
Vergadering gemeentelijk beheersorgaan culturele infrastructuur, 

bibliotheek en musea   

04 december 2019 om 20 uur – centrum De Branding 

Aanwezig: Annaert Luc, Beerten Rosette, Bloes Els, Claeys Filip,  Deschacht Marianne, Deramoudt 
Albert, Vanhee Vicky, Viaene Liliane, Wittrock Jamie, Marc Constandt (voor verslag) 

Verontschuldigd: Linda La Fontijn, Hans Vanheste, Tania Vanhoutte, Ilona Evrard, Wieber Ballegeer. 

1. Goedkeuring verslag bijeenkomst d.d. 30/09/2019 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Advies met betrekking tot het aanpassen van het dienstreglement van de bibliotheek 

Het schepencollege heeft besloten de bibliotheek  te Leffinge te sluiten vanaf 31/12/2019. Om 
die reden moeten de openingsuren in het dienstreglement van de bibliotheek worden 
aangepast, in die zin dat de openingsuren van bibliotheek Leffinge dienen te worden 
geschrapt. Omdat dit een aanpassing betreft aan het dienstreglement, moet deze worden 
goedgekeurd door de gemeenteraad, en dient hierover voorafgaandelijk advies te worden 
gegeven door het beheersorgaan. 

Dit wordt negatief geadviseerd. 

3. Besprekingen bezoek culturele infrastructuur op maandag 14 oktober 2019  

Op 14/10/2019 bezochten Linda La Fontijn, Luc Annaert, Marjan Deschacht, Filip 
Claeys,Wieber Ballegeer en Els Bloes, samen met Charlotte Coudeville de volgende locaties: 

-zaal De Kilt in Westende 
-de refter van gemeenteschool het Lombartje in Lombardsijde 
-de zaal in  het oud-gemeentehuis van Mannekensvere 
-zaal Scora in Schore 
-Ter Zelte in Slijpe 
-De Zwerver in Leffinge 
-het voormalige parochiecentrum in Wilskerke 

1.De Kilt in Westende: 

Dit is een huurpand. Bij aanvang van de huur werd een nieuwe keuken geplaatst door het 
gemeentebestuur ( kostprijs: ongeveer € 7.000). De koelkasten zijn eigendom van de 
gemeente. Er werd geluidsisolatie aangebracht aan het plafond. Het huurcontract kan per jaar 
verlengd worden .De huurprijs bedraagt € 900 per maand. Er is een tekort aan toiletten. Deze 
zaal wordt regelmatig gebruikt door de lokale verenigingen ( KVLV, Davidsfonds, kaarters, 
breiclub Wollebollekes, enz…) Als lokale verenigingen een zaal willen huren in de Sint-
Lutgardisschool in het dorpscentrum, betalen ze € 25 voor de refter en € 100 voor de 
bovenzaal). 

2.Refter gemeenteschool Lombardsijde: 

Er is vast gebruik van deze zaal op vrijdagavond door de AA-club. Wordt vaak gebruikt door 
Davidsfonds Westende-Lombardsijde en door de wandelclubs. Goed toegankelijk. Het gebruik 
van de keuken is een voordeel. Ideaal voor verenigingen die een etentje plannen (vb. 
spaghetti-avond ) 

3.Zaal oud-gemeentehuis Mannekensvere 

Om de 2 weken is er vast gebruik door de kaarters van de KBG. Wordt ook gebruikt door de 
plaatselijke vereniging Mooi Mannekin. Vaak verhuurd voor privégebruik( = ideaal met parking 
en speelplaats ). Er zijn 2 koelkasten aanwezig, waarvan één eigendom is van een vereniging. 



Deze koelkast mag ook door anderen gebruikt worden. Het werkblad van de keuken moet 
vernieuwd worden. Er is vocht ( geen zwam ) op de muur links van de schouw; de 
gemeentelijke technische dienst is hiervan op de hoogte. 

4.Zaal Scora in Schore: 

Volledig gerenoveerd in 2006. Wordt gebruikt door het feestcomité van Schore ( o.m. 
mosselavond en hutsepotavond). De koelkasten zijn eigendom van het feestcomité. Veel 
privégebruik. Grootste probleem is dat de zaal niet kan verduisterd worden; dit is enerzijds 
nodig tegen het felle zonlicht, maar ook bij projectie. Op het gebouw liggen zonnepanelen. De 
aanwezige geluidsinstallatie is eigendom van de gemeente. 

5.Zaal ter Zelte in Slijpe: 

Gerenoveerd in 2018. Moeilijke toegang met badge via de deur aan de zijde van de parking. 
Deze zaal wordt zeer veel gebruikt. Er is een berging in de kelderverdieping. Het vroegere 
poetshok achter het podium is omgevormd tot bergruimte voor de tafels en stoelen. Er is nog 
een apart vergaderzaaltje naast de keuken. De ventilatie veroorzaakt veel lawaai en hangt in 
de weg voor wie op het podium staat, evenals voor wie vooraan in de zaal zit of staat. Als 
gevolg daarvan is het gebruik van het podium weggevallen. Er is een prima leskeuken met 
inductiekookplaat ( nadeel: de beschikbare kookpotten kunnen niet gebruikt worden op de 
nieuwe kookplaat). 

6.Zaal De Zwerver Leffinge: 

In de foyer is er vast gebruik door de kaarters van de Vl@s. De voornaamste gebruikers van 
de polyvalente zaal zijn vzw De Zwerver en toneelkring Altoos Doende. Er is spanning tussen 
de lokale gebruikers en vzw De Zwerver. Wie een optie neemt op het gebruik van de zaal, 
moet 8 weken voor datum definitief beslissen, zo niet vervalt de optie. Het aangrenzend 
woonhuisje wordt gebruikt als berging. Het is de bedoeling om de zaalcapaciteit te verhogen 
door een extra toegang te creëren. De huidige capaciteit is 500 staanplaatsen of 330 
zitplaatsen. Een groot nadeel is het feit dat de toiletten zich op de eerste verdieping bevinden. 
Er zijn plannen om dit te verhelpen door aanpassingswerken waarbij de toegang tot het 
gebouw gewijzigd wordt, zodat er toiletten kunnen worden ingericht op de gelijkvloerse 
verdieping. Het café van de vzw is maar beperkt open. Het venster van de regieruimte is wat 
te klein. De problemen aan het dak zijn verholpen. Er zijn zonnepanelen aanwezig. De Grid is 
niet gekeurd en niemand is bereid om dit te doen. Onder het podium bevindt zich een berging. 
De vergaderruimte op de bovenverdieping wordt zelden gebruikt. 

In de marge van het bezoek aan dit gebouw, wordt opgemerkt dat de refter van de Leffingse 
gemeenteschool “Bonte Pier” quasi enkel op zaterdagvoormiddag gebruikt wordt door Bizart. 

7.Parochiecentrum Wilskerke: 

Deze zaal werd anderhalf jaar geleden door de gemeente overgenomen van de kerkfabriek. 
Bij het bezoek stonden er nog oude meubels; deze zijn ondertussen vervangen door nieuwe 
tafels en stoelen. De oude gordijnen zijn weggenomen; er zijn wel rolluiken. Misschien kan 
folie aangebracht worden om de inkijk vanuit de oude pastorie te beperken. Er is hier geen 
vast gebruik door een vereniging, behalve als repetitieruimte door de klaroenblazers ( op 
vrijdagavond). De zaal wordt af en toe verhuurd voor privégebruik. De prijs  hiervoor bedraagt 
€ 100 ( in Ter Zelte, Scora en gemeentezaal Mannekensvere is dit € 200). Het 
keuken/bardgedeelte omvat enkel koelkasten en een spoelbak. Er is een grote percolator, die 
gekocht werd van de parochie. In december-januari is dit het gemeentelijk lokaal waar de 
studenten kunnen blokken (in de zomer gebeurt dit in de kerk van Sint-Pieters-Kapelle). 
Verwarming bestaat uit elektrische convectoren. De capaciteit van dit zaaltje is begrensd tot 
40 personen. Achter de zaal is er een parking. De zolder is nog niet helemaal leeggemaakt.  
De vraag wordt gesteld of er aan vorstpreventie is gedacht?  

4. Varia 

  



Er wordt gesteld dat de aanpassingen in het welzijnshuis in de Sluisvaartstraat eerder 
chaotisch verlopen en dat vooral de crea gebruikers daar de dupe van zijn. Tijdige 
communicatie ontbrak en de verhuis van stukken verliep niet erg zorgvuldig. Vooral het buiten 
dienst stellen van de oven en de onduidelijkheid over de heropstart ligt moeilijk.  
Over het permanent draaien van de frigo’s in de zaal van Wilskerke wordt een opmerking 
gemaakt. 

Vergadering gesloten om 20u55. 


