Raad voor Cultuurbeleid
Bestuursvergadering woensdag 23 april 2014
Aanwezig
Achiel Ossaer, Ondervoorzitter
Erik Michiels, Frans Dubois, Jos Vanderhoven, , Roland Doclo, Willy Van Maercke
Annemie Thys, Anneke Van der Kaaij
Kathleen Krekels, Schepen van Cultuur
Nathalie Gagelmans, dienstverantwoordelijke Cultuur en Bibliotheek
Verontschuldigd
Peter Buysse
Cecile Vanderschaeve, Mieke Oosters, Sieglinde Mertens

1. Goedkeuring verslag
Het verslag van de vergadering van 27 maart werd goedgekeurd.
Martine Noblesse heeft haar kandidatuur voor de redactieraad van de literaire nieuwsbrief
bevestigd en Annemie zal namens de Cultuurraad een kaartje bezorgen aan Paule
Lemmens om haar beterschap te wensen
2. Opvolging actiepunten




goedkeuring reglementen
Inmiddels werden alle adviezen ontvangen en worden de finale ontwerpversies aangepast
zodat zij kunnen voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Verwacht mag worden dat tegen juni alles in kannen en kruiken is.
Nathalie zal ons de aangepaste ontwerpversies nog bezorgen ter inzage.
literaire nieuwsbrief
De kandidaturen werden allemaal bevestigd en in 2970 Info zal een oproep gedaan worden
om gedichten, proza en dergelijke in te zenden. Redactieraad snel samen te roepen.

3. Verenigingendag
Nathalie deelt mee dat de verenigingendag zal doorgaan op 7 september 2014. Meer info volgt
op een later tijdstip
4. Logo Cultuurraad
Uit de ingediende logo-ontwerpen werden er een drietal weerhouden die voldoen aan de
gestelde normen en die op de volgende Open Cultuurraad voorgelegd zullen worden aan de
leden die dan een keuze kunnen maken. Slechts één stembriefje per stemgerechtigd lid !
Nathalie maakt de nodige stembriefjes en zal in de uitnodiging voor de vergadering nog eens
duidelijk vermelden dat het nieuwe logo dan gekozen zal worden.
5. Feedback adviezen
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de uitgebrachte adviezen
inzake het erkenningsreglement, het subsidiereglement, de literaire nieuwsbrief en de digitale
cultuuragenda.
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6. Straatnamen - juiste spelling
Blijkbaar zijn er in de gemeente straatnaamborden waarbij de straatnaam afwijkt van de officiële
versie bv Alfons Van Den Sandelaan in plaats van Alfons Van den Sandelaan (letter d).
Blijkbaar ook Lierse Baan in plaats van Liersebaan (zoals het hoort). De Cultuurraad vraagt of zij een
overzicht kunnen bekomen met de officiële namen.
Anneke maakt de opmerking dat het misschien ook wel leuk zou zijn om bij de straatnaamborden
eventueel de vermelding te plaatsen om wie het gaat (wie was bv Alfons Van den Sande ?)

7. Varia


Boekenverkoop Heemkring De Drie Rozen
Via Roland mochten wij vernemen dat de Heemkring De Drie Rozen op 6, 7 en 8 juni een
“Grote Boekenverkoop” heeft gepland waarbij “oude” tot “zeer oude” en “uitzonderlijke
boeken en tijdschriften” te koop aangeboden zullen worden.
De Cultuurraad betreurt deze gang van zaken en wil mee zoeken naar oplossingen om aan
eventuele problemen in verband met de bewaring en de ontsluiting van deze collectie
tegemoet te komen vooraleer er overgegaan wordt tot een onomkeerbare actie die tot een
splitsing van de collectie kan leiden.
De argumenten die aangehaald werden zijn o.m. dat
1. deze collectie werd opgebouwd door middel van giften (zonder vergoeding)
van mensen uit de gemeente met de uitdrukkelijke bedoeling dit te bewaren
voor het nageslacht
2. er reeds een aanzienlijke hoeveelheid werk werd verricht om deze collectie te
registreren en te inventariseren
3. de tijdschriftencollectie uitzonderlijk is gezien de omvang en volledigheid en
dat een splitsing de waarde ervan sterk zal verminderen
4. deze actie in flagrante tegenspraak is met de doelstellingen van het beheer van
ons immaterieel erfgoed
Als Cultuurraad hebben wij uiteraard geen zeggenschap in deze aangelegenheid (enkel een
adviesbevoegdheid), maar kunnen wij wel ons standpunt verduidelijken en onze medewerking
verlenen om naar oplossingen te zoeken.
Besluit

1. aanbeveling om collectie samen te houden
2. vragen aan de gemeente of zij iets kunnen doen aan het opslagprobleem

Aan de heer Jozef Verckens, voorzitter van de Heemkring De Drie Rozen, zal een schrijven
verzonden worden om onze bezorgdheid uit te drukken (met kopie aan het College van
Burgemeester en Schepenen).
Actie : Achiel
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Agenda Open Cultuurraad 20 mei 2014
Volgende items zullen aan bod komen :
Goedkeuring vorig verslag
Aanwezigheidsregistratie
Verkiezing voorzitter
Vereniging in de kijker
Overzicht adviezen
* Subsidiereglement
* Erkenningsreglement
* Literaire nieuwsbrief
* Digitale cultuuragenda

Keuze logo
Culturele agenda
Verenigingendag
Vereniging in de kijker 18 november
Erfgoedcel
Dienstencentrum
Varia

Volgende vergadering van de Raad : maandag 12 mei 2014 om 20u
in de refter van het gemeentehuis (behoudens onvoorziene omstandigheden)
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