
Verslag bestuursvergadering cultuurraad  5 juni 2019 

 

-Aanwezig: Rosette Beerten – Linda La Fontijn – Marjan Deschacht ( voorzitter ) – Els Bloes 

(verslaggever) – Luc Annaert – Ilona Evrard - Filip Claeys – Charlotte Coudeville (secretaris) en Eddy 

Van Muysewinkel (schepen ). 

-Verontschuldigd: Dirk Vanoverschelde 

1.Goedkeuring verslag vorige vergadering: 

Er wordt opgemerkt dat het oud-gemeentehuis en het trefpunt  van Westende in 2018 niet verkocht 

werden aan een immobiliëngroep. Dit was zo meegedeeld door de schepen en genoteerd in het 

verslag van de vergadering van 17 april 2019. 

De schepen antwoordt hierop dat het oud-gemeentehuis en het trefpunt van Westende ( inclusief de 

werkhuizen) zullen afgebroken worden en daarna verkocht zullen worden aan een immobiliëngroep 

die er een appartementsgebouw zal oprichten ( geen sociale woningbouw ). 

Het verslag van voormelde vergadering wordt – mits deze aanpassing - vervolgens unaniem 

goedgekeurd. 

2.Financiële toestand: 

Alle betalingen zijn uitgevoerd en de kastoestand is prima. 

3.Meerjarenplanning ( toelichting door Lien Baeteman ): 

Het gemeentebestuur is verplicht om een nieuwe meerjarenplanning op te maken voor de periode 

2020-2025. 

Lien Baeteman, beleidsmedewerker bij de gemeente Middelkerke geeft toelichting bij het nieuwe 

beleids-en beheersplan. 

Men is gestart vanuit een volledig vernieuwde  missie + visie, dit als gevolg van de inkanteling van het 

OCMW. 

Er is een externe omgevingsanalyse opgemaakt. 

Er gebeurde eveneens een interne analyse via een opvraging bij de diverse gemeentelijke diensten. 

Voorstellen van de lokale erkende adviesraden blijven welkom ( graag tegen uiterlijk 30 juni e.k.);alle 

opmerkingen hieromtrent kunnen aan Lien Baeteman bezorgd worden 

De bevolking en het verenigingsleven werden niet geraadpleegd in functie van de opmaak van dit 

plan. 

Er wordt hierbij gestreefd naar een performante organisatiestructuur. 

De krachtlijnen zijn: een hoge toeristische aantrekkingskracht, gekoppeld aan een opwaardering van 

de toeristische infrastructuur. Daarbij wordt gestreefd naar de organisatie van  hoogwaardige 

evenementen ( vb. wielerevenementen ) terwijl Middelkerke eveneens zal geprofileerd worden als 

culinaire gemeente. 

Het vrijetijdsaanbod moet geoptimaliseerd worden met ruime aandacht voor sport, jeugd en cultuur. 



Veiligheid is bij dit alles een topprioriteit. 

Men stelt ook vast dat de vergrijzing van de bevolking een realiteit is. Dit impliceert een grote 

aandacht voor thuiszorg en ouderenzorg. 

Het memorandum dat door de vorige cultuurraad in 2018 werd opgemaakt, werd nog niet 

doorgenomen. 

Bij dit alles rekent de gemeente Middelkerke op deskundige medewerkers die meer autonomie 

krijgen. 

Dit beheers-en beleidsplan zal geagendeerd worden op de gemeenteraad van december 2019. 

De voorzitter vraagt om in kennis te worden gesteld van de plannen van de nieuwe beleidsploeg. 

Er wordt aan de schepen gevraagd om als cultuurraad advies te mogen geven voor de beslissing 

genomen wordt ( cf. wijzigingen in  Kusthistories/ De Oude Post ). 

Dit geldt tevens voor alle bouwplannen , renovaties en bestemmingswijzigingen van de culturele 

infrastructuur. 

4.Statuten cultuurraad:oprichting werkgroep 

De huidige statuten dateren van 1988 en moeten bijgevolg geactualiseerd worden. 

Het is de bedoeling dat dit gebeurt in een werkgroep, waarna de bijgewerkte versie door het bestuur 

en in latere instantie ook door de Algemene Vergadering van de cultuurraad wordt goedgekeurd. 

Charlotte verstuurt de oorspronkelijke  tekst van de statuten  naar alle bestuursleden. 

5.Werkingssubsidies  verenigingen: oprichting werkgroep 

Alle subsidies voor het voorbije werkingsjaar 2018 zijn berekend. 

Bij de berekening hiervan is nogmaals gebleken dat het huidige subsidiereglement te ingewikkeld is 

en vaak een objectieve analyse van de werking van de verenigingen bemoeilijkt. 

Alle bestuursleden worden uitgenodigd op een werkvergadering met als doel het huidige reglement 

te vereenvoudigen.  

Inmiddels is de datum voor deze vergadering bepaald: woensdag 4 september om 9.30 u. in de 

Branding. 

6.Algemene Vergadering: agenda, afspraken, …. 

De algemene vergadering vindt plaats op woensdag 25 september 2019. 

Op het programma staat een toelichting bij de beleidsplannen door schepen Van Muysewinkel. 

Vervolgens krijgen 10 verenigingen de kans om in 5 minuten hun werking voor te stellen. 

Het is de bedoeling om in de volgende algemene vergaderingen telkens een aantal verenigingen aan 

bod te laten komen. 

Charlotte verwittigt die verenigingen die het eerst aan de beurt zijn. 

7.Nieuws uit de cultuurdienst – dienst erfgoed-musea en bibliotheek: 

Charlotte bedankt de leden die geholpen hebben met het versturen van nieuwe brochures 2019-

2020. 

Opmerking over de programmabrochure: er steekt geen overzichtsblad meer bij. 



Er wordt opgemerkt dat  het Nieuwjaarsconcert met Barbara Dex niet wordt aangekondigd als een 

organisatie van de cultuurraad ; enkel het logo van de CR wordt vermeld. Ook het aanbod van koffie 

met gebak staat niet vermeld. Dit leidt tot de suggestie om het traktaat door de  CR aan de passen en 

eventueel cake en/of chocolaatjes op de tafels te plaatsen. Dit wordt nog  besproken bij de  

praktische organisatie van dit concert. 

De vraag wordt gesteld waarom voor bepaalde activiteiten geen jongerentarief geldt. Dit komt 

omdat de toegangsprijs al laag is. 

De onlineverkoop van de tickets start op zaterdag 8 juni. 

In de bibliotheek zijn er een aantal personeelswijzigingen door pensionering en langdurige 

afwezigheid van enkele personeelsleden. 

De dienst erfgoed organiseert vanaf juli tot eind december een tijdelijke tentoonstelling in villa Les 

Zéphyrs. In deze tentoonstelling staat de figuur van Marco Marcovici centraal. Marcovici was een 

Roemeens fotograaf-uitgever die in het begin van de 20ste eeuw naar België kwam en unieke 

opnamen maakte van de kust in de Belle Epoque , maar ook tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. 

Hij gaf ook veel prentbriefkaarten uit van Middelkerke , Westende en Lombardsijde en ook van de 

hele frontstreek. 

Het Visweekend in Westende tijdens het pinksterweekend wordt vervangen door het evenement 

“Carrousel”. In het kader van dit evenement vind je de acteurs Marjan Deschacht en Rik Schockaert 

op zondag terug in de keuken van Les Zéphyrs . 

In de marge wordt ook opgemerkt dat de zeewijding  in Westende niet langer georganiseerd wordt. 

8.Varia: 

Filip vraagt of het huis naast de Zwerver ( Dorpsstraat in Leffinge ) geïntegreerd wordt in  De 

Zwerver. De schepen antwoordt dat die mogelijkheid onderzocht wordt en dat men momenteel een 

analyse maakt van de infrastructuur in Leffinge. 

Els vraagt of het wenselijk is om dit jaar een studietrip te organiseren. Er wordt geopteerd voor een 

uitstap naar Brugge op zaterdag 12 oktober 2019 met onder meer een bezoek aan het volledig 

gerenoveerde Gruuthusemuseum. De verplaatsing maken we met tram/bus en trein. 

Els werkt een programmavoorstel uit. 

Ilona stelt voor om een verenigingendag  te organiseren, zodat het volledig aanbod duidelijk is voor 

de geïnteresseerden. 

Na een gedachtewisseling wordt geopteerd om dit eventueel in te plannen in de welkomdag voor 

nieuwe inwoners. De schepen informeert of dit haalbaar zou zijn. 

De schepen deelt mee dat de 2 afvalrecipiënten van Rik Delrue op het strand worden geplaatst, ter 

hoogte van het Rauschenbergplein. De voorstelling hiervan is gepland op woensdag 26 juni om 10 u. 

Op zondag 8 juni vinden in Westende bevrijdingsfeesten plaats. Dit gebeurt met een optocht door de 

Essex Scottishlaan en de Westendelaan met eindpunt op het Arthur Meynneplein ( de markt van 

Westende-dorp). Dit wordt gekoppeld aan een expo in De Kilt. 

Er wordt gevraagd of er mensen zijn die in kledij van de jaren’40 van vorige eeuw willen figureren als 

publiek tijdens de optocht. 

Aan de schepen wordt meer uitleg gevraagd over de officiële jumelage met de gemeente Glabbeek. 

Schepen Van Muysewinkel verduidelijkt dat een aantal gesneuvelden uit onze gemeente begraven 



zijn in de regio van Glabbeek en dat beide burgemeesters een vriendschappelijke relatie 

onderhouden; dit was de basis om over te gaan tot deze verzustering. 

Er wordt naar gestreefd om de kinderen uit de partnersteden te mogen ontvangen op zeeklassen en 

op die manier ook de mogelijkheid te bieden aan de kinderen uit Middelkerke om op bosklassen te 

gaan in o.m. Vresse-sur-Semois. 

 

 

 

 

 


