Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Algemene Vergadering
Zitting dd. 28 februari 2018
Aanwezig

ACV Groot Dentergem: Lena Goethals en Ingrid Saelens

Adviesraad JOC Pax: André De Keukeleire

Amicitiakoor Wakken: Sabine Missiaen

Dameskantoor Cantiamo: Ruth Nachtergaele

De Joker: Henk Dhaenens

De Kiem: Karin Beel

Dorpsraad Oeselgem: Noël Warlop

Femma Wakken-Markegem: Rosette Verstaen

Gemeente Dentergem – dienst archief: Elisabeth Blancke

Gemeente Dentergem – dienst cultuur: Heleen Vullers

Gemeente Dentergem – dienst reservaties: Dorine Devolder

Gezinsbond Dentergem: Greet Naessens

Gezinsbond Oeselgem: Joke Claus

Harmonie Kunst en Deugd Wakken: Frank Tack

Heemkundige Kring Wakken: Ludwig Vankeirsbilck

Koninklijke Harmonie De Lustige Vrienden Oeselgem: Geert Carton

KVLV Oeselgem: Kathleen Lippens

KVLV Wakken-Markegem: Frieda Neirynck

Landelijke Gilde Oeselgem: Christian Delagrange

Landelijke Gilde Wakken: A. Vanluchene

Markant Dentergem: Karlijn Vandervennet en Hilde Maes

Markant Wakken: Monique Vervaeck

Okra Dentergem: Odiel Muys

Okra Wakken: Gilbert Heyde

POB: Eric Vaernewijck

Samana Dentergem: Daniël Vandekerckhove

Schepen van cultuur: Bart De Keukeleire

Sint-Stefanuskoor: Patrick Verheye

Wakken Swingt: Gunther Simoens

1.

Verwelkoming

De voorzitter heet iedereen welkom op de Algemene Vergadering van de cultuurraad.
De Algemene Vergadering van 2017 werd uitgesteld. Er kwam een samenwerkingsaanvraag
van andere adviesraden (sportraad en jeugdraad). Die vergaderingen werden afgewacht om
te kunnen communiceren naar de Algemene Vergadering. Ondertussen is er een
samenwerking lopende (verder in het verslag daarover meer informatie).
De verenigingen verliezen echter geen subsidies door het niet plaatsvinden van de Algemene
Vergadering. Elk subsidiepunt is gewoon meer waard op die manier.
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2.

Activiteiten 2018

Ook in 2018 zit de Cultuurraad niet stil. Er staat weer heel wat op het programma.


Dentergem Doorkruist

Vanuit het gemeentebestuur kwam de vraag om het toerisme van Dentergem in de kijker te
zetten.
De cultuurraad besliste om een route te maken, ‘Dentergem Doorkruist’, die aandacht besteedt
aan belangrijke cultuur-historische elementen.
De route werd in een app gezet die gemakkelijk op een smartphone kan geïnstalleerd worden.
De ErfgoedApp is een applicatie die ontworpen werd door Faro, de organisatie die ook
Erfgoeddag organiseert. De app is gratis, altijd aanpasbaar, en interactief (met foto’s, video’s,
augmented reality, …). Op verschillende plaatsen in Groot-Dentergem komt de QR-code van
de app. Als je die scant, word je automatisch naar de route verwezen.
Wie nog input heeft, mag altijd contact opnemen met de voorzitter van de cultuurraad of de
cultuurfunctionaris.
De route ‘Dentergem Doorkruist’ en de app worden voorgesteld op Erfgoeddag.


Erfgoeddag – zondag 22/04/2018

Op zondag 22 april 2018 is er Erfgoeddag in Vlaanderen. Ook Dentergem doet weer mee. Het
thema van dit jaar is ‘Kiezen’. In het archiefgebouw in Dentergem (Baljuwstraat 3) worden
pamfletten, manifesten, kieslijsten en nog veel meer tentoongesteld in dat thema. Er wordt ook
een culturele verkiezing van ‘beste Dentergemnaar’ georganiseerd waarbij elke bezoeker zijn
of haar stem kan uitbrengen.
De tentoonstelling is ook te bezichtigen op 21, 28 en 29 april 2018.
Tijdens Erfgoeddag worden de route en de app van ‘Dentergem Doorkruist’ voorgesteld. De
schandpaal die aan het JOC in Dentergem stond, werd verplaatst naar de tuin van het archief.
Die wordt dan ook officieel onthuld.


City Run – zondag 16/09/2018

De cultuur-, sport- en jeugdraad organiseren samen een City Run. Dat is een loop- en
wandeltocht die deelnemers op eigen tempo afleggen zonder winnaars . De tocht loopt ook
doorheen gebouwen. De eerste editie zal in Wakken plaatsvinden. De daaropvolgende jaren
komen de andere deelgemeentes aan de beurt.


Cultuurreis 2018 – najaar 2018

De cultuurreis van dit jaar gaat naar Oudenaarde. Daar wordt vanaf 15 september een
overzichtstentoonstelling van Adriaen Brouwer georganiseerd. Hij was een belangrijk
schildertalent op wereldvlak. De datum staat nog niet vast maar we zorgen opnieuw voor een
boeiend dagprogramma.

3.

De cultuurraad is een adviesorgaan

Zijn er problemen, vragen of opmerkingen vanuit een vereniging? Dan moet je niet wachten
tot er een Algemene Vergadering is om die door te geven. Er kan ook tussendoor contact
worden opgenomen met de voorzitter van de Cultuurraad of de cultuurfunctionaris. Zo kan er
sneller gereageerd worden of advies worden verleend.
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4.

Einde legislatuur

Dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen dus breekt er ook voor de cultuurraad een nieuwe
legislatuur aan.
De gemeentelijke adviesraden zullen zich de komende 6 jaren sterk moeten maken voor het
geval er nieuwe fusies worden aangegaan. Daarom moeten we ons binnen de gemeente
samen sterk maken naar de toekomst toe en ons binnen de gemeente verenigen.

5.

Varia



“De Dentergemse socialisten zullen jaarlijks een verdienstelijke inwoner belonen met de
Dentergemse Duim. De trofee werd gemaakt door kunstenaar Koen Verbrugghe en ze
wordt uitgereikt op 4 mei. “Iedereen mag mensen nomineren voor deze prijs”, zegt
kersvers voorzitter Tim Van Rijckeghem. Aan de onderscheiding is een geldprijs van 250
euro verbonden. Je kan suggesties doorsturen naar tim.van.rijckeghem1@telenet.be.
Meer info via de Facebookpagina ‘sp.a Dentergem’.” (www.hln.be)
Dorpsraad Oeselgem stelt voor om in elke deelgemeente een elektronisch infobord te
installeren waarop evenementen of andere praktische informatie kan gedeeld worden.
Veel omliggende gemeentes hebben er ondertussen ook en dat blijkt nuttig te zijn.
Gunther Simoens geeft een update van gemeentelijke infrastructuur in Oeselgem en
Wakken.
 In het Leieheem van Oeselgem is er nog geen wifi. Dat wordt voorzien in het
voorjaar van 2018. De bedoeling is om alle gemeentelijke zalen te voorzien van
wifi.
 Aan het Leieheem in Oeselgem staan heel wat aanpassingen op de planning.
Eerst worden de buitenwerken aangevat (o.a. een groot terras, een nieuwe tuin
en speeltuin en camerabewaking. Daarna starten de binnenwerken (o.a.
veranderingen aan de chauffage, toegangscontrole, aandacht voor gezelligheid
en energie en er wordt meer licht binnengehaald door het plaatsen van een
groot raam met zicht op de tuin). Er komt ook een afgesloten container voor het
afval van de verenigingen die het Leieheem gebruiken. De bouwvergunning is
aangevraagd en de werken starten ergens dit jaar.
Er zijn verschillende redenen om aanpassingen te doen. De grote zaal wordt
niet veel gehuurd omdat ze niet erg gezellig is en omdat de verenigingen de
huurprijs te hoog vinden. Bovendien moet de chalet worden afgebroken omdat
die er niet meer reglementair staat.
De aanwezige verenigingen merken op dat er aan de huurprijs zal moeten
gesleuteld worden. Want vooral voor verenigingen was de grote zaal nu vrij duur
om een winstgevende activiteit te organiseren en nu valt het goedkopere
alternatief van de chalet weg.
 Aan het Hondius in Wakken staan ook heel wat aanpassingen op de planning:
o.a. een uitbreiding van de bibliotheek en een renovatie van de zaal. Momenteel
worden de architecten gegund en zouden de werken aanvatten in 2019.
Verenigingen die de lokalen gebruiken, zullen uitgenodigd worden om input te
geven.
Er wordt opgemerkt dat in het cultuurcentrum van Aalter een inductielus werd
gebruikt om de akoestiek te verbeteren voor bezoekers met een
gehoorbeperking of gehoorapparaat.
André De Keukeleire geeft een update over de gemeentelijke infrastructuur in
Dentergem en Markegem.
 In zaal Pax komt een studie om eventueel over te schakelen op ledverlichting.
Zo zou de CO2-uitstoot en het elektriciteitsverbruik verminderen.
 In zaal Pax staan voorlopig geen aanpassingen aan de verwarming op de
planning.
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6.

 De grote zaal van het JOC in Dentergem werd opnieuw geschilderd.
 Als de Ledverlichting in zaal Pax positief word geëvalueerd, komt het JOC aan
de beurt voor een overschakeling.
OKRA Dentergem merkt op dat zij sinds de herziening van de reglementen van de
gemeentelijke zalen, elke maand opnieuw een aanvraag moeten doen voor activiteiten
in het jaar nadien en dus niet langer een volledig jaarplan kunnen indienen. De zaal kan
telkens maar een jaar op voorhand worden aangevraagd.
De opmerking wordt doorgegeven aan de dienst reservatie om te bekijken of er
eventueel uitzonderingen of aanpassingen aan het reglement kunnen toegestaan
worden.
Er wordt opgemerkt dat er in het JOC in Dentergem weinig infrastructuur is voor het
organiseren van kooklessen. De bar is niet ideaal wegens te klein en te weinig
infrastructuur en ook het CM-gebouw is weggevallen. De grote zaal is dan weer te groot
en te duur voor dergelijke activiteiten.
Er wordt gereageerd dat er niet op elke deelgemeente in elk soort infrastructuur kan
voorzien worden. Zo is er ook maar een sporthal voor sportactiviteiten. Voor de culturele
activiteiten zal dat ook in die zin evolueren.
Kooklessen kunnen zeker georganiseerd worden in het Kloosterhof. Daar is een nieuwe,
goed uitgeruste en uitgebreide keuken. Het is niet altijd gemakkelijk om leden naar een
andere deelgemeente te krijgen maar is zeker het proberen waard. Het Dienstencentrum
Kloosterhof staat trouwens los van de assistentiewoningen. Iedereen kan en mag het
domein betreden en bezoeken.
Er wordt opgemerkt dat met het wegvallen van het CM-gebouw, het JOC een
drukbezette zaal is geworden voor de verenigingen. Schepen van cultuur reageert dat
het zaaltje boven de bib in JOC ook zal ingericht worden als tweede vergaderlokaal en
er dus een extra lokaal wordt verhuurd.
OKRA Dentergem heeft oude vlaggen van de vereniging waar ze niet goed weten waar
die nog langer te bewaren. De gemeentelijke archivaris merkt op dat persoonlijke
archieven maar ook archieven van verenigingen in het gemeentelijk archief mogen
worden gebracht worden. Daar is de accommodatie en nodige kennis om alles op een
correcte manier te bewaren. De archivaris bekijkt dan wat de moeite is om te bewaren.
Er zijn twee mogelijkheden om materiaal binnen te brengen: een schenking (ik doe er
afstand van en het wordt eigendom van het archief) of een bewaargeving (dan blijft het
eigendom van de vereniging maar wordt in het archief bewaard).
Het straatcomité van de Molenstraat vraagt om toe te treden tot de AV. Het organiseert
ook activiteiten die niet enkel voor de straatbewoners zijn. Er wordt opgemerkt dat er
moet worden opgelet dat er geen wildgroei aan straat- en feestcomités mag ontstaan
door het toetreden van dergelijke verenigingen tot de cultuurraad. Dit wordt verder
besproken door de Raad van Bestuur. De vereniging wordt daarna op de hoogte
gebracht.

GDPR

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Privacywetgeving in voege. Daarom werd
‘ThreeAndMore’ uitgenodigd om meer informatie te geven over gegevensbescherming en
privacywetgeving voor verenigingen.
De presentatie wordt doorgestuurd naar de leden van de Algemene Vergadering door de
cultuurfunctionaris.
Meer informatie en templates om mee aan de slag te gaan, zijn te vinden op
http://scwitch.be/toolkit/ of
http://scwitch.be/nieuws/online-toelichting-gdpr-lokale-verenigingen/.
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