergem.be
8. Varia :
• Herdenking WO I: het definitieve programma staat nog niet vast. Alle informatie wordt gegeven via
de gemeentelijke website, de Bruggrave en de gemeentelijke nieuwsbrief.
• Open Monumentendag 2018: 9 september: fietstocht: sporen van WOI in Evergem
• maart 2018 : tentoonstelling ‘Van Serajevo tot Versailles’ in Ertvelde ; organisatie NSB Meetjesland
• Bunkerdag: 10 juni 2018
9. Volgende vergadering: do. 12 april 2018 om 19.30 uur in Raadzaal van GAC te Ertvelde.
Verslag opgemaakt door
Francine Hamerlinck
Secretaris GCR

Voorzitter Cultuurraad
Luc Van Vynckt

