
Vergadering gemeentelijk beheersorgaan culturele infrastructuur, 

bibliotheek en musea   

6 augustus om 10.00 uur – centrum De Branding 

Aanwezig: Annaert Luc, Bloes Els, Claeys Filip, Deschacht Marianne, La Fontijn Linda, 
Vanoverschelde Dirk, Deramoudt Albert, Stragier Sabrina, Vanhoutte Tania, Wittrock Jamie, Van 
Muysewinkel Eddy, Coudeville Charlotte (voor verslag), Patti Bauwens (voor bibliotheek) 

Verwelkoming 

De voorzitter verwelkomt iedereen. Deze toelichting komt er op vraag van de schepen. 

Toelichting 

De schepen Eddy Van Muysewinkel licht de plannen met betrekking tot de bibliotheek toe. 

Na het bezoeken van andere bibliotheken en na analyse is er beslist om een nieuwe 
bibliotheekwerking te ontwikkelen. Dit betekent dat er een aantal veranderingen zullen worden 
doorgevoerd. 

Er komt één centrale bibliotheek, namelijk in Middelkerke. Dit betekent dat: 

- Het trefpunt van Leffinge niet langer als bibliotheek zal fungeren. Als gevolg komt het gebouw 
leeg te staan en zal de werking van verenigingen die momenteel actief zijn in zaal ‘Centrum’ 
(eigendom kerkfabriek) naar daar verhuizen. 

- Het trefpunt van Westende blijft open tot het gebouw verkocht is. Het aanvankelijke plan om 
een bibliotheek  in te richten in de gebouwen van de gemeenteschool Westende wordt niet 
uitgevoerd. 

- De bibliotheek van Middelkerke wordt een ‘open library’. De openingsuren worden uitgebreid.  

- Personeel blijft behouden en zal worden ingezet voor o.a. de introductie en werking van de 
zogenaamde ‘Makerspace’. Dit is een eduatief programma voor kinderen en o.a. scholen 
waarbij o.a. kennis wordt gemaakt met digitale mogelijkheden (o.a. 3D-printer). 

- Er komen investeringen in pc-opleidingen. Er wordt ook ingezet op meer computerbuddies. 

- In Middelkerke zal ook een nieuw kader worden gecreëerd. De verdieping zal worden 
ingericht als een ontmoetingsruimte. 

De focus zal liggen op de bibliotheek als gemeenschapscentrum en niet meer louter en alleen als een 
plek waar boeken worden ontleend. 

De schepen benadrukt dat het de wens is om de band met de scholen te behouden en dat hiervoor 
gesprekken gaande zijn met de schooldirecties om de scholen te mobiliseren naar Middelkerke (of de 
bib naar de scholen), bvb. in combinatie met zwemlessen. De schepen staat erop dat vooraleer er een 
uitbreiding komt van busvervoer voor scholen er wel eerst een overleg is met alle directies van de 
scholen. 

Ook de seniorenwerking wordt behouden tot zelfs uitgebreid. 

Er zullen meer lezingen worden georganiseerd. 

De schepen is er zich van bewust dat er vragen rond mobiliteit zullen komen. Hoe zal deze worden 
aangepakt? Hoe kunnen de mensen van het hinterland vlot met openbaar vervoer tot bij de 
bibliotheek van Middelkerke geraken. De schepen maakt duidelijk dat de gemeente aan het lobbyen is 
om een verbinding tussen hinterland en kust opnieuw in te voeren. 



De schepen benadrukt dat het tevens de tendens is om meer en meer te centraliseren in het 
bibliotheekwezen. 

Er zal wel nog een trefpunt zijn in De Wiek in Leffinge en in de Calidris in Westende. Daar zullen 
kranten, een pc en een rek staan. Op dit rek zullen boeken die online besteld zijn klaarliggen voor 
degene die ze leent. 

Er wordt vanuit het beheersorgaan gesuggereerd om dergelijke functie ook toe te kennen aan het 
zaaltje dat in de gemeenteschool van Westende vrijkomt. 

De voorzitter wenst ook te benadrukken dat de leerlingenaantallen van de gemeenteschool van 
Westende van die orde zijn dat de zaal niet exclusief voor de school kan zijn. 

Rond het oprichten/installeren van gemeenschapszaaltjes benadrukt de schepen het volgende: er zijn 
heel wat ideeën maar het is onmogelijk om voor iedereen goed te doen. Mogelijks zijn er wel 
opportuniteiten – in kader van een mogelijke fusie van voetbalverenigingen Davo Westende en 
Lombardsijde – dat de kantine in Lombardsijde zou vrijkomen en als gemeenschapzaal zou kunnen 
fungeren. Misschien zo ook met de cafetaria van sporthal Bamburg als bvb. de concessie er ophoudt 
en er geen nieuwe concessionaris wordt gevonden. 

De schepen besluit zijn toelichting door erop te wijzen dat het de bedoeling is dat Middelkerke de 
leading kustgemeente wordt op vlak van open library. De grote lijnen zijn uitgetekend, maar er is nog 
ruimte voor ideeën binnen dat nieuwe kader. 

De leden vragen om meer betrokken te worden bij dergelijke beslissingen, vooral de wens om tijdig 
betrokken te worden vóór de beslissing valt, is sterk aanwezig. Alleen op die manier kan er namelijk 
een goed advies worden geleverd. 

Het beheersorgaan neemt nu akte van de toelichting. 

De voorzitter stelt voor om een rondgang te organiseren van de infrastructuur waarvoor het 
beheersorgaan bevoegd is. 

Vragen 

(Deze vragen zijn doorheen de toelichting gesteld.) 

Hoe is de besluitvorming tot stand gekomen? 

De schepen zegt dat de beslissing vervroegd is gekomen omdat de kerkraad van Leffinge een 
antwoord wilde met betrekking tot de verkoop van zaal het Centrum. Aan hen is meegedeeld dat het 
trefpunt van Leffinge zal worden gebruikt voor de verenigingen. 

Het personeel van de bib  is op de hoogte gebracht. 

Er is een lange oefening aan voorafgegaan. De schepen maakt duidelijk dat de bibliothecaris met 
hand en tand de trefpunten heeft verdedigd, maar dat het gemeentebestuur voor een ander verhaal 
heeft gekozen. 

Wat gebeurt er met de ruimte die nu vrijkomt in de nieuwe gemeenteschool van Westende? 

De schepen zegt dat er nog geen bestemming is. De voorzitter wil duidelijk maken dat het 
beheersorgaan voorstander is om dit te geven aan de gemeenschap, en verenigingen in Westende de 
kans te geven hiervan gebruik te maken. Er ontbreekt namelijk een zaaltje in het centrum van 
Westende (rekening houdende dat de huur van De Kilt op termijn ook stopt). De schepen zegt de 
suggestie zeker mee te nemen. 

De schepen maakt ook duidelijk dat de Calidris een optie is. Eens de nieuwe school gebouwd is op de 
nieuwe site komt Bizart naar de Calidris. Er zullen hiervoor investeringen gebeuren om de lokalen 
geluidsdicht te maken. Volgens de schepen zullen er na installatie van Bizart er nog voldoende 
lokalen beschikbaar zijn voor anderen. De creatieve verenigingen blijven wel hun werking behouden in 
de Stille Meers. 

 



Zijn er cijfers met betrekking tot de opgeheven uitleenposten? 

Deze zijn bekend maar niet aanwezig op deze vergadering. De leden betreuren dat ze niet over 
cijfermateriaal kunnen beschikken. 

Wat met de bibliotheek in Lombardsijde? 

De boeken blijven er voorlopig staan. De vraag wordt gesteld wat met de ruimte van de bibliotheek in 
Lombardsijde op termijn zal gebeuren. De schepen zegt dat dit nog moet worden bekeken. Het 
beheersorgaan geeft mee dat dit eventueel een mogelijkheid kan zijn om een gemeenschapsruimte in 
de deelgemeente te voorzien. 

Wat met de vrijwilligers? 

De vrijwilligers van de bibliotheek dienen nog worden ingelicht. Er zal gekeken worden hoe zij ingezet 
kunnen worden, hetzij in de bibliotheek, hetzij elders. Er wordt overwogen om degene met de juiste 
competenties – en na een opleiding - onder supervisie van een baliemedewerker ook in te zetten aan 
de toeristische balies. 

Hoe zal de seniorenwerking er uitzien? 

De woonzorgcentra worden momenteel bevraagd wat de bibliotheek voor hen kan betekenen. 
Momenteel is er voor senioren reeds een boekendienst aan huis. Er zal worden bekeken hoe er bvb. 
ook boekenpakketten of muziekpakketten kunnen worden gebracht naar woonzorgcentra. 

Welke timing wordt op het veranderingstraject geplakt? 

Vanaf 01/01/2020 zou de huidige werking van het Trefpunt in Leffinge gedaan zijn. Het Centrum zou 
wel nog een kwartaal open blijven, zodanig dat de mogelijke veranderingswerken kunnen 
plaatsvinden in het gebouw van het Trefpunt. 

Westende blijft open tot het gebouw is verkocht. 

Wordt het culturele landschap in Westende en de nieuwe plannen omtrent bibliotheekwezen ook 
opgenomen in het verslag van de cultuurconsulent? 

Daar is geen zicht op. 

Wat met de kapel in Westende? Kan daar geen bibliotheek in worden gehuisvest? 

De investeringen zouden er te hoog zijn. 

Wordt er onderzocht of er eventueel een strandbibliotheek (gelijkaardig aan die van Nieuwpoort) kan 
worden geïntroduceerd in Westende-bad? 

De suggestie wordt meegenomen. 

Als de sporthal verhuist, weg van De Branding, kan de bibliotheek van Middelkerke hierin niet worden 
opgenomen? 

De herinrichting zou te duur zijn, vermits het meubilair ook allemaal op maat werd gemaakt. 

 


