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VERSLAG Algemene Vergadering 

25/09/2019 

Aanwezigen: 
De aanwezigheidslijst wordt hieraan toegevoegd om integraal deel uit te maken van het verslag. 
 
 
Agenda 

 
1. Verwelkoming door voorzitter 
2. Toelichting door schepen culturele plannen 
3. Voorstelling 5 socio-culturele verenigingen 

 
Verslag 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Voorzitter Marianne Deschacht verwelkomt de aanwezigen en overloopt de agenda. 

 
2. Toelichting culturele plannen door de schepen van cultuur Eddy Van Muysewinkel 

Hij start de toelichting met een appreciatie van de gemeentelijke diensten binnen de culturele 
sector en licht toe dat de eerste 6 maanden voor hem een leerproces waren. 

Hij verwijst naar een onderzoek van de krant Het Nieuwsblad waaruit blijkt dat Middelkerke op vlak 
van cultuur een hoge score behaalt. 

De schepen duidt ook dat investeren in cultuur noodzakelijk is, maar niet evident binnen het 
bestuur, omwille van het hoge kostenplaatje. 

Hij verwijst naar de logistieke steun en subsidies voor verenigingen en wil de verenigingen 
aanmoedigen om samen te werken zodat verschillende kunstvormen ook met elkaar in contact 
komen. 

Hij vindt het belangrijk dat er in elke deelgemeente activiteiten worden georganiseerd en verwijst 
hierbij naar de logistieke steun waarop organisatoren kunnen rekenen. 

Toelichting over bibliotheek 

De schepen duidt waarom de beslissing met betrekking tot de sluiting van de bibliotheek van 
Leffinge eerder is verspreid dan gepland. 

Het bibliotheekgebouw Leffinge krijgt een nieuwe look waar verenigingen terecht zullen kunnen. 

De bibliotheek van Middelkerke krijgt een nieuwe naam. Hiervoor wordt een oproep gelanceerd in 
de Sirene. 

De bovenverdieping wordt een open ruimte met ontmoetingsplaats, op het gelijkvloers komen er 
educatieve hoeken en digitale ruimtes (met o.a. opstart van pc-lessen). 

Er wordt een bus aangekocht die uitsluitend voor scholen zal worden gebruikt. Deze zal gebruikt 
worden om o.a. naar het zwembad te kunnen gaan alsook naar de bibliotheek. 

Er komt een Makerspace (met o.a. 3d-printer, aanbod van verschillende workshops,…) 
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De woonzorgcentra zullen een aanbod krijgen, en huis-aan-huis-vrijwilligers zullen worden 
ingeschakeld om boeken tot bij niet-mobiele mensen te brengen. 

De bibliotheek wordt een ‘open library’ waardoor ontleners ook buiten de openingsuren (mits 
screening door bibliothecaris en aanreiken van badge) de bibliotheek kunnen bezoeken. 

Er wordt momenteel ook onderhandeld met De Lijn om opnieuw bussen in te schakelen zodat elke 
deelgemeente in het hinterland ook weer verbonden is en er zijn ook onderhandelingen om de lus 
in Westende aan te pakken. 

Toelichting erfgoed 

De schepen verwijst naar de recente bevrijdingsfeesten in Westende, en het succes ervan. 

Het museum Kusthistories is stopgezet omwille van het dalende bezoekersaantal. Het gebouw 
kreeg een nieuwe naam: ‘De Oude Post’. Momenteel loopt er op het gelijkvloers een 
tentoonstelling met betrekking tot het casino en zijn er beschilderde dakpannen van het voormalige 
casino te bezichtigen en/of aan te kopen. 
De tentoonstelling blijft er staan tot de komst van het nieuwe casino. 

In 2020 wordt de invulling van Villa Les Zéphyrs herbekeken. 

Toelichting cultuur 

Zoals bekend wordt er een nieuwe school gebouwd in Westende, hierin zal een 
gemeenschapszaal ter beschikking worden gesteld aan verenigingen. Het is de bedoeling dat deze 
zaal ook een trefpuntfunctie krijgt. 

De kerk van Sint-Pieters-Kapelle wordt een gemeenschapzaal. Er dienen wel nog werken 
uitgevoerd te worden mbt tot brandveiligheid. 

Er zullen nog kerken worden onttrokken aan de eredienst, maar de schepen maakt duidelijk dat 
niet elke kerk zal omgevormd worden naar gemeenschapszaal. Dit omwille van het hoge 
kostenplaatje. 

De toegankelijkheid van zaal De Zwerver zal ook worden aangepakt, het is de bedoeling dat er 
toiletten op het gelijkvloers komen. 

De schepen meldt ook dat het culturele seizoen van start gaat met het MidWestComedyFest.  

Vragen door aanwezigen 

Wat met Calidris? 

- De muziekschool Bizart vzw zou er eventueel naar verhuizen 

- Benedenverdieping zou gemeenschapsruimte worden 

Is het geen mogelijkheid dat Ter Duinen wordt aangekocht door het gemeentebestuur? 

- Vermits er voldoende zalen zijn, wordt de zaal niet door het Gemeentebestuur aangekocht. 

Wat met het gebouw waar de huidige bib van Westende is gevestigd? 

- Deze wordt zeker afgebroken. Het nieuwe gebouw is een project van particulieren. 

- De parking wordt waarschijnlijk behouden. 

Wat met de zaal in de nieuwe gemeenteschool van Westende? 
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- Er komt een gemeenschapszaal met Trefpuntfunctie in de gemeenteschool van Westende. Er 
worden een aantal computers geplaats voor bezoekers. Er zal een mogelijkheid zijn tot het 
raadplegen van kranten. 

Zal de bibliotheek in Middelkerke groot genoeg zijn? 

- De bib is modulair. Dit betekent dat aan de hand van aangepast meubilair de locatie kan 
aangepast worden naar de functie die ze op dat moment heeft. 

3. Voorstelling van verenigingen 

Volgende verenigingen stellen hun werking en organisatie voor: 

- Middelkerkse Modelbouwvereniging: 

Jaarlijkse beurs. Toelichting over verschillende soorten modelbouw. 30-tal leden. 

Wekelijkse werking op vrijdagavond in lokaal 6 van het welzijnshuis 

Contactgegevens: middelkerke.modelbouw@hotmail.be 

- Westend Gamers: 

Verschillende soorten tornooien, met o.a. trading cards. Groot aanbod aan gezelschapspelen. 

Doel: uitoefenen van hobby in ongedwongen sfeer. 

Geen lidgeld, iedereen is vrij om het lokaal ook gratis te gebruiken. 

Contactgegevens: extra@westri.be 

- Country- en Westernclub The Nacodoghes: 

Toelichting over geschiedenis van de club (bestaat 20 jaar), 60-tal leden. 

Organisatie van concerten en danslessen op dinsdagavond voor beginners en gevorderden 
(20.00 tot 22.00; 1.5 euro/les), in de Kilt. 

Contactgegevens: biggetje1965@hotmail.com 

- Davidsfonds Westende - Lombardsijde – Middelkerke: 

Grote werking van culturele en sociale activiteiten. 

Contactgegevens: sonia.vanhercke@gmail.com 

- Kreativa: 

Hobbyclub waar iedereen welkom is die wil schilderen. 20-tal leden. 

Wekelijkse werking op woensdagnamiddag in Welzijnshuis. 

Contactgegevens: eddystevens417@gmail.com 

 


