Verslag Open Cultuurraad Schilde woensdag 23 mei 2012
1- Aanwezigheden.
a. Zie lijst ter beschikking bij de dienst Cultuur & Museum.
2- Goedkeuring van het verslag.
a. Het verslag wordt goedgekeurd
b. Sommige leden kregen het verslag niet of werden niet uitgenodigd. Er wordt
gevraagd dit te melden bij E Binon van de dienst Cultuur & Museum om waar nodig
de distributielijst aan te passen.
3- De afhandeling van de agenda wordt ondersteund door een power point presentatie. Deze
presentatie wordt voor de volledigheid hierbij gevoegd.
4- Briefwisseling & adviezen.
a. De zalen ( gelijkvloers, verdiep 1 en 2) in het Dorpshuis krijgen een formele naam
gebaseerd op bekende mensen / families van ’s-Gravenwezel. Zie het voorstel van de
formele naamplaatjes hierbij gevoegd. De vraag wordt gesteld of de families hiervoor
toestemming moeten geven of niet. Dit wordt nagegaan : Actie: E B.
b. Positieve adviezen voor:
i. Het 20-jarige aperitiefconcert georganiseerd door 6 verenigingen in ’sGravenwezel, mits voorlegging van kosten baten document.
ii. Carrousel concert.
5- PIA ( Patrimonium in aanbouw).
a. Een extra toelichtingvergadering werd georganiseerd voor de leden van het bestuur
van de CR. Speciale aandacht werd besteed aan: akoestiek, voldoende plaatsen op
het podium voor optredens van koren en harmonieën, aanvoer en afvoer van zware
lasten ( piano), inpassing van het museum A V D, veiligheid van de schaartafels die
lasten van het gelijkvloers naar de kelder brengen, inpassing van de lokalen voor de
muziekacademie etc.
b. De definitieve plannen worden behandeld in de gemeenteraad van juni waarna het
formeel bestek en de bouwaanvraag kunnen opgemaakt worden.
c. Wat de energie-efficiënte betreft wordt er rekening gehouden met de norm 2020.
d. Er werden een groot aantal overleg sessies ingelast. De vraag wordt gesteld of er van
alle sessies verslagen zijn en of er een verzamelstaat bestaat van alle opmerkingen
zodat die kunnen opgevolgd worden. Er is geen formele lijst met alle opmerkingen.
Wel werden de opmerkingen per sessie doorgespeeld naar het architectenbureau
die de opmerkingen waar relevant en haalbaar verwerkt heeft in het uiteindelijk
concept ( vb speciale trap om de toegang van de artiesten naar het podium te
vergemakkelijken en het aanpassen van hoogteverschillen)
e. Na de formele goedkeuring door de gemeenteraad zullen er terug feedbacksessies
georganiseerd worden.
6- Culturele Maand.
a. Veel volk
b. Goede samenwerking
c. Soms was er een discussie omtrent welk kunstwerk in welke vitrine bij de winkeliers
kon. Uiteindelijk beslissen de winkeliers omdat dit moet passen in hun visie omtrent
de uitstraling van hun vitrine.

d. Vroeger was er een werkgroep “Culturele Maand” met vertegenwoordigers van
leden van de verenigingen. Het is de wens om dit terug op te starten voor 2014.
Vroeger was de Culturele Maand een organisatie van de Raad voor Cultuurbeleid,
maar omdat er sinds enige jaren geen acties en voorstellen meer kwamen van de
Raad voor Cultuurbeleid heeft de dienst Cultuur & Museum de organisatie van de
Culturele Maand naar zich toegetrokken, omdat anders de Culturele Maand een stille
dood gestorven was…
7- In de Kijker: De Bibliotheek.
a. Zie bijgevoegde presentatie.
b. Het is een beheersorgaan met inspraak en adviesrecht. De leden zijn gedeeltelijk
samengesteld op basis van de politieke fracties en gedeeltelijk uit “gebruikers” en er
is één gecoöpteerd lid.
c. Schilde had zijn eerste bibliotheek in 1863 en ’s-Gravenwezel in 1882. In 1914 bezat
de bib 62 boeken waarvan 19 van H Conscience!
d. Tegenwoordig zijn er ongeveer 4500 leden , is er een ruim aanbod van boeken DVD’s
en Games , een digitale databank, encyclopedieën en tijdschriften en magazines.
e. Vraag: Welke dagbladen en magazines zijn ter beschikking in de bib? Kan dit
gepubliceerd worden. Dit wordt behandeld op de volgende bijeenkomst van het
beheersorgaan. De suggestie wordt gemaakt om deze gegevens op de website van
de bib te plaatsen. Actie JV
f. Vraag: Kunnen boeken van de hoofdbibliotheek Schilde naar het filiaal van ’sGravenwezel gebracht worden indien er een formele vraag is voor dit boek. Iemand
anders meldt dat de bus van ’s-Gravenwezel naar Schilde over 2 zones loopt! Dit
wordt besproken op de volgende vergadering van het beheersorgaan. Actie JV
8- Verenigingen en erkenningen.
a. Het Willemsfonds trekt zich terug.
b. De Buurtwerking Moerstraat is pas actief en moet zijn eerste werkjaar volmaken om
erkenning te kunnen krijgen.
c. De Gezinsbond Schilde, Het Kinderkoor De Leeuwerikjes, Lira,en de Oudervereniging
Vennebos hebben na herhaaldelijk aandringen niets van zich laten horen en hebben
geen subsidieaanvraag ingediend. Bij gebrek aan activiteit verliezen ze hun
erkenning.
d. De werkgroep Dodoenstuin met een nieuw bestuur behoud zijn erkenning.
9- H. Conscienceviering.
a. Capilla Flamenca: Zeer goed.
b. De tentoonstelling was een succes en loopt nu verder in andere gemeentes.
c. Volgende activiteiten:
i. Fietszoektocht met prijzen.
ii. Midzomerwandeling in samenwerking met Sc illa 23, 29 en 30 juni.
iii. Poppentheater: september groot succes, bijna uitverkocht.
iv. Toneelopvoering De Loteling op 5-6-7 / 12-13-14 / 19-20-21 oktober.
v. Inhuldiging van het beeldhouwwerk op 9 september.
vi. Slotconcert 1 december.
d.
10- Verenigingendag.

a. Gepland voor zondag 2 september
b. De vraag wordt gesteld waarom niet vroeger of later. Deze vraag is vroeger nog
gesteld onder andere op een vroegere bevraging omtrent de verenigingendag op
een open cultuurraad. De suggesties vanuit deze bevraging werden uitvoerig
besproken op een bestuursvergadering. Uit de discussie bleek dat er GEEN ideale dag
was die aan alle verwachtingen voldeed. De eerste zondag van september bleek na
alles overwogen te hebben de minste negatieve aspecten te hebben.
11- Verwendag Bibliotheek.
a. Gepland voor 20-10-2012
12- Verkiezing nieuw bestuur 2013.
a. Een rondvraag werd uitgedeeld bij het begin van de vergadering met de vraag : Wat
doet het bestuur van de CR en wat zou het bestuur moeten doen.
b. Feedback
i. Wat doet het bestuur
1. Zorg voor cultuur
2. Uitstraling
3. Faciliteren
4. Ondersteunen
5. Adviezen verlenen
6. Bla- Bla-Bla / Ver van mijn bed
ii. Wat zou het bestuur moeten doen
1. Contacten leggen / netwerken
2. Adviezen / inspraak
3. Proactief werken
4. Accommodatie ondersteunen
5. Eigen Cultuurprogramma uitwerken
a. Jongeren en cultuur
b. Nieuwe inwoners en cultuur
c. Nieuwe talenten een podium geven
6. Subsidieverdeling
7. Coördineren
8. Nieuwe initiatieven
9. Samenwerken met andere raden
10. Erfgoed
iii. Volgend jaar moet er een nieuw bestuur aangesteld worden binnen de 6
maand na de vorming van de het nieuwe gemeentebestuur ( februari ). We
zoeken dus uiteraard kandidaat bestuursleden. Ook iets voor U?
13- Varia.
a. De Vlaamse Volksbeweging organiseert op 10 juli een academische zitting in de
kleine zaal van het Dienstencentrum
b. Op 11 juli organiseert de gemeente een “Spaans Volksfeest” Zie 2970. Tijdig
inschrijven is gewenst
c. De Landelijke Gilde meldt de inrichting van een wedstrijd voor de mooiste
voortuinen. Inschrijven voor 1 juni. De uitslag wordt bekend gemaakt in september
d.

14- Volgende vergadering 25 oktober.

