Verslag Bestuursvergadering Cultuurraad Schilde
van dinsdag 11 december 2012

Aanwezig :
Dhr. Fons Meyvisch, Voorzitter a.i.
Mevr. Nathalie Gagelmans, dienstverantwoordelijke Cultuur en Bibliotheek
Dhr Peter Buysse, dhr Willy Van Maercke
Mevr. Annemie Thys
Verontschuldigd :
Dhr. Steven Dietvorst, Schepen van Cultuur
Dhr Achiel Ossaer
Mevr. Paule Lemmens
Aanwezig voor KUNSTgROEP
Jan Goorden, Els Heip en Anneke Mees-Van der Kaaij
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorstelling project 2013 Kunstgroep
Anneke gaf toelichting bij het ontstaan van de KUNSTgROEP als dusdanig en over het
geplande project in 2013 onder het thema “Ziehier de mens” (zie bijlage).
Hun vragen waren van praktische aard met betrekking tot financiering, plaats, receptie ……….
Zij zullen eerst een overzicht bezorgen met een kosten/batenanalyse voor er verdere stappen
kunnen ondernomen worden. Wordt vervolgd.
Groep kan zichzelf en hun project best eerst komen voorstellen op de Open Cultuurraad
(eventueel in februari)
Goedkeuring verslag 13 november 2012
Verslag werd goedgekeurd.


subsidie Jeugdkoor ten bedrage van 1250 euro werd goedgekeurd.



een financiële tegemoetkoming voor de catering van Natuurpunt Schuijnvallei
verleend door de Milieuraad.



mail ontvangen in verband met aanduiding verantwoordelijken, resp plaatsvervangesr
OCR voor Pasar, Jublilatekoor en Wisanbuku.

werd

Patrimonium in aanbouw
Het nieuwe gemeentebestuur dient de plannen voor het nieuwe Gemeenschapscentrum te
herbevestigen. De dienst Mobiliteit en de dienst Milieu hebben reeds een ontwerp van een
“sneuvelnota” voor het bestaande gebouw opgesteld.
Verdere werkzaamheden met betrekking tot parking en andere aangelegenheden dienen
eveneens door het nieuwe bestuur geregeld te worden.
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Cultuurbank Dorpshuis
De dienst cultuur en bibliotheek heeft nog steeds geen bericht ontvangen van de Academie en
stelt voor verschillende lokale kunstenaars, smeden, enz. te contacteren of ze interesse hebben
en eventueel een offerte kunnen opmaken.
Cultuurbeleidsplan (19 november)
Op 26 november vond de tweede vergadering van de regiegroep plaats.
Volgende doelstellingen werden behandeld:
-

De gemeente is een aantrekkingspool voor cultuurbeleving die de gemeentelijke
grenzen overschrijdt.
De verenigingen dragen bij tot een aantrekkelijk sociaal-cultureel leefklimaat.

Tijdens de laatste vergadering van de regiegroep op 17 december komen nog volgende
doelstellingen aan bod:
-

De inwoners van Schilde zijn betrokken bij wat er cultureel leeft en de aanbieders
van cultuur kunnen hun aanbod efficiënt plannen en promoten.
Schilde beschikt over een voldoende kwalitatieve en betaalbare infrastructuur die
voldoet aan de noden voor cultuurcreatie, -participatie en gemeenschapsvorming.

Nathalie zal alle actiepunten, die tijdens de 3 vergaderingen zijn besproken, bundelen in een
actieplan en zal dit voorleggen aan de regiegroep en de Raad voor Cultuurbeleid.

Cultuurraad Voor- en Noorderkempen (1 decemberà : installatie Cultuurraad en
bestuursvernieuwing
zie verslag in bijlage
Verdere afwikkeling bestuursverkiezing (februari 2013)
Nathalie zorgt er voor dat alle verenigingen nog eens extra worden ingelicht !
Toekomstige activiteiten
4 januari 2013
6 januari 2013
13 januari 2013

nieuwjaarsviering gemeente
einde tentoonstelling De Nieuwe Haagse School
aperitiefconcert ‘s-Gravenwezel

Data bestuursvergaderingen 2013
15 januari - 19 februari - 12 maart - 16 april - 14 mei - 11 juni - 10 september- 8 oktober –
12 november - 10 december
Rondvraag : nihil
Volgende vergadering : dinsdag 15 januari 2013 om 20.00u
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