
Vergadering gemeentelijk beheersorgaan culturele infrastructuur, 

bibliotheek en musea   

30 september 2019 om 19.30 uur – centrum De Branding 

Aanwezig: Annaert Luc, Beerten Rosette, Bloes Els, Deschacht Marianne, La Fontijn Linda, 
Vanoverschelde Dirk, Deramoudt Albert, Vanhoutte Tania, Vanhee Vicky, Ballegeer Wieber, Van 
Muysewinkel Eddy, Coudeville Charlotte (voor verslag) 

1. Goedkeuring verslag bijeenkomst d.d. 06/08/2019 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2. Adviesbepaling omtrent herbestemming kerk Sint-Pieters-Kapelle 

De Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-Kapelle is dit jaar ontwijd en aan de eredienst onttrokken. 
Ze wordt voortaan beheerd door het gemeentebestuur, in se de cultuurdienst. 

Het is de bedoeling dat de kerk gebruikt wordt als gemeenschapszaal en in het 
gebruiksreglement van de culturele infrastructuur wordt opgenomen. Dit betekent dat ze in 
eerste instantie zal behandeld worden als een hinterlandzaal conform Scora, Ter Zelte,… 
(Gratis gebruik voor erkende verenigingen, privégebruik toegestaan onder bepaalde 
voorwaarden,…) Hiertoe is er ook budget voorzien in de meerjarenplanning. Er zal in eerste 
instantie werk worden gemaakt van veiligheid (brandpreventie, elektriciteit, compartimentering 
stooklokaal,…) 

(Ter aanvulling: momenteel heeft de cultuurdienst een advies van de veiligheidsinstantie dat 
er activiteiten mogen doorgaan voor 100 personen, conform het reglement zullen activiteiten 
zowel door verenigingen als door particulieren worden toegestaan, als het aantal wordt 
overschreden is dit een verantwoordelijkheid van de organisator.) 

De cultuurdienst vraagt het beheersorgaan om de opname van de Sint-Pieterskerk in het 
gebruiksreglement van de culturele infrastructuur te adviseren. 

Het beheersorgaan adviseert de opname van de Sint-Pieterskerk in het gebruiksreglement 
van de culturele infrastructuur als positief. 

3. Opmerkingen van het beheersorgaan naar aanleiding van het bezoek van culturele 
infrastructuur op 07/09/2019 

 

Hoofdbibliotheek: 

 Herinrichting van de bovenverdieping is gepland. 
 Wanneer ook schoolkinderen uit de deelgemeenten de hoofdbib zullen bezoeken, moet 

de collectie verruimd worden. 
Daarvoor moet de nodige ruimte  ( + speelhoek ) voorzien worden en dat kan 
problematisch zijn. 

 

Trefpunt Leffinge: 

 Het totaal aantal bezoekers aan bib + trefpunt bedraagt voor het jaar 2018 meer dan 
10.000. 

 Het is onbegrijpelijk dat dit zou verdwijnen. 
 De inrichting is prachtig en nog volledig up-to-date. 
 Kaartersnamiddagen kunnen ook in andere lokalen. 
 Dit gebouwtje is ook zeer centraal gelegen, gelijkvloers en perfect toegankelijk, kortom 

quasi perfect als uitleenpost en trefpunt. 



 

Trefpunt Westende: 

 Ook hier noteerde men in 2018 meer dan 10.000 bezoekers. 
 Het gebouw is nog in zeer goede staat (misschien enkel een frissere verfkleur op de 

muren en wit geschilderde balkjes). 
 Er wordt in Westende niet in een alternatief voorzien; ondanks beloftes om de bib van 

Westende onder te brengen in de nieuw te bouwen gemeenteschool, blijkt dit niet meer 
mogelijk te zijn. 

 Enkel het trefpunt overbrengen naar de Calidris is een slecht idee: een trefpunt/bib moet 
centraal gelegen zijn! 

 Dé vraag blijft waarom dit gebouw – samen met het aanpalende oud-gemeentehuis – 
moet worden afgebroken. Indien de verkoop (en afbraak) plaatsvindt, waarom dan geen 
nieuw trefpunt voorzien op het gelijkvloers van de nieuw te bouwen residentie (cf. 
bibliotheek Kokstraat Nieuwpoort). 

 

Uitleenpost Lombardsijde: 

 Deze uitleenpost is sinds 1 januari 2017 niet langer toegankelijk voor het publiek, maar is 
enkel op dinsdagnamiddag open voor de 2 lokale basisscholen van Lombardsijde. 
De beslissing daartoe werd toen genomen op basis van de zeer lage bezoekerscijfers. 

 Wat opvalt is dat hier sinds jaren niet meer werd geïnvesteerd in de infrastructuur: ramen 
aan de straatzijde vertonen sinds jaren zware condensatie, de zogenaamde bloembak in 
de tussenhal naar het sanitair is uitgebrokkeld en niet onderhouden, enz… 

 De bibruimte is dringend aan opfrissing toe: vooral het plafond is zwaar en donker. 
 Achter de bib bevindt zich een tussenwand; het oorspronkelijke lokaal is dus veel groter 

en dat biedt perspectieven voor een andere invulling. 
 Kan dit een gemeenschapsruimte worden of komt er buitenschoolse opvang? 
 Ook de bovenverdieping van deze vleugel (met turnzaal) is dringend aan renovatie toe. 
 Wordt deze zaal nog gebruikt door verenigingen. 
 In de marge van dit bezoek werd ook opgemerkt dat de toegang naar de nieuwe refter 

van de Lombardsijdse gemeenteschool (die volop door de verenigingen wordt 
gebruikt)  er zeer slordig bijligt: onkruid, terrein voor afgedankte en verloren 
voertuigen,…. 

Villa Les Zéphyrs: 

 

 De villa werd gerestaureerd en omgevormd tot museum in 2006.Het is een beschermd 
gebouw, wat restricties met zich meebrengt. 

 Na 13 jaar zouden er volgende aanpassingen kunnen gebeuren : 
 

 doortrekken van de tuin aan de Henri Jasparlaan naar de Portiekenlaan, zodat de 
toegangsweg naar de ingang ( nu in kiezeltjes  ) verdwijnt en er één vlakke 
toegangsstrook is 

 aanbrengen van (retro)foto’s van het gebouw op de lage scheidingsmuur van de 
villa met de residentie “La Galion” ( Portiekenlaan 26). 

 de glasgordijnen aan de 2 grote ramen  (Henri Jasparlaan ) vervangen door 
andere glasgordijnen met meer inkijk, zodat de interesse opgewekt wordt. 

 de balieruimte van de toeristische dienst anders oriënteren (frontaal t.o.v. 
de  glazen toegangsdeur ) en eventueel uitbreiden. 

 de traphal behangen 
 momenteel wordt gekeken of de bovenverdieping in de nabije toekomst een 

facelift krijgt 
 eventueel een nieuwe toegang aan de voorzijde via de garage 
 iedereen is overtuigd van de waarde en de troeven van dit gebouw 

 



4. Adviesbepaling rond toekomst trefpunt/bibliotheek Leffinge 

Er wordt opgemerkt dat er nog geen formele besluitvorming is in de vorm van een 
collegebeslissing. 

De schepen bevestigt dit. De reden die aangehaald wordt is dat het bestuur eerste wenste de 
inwoners te informeren en naar hen te luisteren. 

De schepen merkt op dat de trefpuntfunctie verhuist naar het buurthuis De Wiek in Leffinge en 
dat scholen per bus zullen gebracht worden naar de bibliotheek in Middelkerke wanneer deze 
boeken wensen te ontlenen. Er wordt hiervoor zelfs een bus aangekocht die exclusief voor de 
Middelkerkse scholen zal gebruikt worden (voor zwembad- en bibliotheekbezoek). 

De verandering heeft geen impact op de vrijwilligers en het personeel vermits de vrijwilligers 
aan de slag kunnen in het trefpunt in De Wiek en het personeel verhuist naar de werking van 
Middelkerke. 

Het gebouw van de bibliotheek wordt een gemeenschapszaal voor de lokale verenigingen. 

De vraag wordt gesteld of de kaarters niet naar De Wiek kunnen. 

Wat met de claim van de school op het gebouw van de bibliotheek van Leffinge als eetzaal. 
De schepen zegt dat dit nog steeds in onderhandeling is met de school. 

Het beheersorgaan adviseert de plannen met de bibliotheek en trefpunt van Leffinge als 
negatief en wenst te benadrukken dat door het wegnemen van dergelijke initiatieven de 
deelgemeente armer wordt. 

5. Adviesbepaling rond toekomst trefpunt/bibliotheek Westende 

De schepen licht toe dat er een gemeenschapszaal en trefpunt komt in de nieuwe 
gemeenteschool De Duinpieper. 

Het beheersorgaan geeft een negatief advies met betrekking tot het verdwijnen van de 
bibliotheek in Westende.  

Het beheersorgaan stelt de vraag om op de hoogte te worden gebracht van de plannen met 
betrekking tot de plannen in Westende op vlak van gemeenschapszaal en trefpunt en wenst 
inzage in de plannen van het schoolgebouw, aangevuld met een duidelijk overzicht van wie 
waar terecht komt (welke vereniging zal waar een werking krijgen), tegen de lente van 2020. 

 

6. Varia 

- Het beheersorgaan wenst de aandacht te vestigen op het potentieel van de uitleenpost 
Lombardsijde als mogelijke gemeenschapszaal. 

- Opmerking over de het gebruiksreglement en het ontbreken van de Zaal Wilskerke bij 
artikel 4. Deze opmerking wordt meegenomen bij eerstvolgende wijziging. 

- Wat met plannen zaal De Zwerver? Er is in de meerjarenplanning een budget 
vrijgehouden om de toegankelijkheid en capaciteit van de zaal aan te pakken. 

- Rondleiding op 5 oktober wordt omwille van te weinig inschrijvingen geannuleerd. Er 
wordt een doodle opgemaakt om een nieuwe datum te prikken. 

 


