11 maart 2019

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD
RAAD VAN BESTUUR
AANWEZIG


Amicitiakoor: Sabine Missiaen



Beweging.net: Greta Vandewege



Curieus: Caroline Dewulf



Dameskoor Cantiamo: Ruth Nachtergaele



De Kiem: Karin Beel



Femma Dentergem: Jo Defoer en Christa Gernaey



Focidi: Norbert Van Betsbrugge



Gezinsbond Dentergem: Greet Naessens



Gezinsbond Oeselgem: Tony Vanaelst



Gezinsbond Wakken: Ronny Duyck



Harmonie De Lustige Vrienden: Greet Carton



Harmonie Wakken: Dirk Cosaert



Heemkundige Kring: Ludwig Vankeirsbilck



KVLV Dentergem: Isabelle Verkinderen



KVLV Oeselgem: Kathleen Lippens



KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck



Landelijke Gilde Oeselgem: Christian Delagrange



Landelijke Gilde Wakken & Markegem: André Vanluchene



Markant Dentergem: Karlijn Vandervennet



Markant Wakken: Monique Vervaeck



Okra Dentergem: Odiel Muys



Okra Oeselgem: Etienne Teirlynck



Okra Wakken: Gilbert Heyde



POB: Eric Vaernewijck



Samana Dentergem: Daniël Vandekerckhove



St.Stefanuskoor: Patrick Verheye



Unizo Groot-Dentergem: Rita D’Hondt



Wakken Swingt: Willy Callens



Koenraad Degroote, burgemeester



Bart De Keukeleire, voorzitter BCSD



Gunther Simoens, beheerscommissie gemeentelijke infrastructuur

GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE ZITTING
■

Het verslag van de vorige zitting dd. 28/02/2018 wordt goedgekeurd.

REALISATIES VAN DE CULTUURRAAD
Naar aanleiding van het aflopen van de legislatuur 2013-2018 worden de realisaties van
de cultuurraad van Dentergem tijdens die periode overlopen. Het is duidelijk dat de
leden van de cultuurraad niet hebben stil gezeten.
■

2013
ALGEMEEN


Aanzet voor het hervormen van de statuten en het subsidiereglement van de
cultuurraad



Samenwerking stimuleren tussen de gemeentelijke adviesorganen cultuurraad
en de beide beheerscommissies voor de gemeentelijke zalen

RAAD VAN BESTUUR


4 bijeenkomsten

ALGEMENE VERGADERING


2 bijeenkomsten

ACTIVITEITEN

■

Cultuurreis naar Doornik op 21/09/2013

2014
ALGEMEEN


Advies i.v.m. naamgeving van voormalig CM-gebouw in de Dreve in Dentergem



Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en
de adviesraden

RAAD VAN BESTUUR


4 bijeenkomsten

ALGEMENE VERGADERING


2 bijeenkomsten

ACTIVITEITEN


Erfgoeddag op 27/04/2014 met thema ‘Grenzeloos’: fietstocht doorheen de 4
deelgemeentes.



Opening van de Goethalsmolen op 13-15/06/2014
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■

Cultuurreis naar Louvre-Lens en Arras op 13/09/2014

2015
ALGEMEEN


Startschot voor toeristische brochure met trekpleisters van Groot-Dentergem



Adviesvraag van gemeentebestuur i.v.m. naamgeving Kloosterhof



Adviesvraag van gemeentebestuur i.v.m. naamgeving sociaal project
Baljuwstraat Dentergem



Adviesvraag van gemeentebestuur i.v.m. naamgeving sociaal project
Volderstraat Oeselgem

RAAD VAN BESTUUR


5 bijeenkomsten

ALGEMENE VERGADERING


1 bijeenkomst

ACTIVITEITEN

■



Erfgoeddag met thema ‘Erf!’ op 26/04/2015



Cultuurreis in West-Vlaanderen (garnaalvissers in Oostduinkerke, bezoek
Belgische militaire begraafplaats in Steenkerke, Memorial Museum
Passchendaele in Zonnebeke) op 12/09/2015



Week van de Smaak ‘Vergeten groenten’ op 20/11/2015

2016
ALGEMEEN


Opstarten Facebookpagina Cultuurraad



Advies i.v.m. naamgeving ‘Burgemeester Nachtergaelestraat’



Verder werken aan toeristische brochure

RAAD VAN BESTUUR


5 bijeenkomsten

ALGEMENE VERGADERING


1 bijeenkomst

ACTIVITEITEN


Februari: activiteitenmaand in het Kloosterhof te Wakken



15/03/2016: Lezing Leo Bormans i.s.m. bibliotheek Dentergem



24/04/2016: Erfgoeddag met thema ‘Rituelen’



03/09/2016: Samenwerking met bibliotheek voor openluchtfilm



4/09, 10/09 en 11/09: Kunstzomer in de Baliekouter en de Oude Pastorie



17/09/2016: Cultuurreis naar Gent (Plantentuin, STAM, kerkhof Campo Santo
en brouwerij Gentse Gruut)



17/11/2016: Week van de Smaak ‘Eetgewoonten in de Middeleeuwen’
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■

2017
ALGEMEEN


Lanceren van de ErfgoedApp ‘Dentergem Doorkruist’ en de route ‘Dentergem
Doorkruist’ i.p.v. de toeristische brochure omdat dat deze beter aansluiten bij de
tijdsgeest.

RAAD VAN BESTUUR


3 bijeenkomsten

ACTIVITEITEN

■



23/04/2017: Erfgoeddag met thema ‘Zorg’



09/09/2017: Cultuurreis naar Den Haag

2018
ALGEMEEN


Opleiding GDPR voor verenigingen van de cultuurraad



Bordjes voorzien op de route van Dentergem Doorkruist ter promotie van de
app.

RAAD VAN BESTUUR


4 bijeenkomsten

ALGEMENE VERGADERING


1 bijeenkomst

ACTIVITEITEN

■



22/04/2018: Erfgoeddag met thema ‘Kiezen’ + verkiezing van ‘De
Dentergemnaar’



02/09 en 09/09/2018: Kunstzomer in archiefgebouw, oude Pastorie en
Baliekouter



16/09/2018: D-OE-MA-WA city run in Wakken



29/09/2018: Cultuurreis naar Oudenaarde



19/11/2018: Week van de Smaak: Lezing ‘Meel. Bakker. Brood.’

AANVULLENDE INFORMATIE


Een aantal activiteiten komen elk jaar terug, met ondersteuning van
overkoepelende organisaties (zoals Erfgoeddag, Week van de Smaak en
Kunstzomer). Die samenwerkingen zijn ideaal voor onze gemeente om toch
leuke activiteiten te kunnen uitwerken waarbij er promotionele en
programmatorische ondersteuning is.



ErfgoedApp: in de Erfgoedapp zijn nu 29 locaties toegevoegd met
cultuurhistorische relevantie. Ken je nog plaatsen die een vermelding verdienen
in de app, geef ze zeker door aan de voorzitter van de cultuurraad of aan de
cultuurfunctionaris om ze te laten toevoegen.
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PLANNING 2019
■

■

ALGEMEEN


Aanpassen van statuten en subsidiereglement van de cultuurraad. Bij het
subsidiereglement zal onderzocht worden of er een aparte categorie kan worden
voorzien voor buurt- en organisatiecomités. Ook de invulformulieren zullen
worden herbekeken zodat dit voor de verenigingen gemakkelijker invulbaar
wordt en er maar 1 document moet worden bezorgd aan de gemeente.



Samenwerking tussen cultuurraad en bibliotheek uitwerken



Samenwerking tussen cultuurraad en archiefdienst uitwerken

ACTIVITEITEN


27/02/2019: workshop zuurdesembrood



28/04/2019: Erfgoeddag met thema ‘Hoe maakt u het?’ in de Goethalsmolen in
Wakken



14/06/2019: Opening retrospectieve Leon Beel



21/09/2019: Cultuurreis



Najaar: tweede workshop zuurdesembrood maken



Najaar: Week van de Smaak



Infoavond i.s.m. de archiefdienst over het bewaren van het verenigingsarchief
(materiaal zoals vlaggen en uniformen, wat wel/niet bewaren, foto’s, textiel,
schenking, inbewaarneming,…). Uiteenzetting met algemene informatie door de
archivaris en specifieke toelichting door een expert-archivaris.



In de Kapellestraat in Wakken zijn er recent archeologische vondsten
opgegraven die teruggaan tot de IJzertijd. Er is ondertussen contact geweest met
de mensen van Acke & Bracke van het vooronderzoek. Er zal wellicht een
podcast (= digitaal luisterverhaal) gemaakt worden rond de archeologische
opgravingen.

VERKIEZING EN INSTALLATIE
VAN DE RAAD VAN BESTUUR 2019-2024
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 werd een oproep gelanceerd voor
nieuwe leden voor de Raad van Bestuur. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten
aangediend dus gaan de huidige leden verder in het nieuwe bestuur. Deze samenstelling
werd aangenomen en goedgekeurd door de leden van de Algemene Vergadering.


Voorzitter: Ludwig Vankeirsbilck



Secretaris: Heleen Vullers (cultuurfunctionaris)



Eric Vaernewijck



Frieda Neirinck



Isabelle Verkinderen
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Net als in de afgelopen legislatuur zal de Raad van Bestuur zo veel mogelijk proberen
om verenigingen te steunen en te laten samenwerken, om het culturele leven in onze
gemeente te stimuleren, om activiteiten te organiseren waar iedereen van kan proeven
en om verder als adviesorgaan en als spreekbuis van de socio-culturele verenigingen
naar de gemeente te communiceren.

AFVAARDIGING VAN DE CULTUURRAAD IN DE
BEHEERSCOMMISSIE VOOR GEMEENTELIJKE
ONTMOETINGSCENTRA


Sinds dit jaar organiseert de gemeente niet langer twee beheerscommissies voor
de gemeentelijke zalen (vroeger was er een voor zaal Pax en JOC Dentergem en
een voor het Leieheem en Hondius) maar 1 beheerscommissie voor alle
gemeentelijke ontmoetingscentra. De cultuurraad heeft gezorgd voor de
afvaardiging van een lid die alle verenigingen over alle deelgemeentes zal
vertegenwoordigen, nl. voorzitter Ludwig Vankeirsbilck.



Ook de sportraad, jeugdraad en SAR duiden een vertegenwoordiger aan.



Dorine Devolder blijft het aanspreekpunt en de contactpersoon voor de
gemeente voor reservaties, vragen of problemen.



Voor elke zaal is er een vrijwilliger aangeduid die kan helpen met praktische
vragen of problemen
o

Zaal Pax (Markegem): Bertrand Minjauw

o

Hondius (Wakken): José Maes

o

JOC (Dentergem): André De Keukeleire

o

Leieheem (Oeselgem): Etienne Teirlinck: contacteren

VARIA
■

D-OE-MA-WA 2019
De volgende editie van D-OE-MA-WA op zondag 15/09/2019 wordt een cycling
editie met start in Oeselgem. Er zal opnieuw een oproep komen naar de
verenigingen om een standje te installeren om zich kenbaar te maken aan de
deelnemers (ideaal bij de start van het nieuwe werkjaar).

■

INFRASTRUCTUUR GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
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LEIEHEEM: De buitenwerken, de grondwerken en de speeltuin worden in het
voorjaar van 2019 aangevat en afgewerkt. De verbouwing aan het Leieheem zelf
start in januari 2020 en zal vermoedelijk duren tot en met juni 2020. Er zullen
veranderingen gebeuren aan de verwarming, elektriciteit, toegangscontrole,
camerabewaking, wifi en terras. En uiteindelijk wordt ook de chalet afgebroken.
HONDIUS: De uitbreiding van het Hondius staat “on hold” wegens de nakende
verbouwing van het RVT. Er wordt gekeken om de plannen op elkaar af te
stemmen.
ZAAL PAX: Er wordt internet en LED-verlichting voorzien.

