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VERSLAG BESTUURSVERGADERING CULTUURRAAD 17 APRIL 2019 

 

-Aanwezig: Linda La Fontijn – Luc Annaert – Marianne Deschacht – Rosette Beerten – Els Bloes – Filip  

Claeys; bestuursleden 

Charlotte Coudeville; secretaris 

Eddy Van Muysewinkel; schepen van cultuur 

-Verontschuldigd: Ilona Evrard – Dirk Vanoverschelde. 

 

1.Goedkeuring verslag vorige vergadering: 

 

Marianne Deschacht, Luc Annaert, Linda La Fontijn, Rosette Beerten en Els Bloes keuren het verslag 

van de vergadering van xxxxx september unaniem goed; Filip Claeys ( nieuw bestuurslid in de huidige 

legislatuur ) neemt akte van het verslag. 

 

2.Verkiezing voorzitter, penningmeester en verslaggever: 

 

De kandidaturen van Marianne Deschacht ( voor de functie van voorzitter), Luc Annaert ( voor de 

functie van penningmeester ) en Els Bloes ( voor de functie van verslaggever ) worden unaniem 

goedgekeurd. 

 

3.Algemene vergadering(bepalen nieuwe datum): 

 

De eerstvolgende algemene vergadering van de cultuurraad vindt plaats op woensdag 25 september 

2019. 

Op deze vergadering zal de schepen van cultuur uitleg geven over de nieuwe beleidsopties in de 

sector cultuur. 

Alle erkende culturele verenigingen zullen de kans krijgen om hun vereniging kort voor te stellen. 

 

4.Cultuurconsultant Mieke Dobbels: 

 

De aanwezige leden stellen zich voor aan mevr.Dobbels en delen hun culturele interesses mee. 



 

Schepen Eddy Van Muysewinkel introduceert Mieke Dobbels. Zij is consultant, heeft een groot 

netwerk en ondersteunt het cultuurteam. 

Mieke Dobbels licht haar plannen toe: 

Zij studeerde aan het Gentse conservatorium , heeft een jarenlange carrière als actrice en behaalde 

een ManaMa  + een postgraduaat Cultuurmanagement. 

Haar bedoeling is om het Middelkerkse culturele landschap in kaart te brengen; waar liggen de 

opportuniteiten, vooral dan wat het gemeenschapscentrum De Branding betreft? Dit wordt 

gefinaliseerd in een adviesnota die in het najaar voorgesteld wordt. 

Er wordt gestreefd naar een verbinding tussen professionelen en verenigingen. 

Zij organiseert op 27 en 28 september e.k. een “Mid West Comedyfest” onder de noemer ”Vrouwen 

hebben geen humor”. Dit festival zal gepresenteerd worden door Wouter Deprez. 

Bij de opening van dit festival zijn er op zaterdag om 18 u. ontmoetingen gepland die buiten 

plaatsvinden: onder meer met fanfares, drankjes en foodtrucks. 

Er zijn initiaties voor jongeren van 6 tot 18 jaar ( met o.a. slapstick ). 

Om 20.30 u. is er een optreden van Steven Mahieu. 

Voor de promotiecampagne van dit weekend moet een campagnebeeld gekozen worden; de leden 

van de cultuurraad hebben de keuzen tussen 2 beelden en maken hun voorkeur kenbaar. 

 

5.Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed-musea, bibliotheek: 

 

De vraag wordt gesteld of het budget voor cultuur verhoogd wordt. 

De schepen antwoordt dat een budgetwijziging kan worden doorgevoerd, indien dat nodig is. Ook de 

personeelsbezetting wordt bekeken en het budget voor personeel wordt aangepast. Er moet 

eveneens logistieke ondersteuning komen. 

In de bibliotheek worden aanpassingen doorgevoerd. Hiervoor zijn werkbezoeken gepland aan 

andere bibliotheken in Vlaanderen ( o.a. aan de bibliotheek van Bree ) .De CR zal van de bevindingen 

op de hoogte worden gehouden. 

Er wordt uitleg gevraagd over de geplande werken in Kusthistories. Blijkbaar wordt geopteerd voor 

een andere invulling van het gebouw, maar de CR werd hierover nog niet ingelicht. 

De schepen deelt mee dat de gelijkvloerse verdieping van Kusthistories nog deze lente heringericht 

wordt. Het gebouw krijgt haar oude benaming “De Oude Post “ terug en beneden komt een 

dubbeltentoonstelling die geopend wordt op 10 mei e.k.: enerzijds komt er de tentoonstelling van de 

beschilderde dakpannen van het vorige Casino. Dit is een initiatief van Eric Vandewalle. Die pannetjes 

zullen verkocht worden en de opbrengst is bestemd voor een goed doel. 

Op de 1ste verdieping van het oude postgebouw komen kantoren voor de dienst toerisme + 

evenementen. 



Het oude tramstel blijft staan. 

Anderzijds zorgt de Dienst Erfgoed voor een expo over de vorige 3 casino’s aan de  hand van 

maquettes en geïllusteerde infopanelen. 

De tentoonstelling blijft tot aan de realisatie van het nieuw te bouwen casino. 

Er wordt aan de schepen uitleg gevraagd over de culturele infrastructuur in Westende. 

In de pers en via sociale media vernamen de leden immers dat er door het nieuwe schepencollege 

toch geopteerd wordt voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool  in Westende op de site van de 

oude school. 

De CR zou in de toekomst als adviesorgaan graag in kennis worden gesteld van de plannen temeer 

daar blijkt dat de geplande gemeenschapsruimte in die nieuwbouw niet langer voorzien is omdat de 

buitenschoolse kinderopvang eveneens onderdak krijgt in de nieuwe school. 

De schepen deelt mee dat de vorige plannen inderdaad werden aangepast en dat de bib van 

Westende onderdak zal vinden op de 1ste verdieping van de school. ( met aparte ingang). 

De bedoeling is dat de lokale verengingen eind 2020 opnieuw gebruik zullen kunnen maken van de 

lokalen in de Calidris, na de verhuis van de school; het beheer van de Calidris zou dan opnieuw in 

handen komen van de cultuurdienst. 

Er zijn ook plannen om Bizart te verhuizen van De Branding naar de Calidris. 

 Er wordt opgemerkt dat de inname van een aantal gelijkvloerse lokalen van de Calidris door de IKWV 

het  gebruik bemoeilijkt. 

Er wordt gevraagd om – indien de verenigingen weer effectief het hele jaar door gebruik zouden 

maken van de Calidris – te voorzien in de nodige bergingsruimte. 

Er wordt geopperd dat de verenigingen van Westende veel meer zouden gebaat zijn met een zaal die 

centraal in het dorp gelegen is. Hierop antwoordt de schepen dat de site van het oud-gemeentehuis 

en de bib in de Westendelaan in 2018 werden verkocht aan een immobiliëngroep en dat op deze 

plaats een woonerf komt. 

Door het vorige gemeentebestuur was de IBO Westende gepland in een nieuwbouw in de Henri 

Jasparlaan 7. Op die locatie komt er een project voor sociale woningbouw met 3 woongelegenheden. 

Na de verhuis van de bib van Westende naar de school, zou de bibliotheekruimte in de 

gemeenteschool van Lombardsijde beschikbaar kunnen gesteld worden voor de verenigingen, zo 

meldt de schepen. 

Er wordt geopperd dat een aantal mensen , die actief is in Westendse verenigingen, gefrustreerd is 

omdat de culturele infrastructuur er ontoegankelijk of/en ontoereikend is. 

De schepen geeft uitleg bij het kerkenbeleidsplan: 

De kerk van Sint-Pieters-Kapelle is ontwijd. Inmiddels werd in dit kerkgebouw al een succesvolle 

modeshow georganiseerd. 

Uiteindelijk zullen er in de hele gemeente nog 3 kerken overblijven , waarin erediensten 

plaatsvinden. 



Eventueel zouden in de toekomst ook verenigingen welkom zijn in bepaalde gedeelten van de Sint-

Willibrorduskerk in Middelkerke. 

De schepen verduidelijkt dat ook niet-culturele activiteiten een plaats moeten kunnen krijgen in de 

ontwijde kerken. De CR wil graag mee overleggen over de invulling van de ontwijde ruimtes. 

Er wordt geopperd dat de Sint-Theresiakapel van Westende ideaal zou zijn als ruimte voor culturele 

activiteiten zoals optredens en tentoonstellingen. 

De schepen deelt mee dat er eind augustus 2019 een tentoonstelling wordt ingericht in “De Kilt” in 

Westende over de bevrijding van Westende in de 2de Wereldoorlog. Voor deze tentoonstelling wordt 

onder meer gebruik gemaakt van de foto’s van Ted Lancefield, een Canadees die deel uitmaakte van 

het regiment dat Westende bevrijdde. Hieraan wordt op 8 september  een volksfeest gekoppeld  op 

het Arthur Meynneplein. 

Het Welzijnshuis  in de Sluisvaarstraat wordt heringericht n.a.v. de komst van IBO .De crealokalen 

zullen verhuizen naar de 1ste verdieping . Eind 2020 kunnen de creaclubs terug naar de Calidris , 

indien ze dat wensen. 

Kunstenaar Rik Delrue legt momenteel de laatste hand aan aan nieuwe afvalrecipiënten in de vorm 

van een eend en een krab die binnenkort op de zeedijk zullen geplaatst worden. 

Beeldend kunstenaar Luc Ledene uit Eggewaartskapelle  biedt werk te koop aan; het gaat om een 

kunstwerk dat gedurende enkele jaren op een rotonde prijkte in de stad Torhout. De schepen gaat 

binnenkort ter plaatse bij de kunstenaar en houdt de CR verder op de hoogte. 

Het kunstwerk in het park van Middelkerke is van de hand van Ledene. 

Het aanbod van gratis gezinsticketten aan de kinderen van de Katrol blijft behouden. 

Charlotte deelt mee dat de subsidiedossiers  van de erkende verenigingen werden behandeld.Hieruit 

blijkt dat het goed zou zijn om het subsidiereglement aan te passen en te vereenvoudigen. 

“De Bubbels” is een nieuwe erkende vereniging: het is een oldtimerclub uit Westende die ritten 

organiseert voor jong en oud. 

 

Er wordt ook van gedachten gewisseld over het gebruik van het Molenhuis in Leffinge. Het gebruik 

wordt tot op heden nog niet gecoördineerd door de cultuurdienst. 

De activiteiten in het molenhuis worden vnl. georganiseerd door De Wiek. 

De CR vraagt onder meer: 

-wordt dit lokaal enkel gebruikt door Leffingse verenigingen? Een gemeentelijk gebouw moet 

toegankelijk zijn voor alle Middelkerkse verenigingen. 

-is er een gebruiksreglement? Neen. 

-wat is de verder invulling van het molenhuis? 

-moet er betaald worden bij gebruik? 

-nu is er toegang met een sleutel met code. 

-er zouden geen privéfeesten mogen georganiseerd worden in de lokalen. 



-nu worden er ook yogalessen gegeven (met betaalde lesgever). 

-er is op zondag  een markt met lokale producten  ( 2 x per maand ) 

-hopelijk blijft het enthousiasme aanhouden. 

De schepen legt uit dat het dossier van de molenaarssite volledig herbekeken wordt; hij bestudeert 

momenteel het volledige dossier en constateert dat het onderhoud van de maalderij zeer duur is. 

 

6.Varia: 

 

De schepen deelt mee dat de tram vanaf 17mei  2019 verdwijnt uit het dorpscentrum van 

Lombardsijde.Op 24 mei is er een straatfeest gepland in Lombardsijde met om 15.30 u. receptie in de 

Zeekameel. 

In 2020 wordt de dorpskern van Lombardsijde heraangelegd. 

 

Met de Lijn wordt onderhandeld over een trajectwijziging van de buslijn 68/69 Oostende-

Nieuwpoort-Veurne. Momenteel rijdt de bus via de Westendelaan van Middelkerke-dorp nar 

Westende-dorp. Door het gemeentebestuur wordt voorgesteld om in Westende-bad de Badenlaan 

te nemen tot aan de verkeerslichten en dan linksaf via de Henri Jasparlaan naar de kerk van 

Westende-dorp te rijden. Dit zou voor de mensen van Westende-bad veel handiger zijn. 

 

Volgend jaar start ook de herinrichting van het Schuddebeurzereservaat. 

 

Sinds enkele maanden verdween de rode brievenbus van b-Post op het Athur Meynneplein 

  ( marktplein ) in Westende-dorp. Na telling bleek dat er van deze bus te weinig gebruik werd 

gemaakt. Dit kon ook moeilijk anders want de bus lag meer dan anderhalf jaar op de grond als gevolg 

van de wegenwerken in het kader van de vernieuwing van de doortocht van Westende-

dorp.Ondanks herhaalde vragen van het gemeentebestuur om de bus terug te plaatsen, reageert b-

Post niet. 

 

Er wordt nogmaals aangedrongen op een correcte publicatie van de activiteiten in de Visit. Soms 

verschijnen ook nog evenementen in de Sirene hoewel gesteld was dat dit niet meer kon. Het zou 

handiger zijn om de Visit uit te geven in pocketformaat. 

 

Op zondag 12 januari 2020 organiseert de cultuurraad haar jaarlijks  nieuwjaarsconcert. Wie optreedt 

is nog niet bepaald ; de keuze wordt gemaakt tegen 23 april. 

 



Zoals 6 jaar geleden, wordt een etentje georganiseerd voor de leden van de nieuwe cultuurraad, 

samen met de uittredende leden.Als datum wordt geopteerd voor zaterdag 25 mei . We kiezen voor 

restaurant Oud Mannekensvere in Mannekensvere. 

Verdere info volgt! 

 

De jaarlijkse uitstap voor de leden van de cultuurraad wordt gepland in september 2019. 

 

Datum volgende bestuursvergadering: woensdag 5 juni 2019. 

 

Voor verslag, 

Els Bloes. 

 

 

 

 

 

 

 


