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Bespreking 2970 Info en 2970 Actief
Katrien Dierckx presenteerde de 4 voorstellen die werden aangevraagd.
Het betreft hier géén wijziging van de huisstijl van de gemeente, maar een modernisering van
de betreffende magazines naar “feel en look” met een belangrijke focus op aanvulling via
andere communicatiedragers (website, nieuwsbrief, sociale media, UIT-databank ….)
Na overleg werden versies 1 en 3 weerhouden. Actief zou maandelijks blijven verschijnen
maar in een kleiner formaat, Info tweemaandelijks in groot formaat. .
Achiel Ossaer maakt advies op.

Goedkeuring verslag bestuursvergadering 12 juni 2012



de opbrengst van de eigenlijke verkoop van de oude boeken van de BIB bedroeg 1800
euro en niety 4052 euro zoals vermeld
Steven Dietvorst deelt mede dat het niet de bedoeling is dat er reclame gemaakt zou
worden op de elektronische informatieborden. Bovendien werd in de gemeenteraad
ondertussen met eenparigheid van stemmen beslist om dit punt te verdagen.

Briefwisseling
Voor de Hobbyclub De Vlijtige Liesjes werd gevraagd een oplossing te zoeken voor het
probleem met betrekking tot de onbetaalde huur van de zaal Liebaert.
De cultuurraad kan - éénmalig en ten uitzonderlijke titel - akkoord gaan met het voorstel
geformuleerd door Nathalie Gagelmans.
Achiel Ossaer zal wijziging aan het subsidiereglement formuleren m.b.t. de inzage van
ledenlijsten voor de toekenning van subsidies aan verenigingen en m.b.t. tot onkosten voor
kopieën, vervoer materiaal en huur zalen (aanrekenen in plaats van verrekenen)
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PIA
De plannen voor het nieuwe Gemeenschapscentrum zijn klaar, de aanvraag voor de
bouwvergunning werd ingediend en de werkzaamheden zullen starten in het kalenderjaar
2013.
Terloops werd ook vermeld dat de gemeente wel belangstelling toont voor een eventuele
aankoop van de vroegere jongensschool Sint Wijbrecht, maar enkel wanneer het zou gaan om
de volledige site.

Cultuurbank
Voorlopig geen nieuws aangezien de lessen nog niet terug zijn opgestart

Evaluatie activiteiten


Verenigingendag



Onthulling beeld Conscience

positieve commentaar, mensen tevreden.
volgend jaar podium verplaatsen

mooi beeld, een echt “eye-catcher”, veel ambiance, een 500-tal aanwezigen
onderzoek naar belichting in de toekomst ?
Inhuldiging van het beeld was een succes mede dank zij de politiek van de gemeente
inzake reservering van een budget voor de aankoop.
Misschien ook in de toekomst verder gaan op de ingeslagen weg ?
Achiel Ossaer maakt advies op.

Toekomstige activiteiten


Poppenkastvertoningen in het kader van het Consciencejaar
een 10-tal voorstellingen, waarvan 8 voor de scholen (5e en 6e jaars)



“De Loteling” , een toneelspektabel dat eveneens kadert binnen het Consciencejaar,
gebracht door de vereniging “Kunst Adelt”.
Voorstellingen gaan door in de tuin van de Pastorie in Schilde. Negen voorstellingen
in oktober.



Tijdelijke expo “Nieuwe Haagse School” van 9 oktober 2012 tot en met 6 januari
2013 in het Museum Albert Van Dyck
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Voorbereiding Open Cultuurraad
Te presenteren items worden in volgende vergadering opgesomd.
Vereniging “Werkgroep Dodoenstuin” zal gevraagd worden zich voor te stellen.
Peter Buysse zal een “terugblik’ maken van de realisaties van de Cultuurraad in de voorbije
zes jaar.

Bestuursverkiezing voorjaar 2013
Zal doorgaan in februari 2013 !

Rondvraag


Vanwege de buurtvereniging Moerstraat werd een schrijven ontvangen in verband met
de erkenning als vereniging. Aangezien zij voldoen aan de gestelde vereisten zal
Achiel Ossaer een advies uitbrengen tot erkenning.



Het cultuurbeleidsplan van de gemeente komt ten einde in 2013.Normaal gesproken
dient wettelijk geen nieuw beleidsplan opgesteld te worden.
Nathalie Gagelmans zou – als dienstverantwoordelijke voor Museum en Bibliotheek volgend jaar wel graag met een regiegroep een nieuws beleidsplan willen opstarten en
de Cultuurraad kan zich daar volledig akkoord mee verklaren.
Het beleidsplan zou in een eenvoudiger formaat opgesteld en nadien voorgelegd
worden aan de Gemeenteraad.

Volgende vergadering : dinsdag 9 oktober 2012 om 20.00u
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