
VERSLAG BESTUURSVERGADERING CULTUURRAAD 21 OKTOBER 2019 

 

-Aanwezig: Marianne Deschacht, Linda La Fontijn, Rosette Beerten, Dirk Vanoverschelde, Luc 

Annaert,Ilona Evrard, Els Bloes, Eddy Van Muysewinkel (schepen van cultuur), Charlotte Coudeville 

(secretaris). 

-Verontschuldigd: Filip Claeys. 

1.Goedkeuring verslag vorige vergadering ( 5 juni 2019): 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

2.Financiële toestand: stand van zaken: 

De kastoestand is gunstig. 

De afrekening van de studietrip naar Brugge is nog niet volledig verwerkt, omdat er nog 1 

onkostennota ontbreekt. 

Idem wat betreft de afrekening van de algemene vergadering van 25 september: de factuur voor het 

verbruik aan de bar ontvingen we nog niet. 

De begroting voor 2020 wordt geraamd op € 8.250, opgedeeld als volgt: 

-administratie: € 250 

-nieuwjaarsconcert: € 5.500 

-studietrip bestuursleden: € 700 

-Katrol: € 1.200 

-kosten algemene vergadering: € 600 

De schepen deelt mee dat vanaf 201 niet langer met de Katrol zou worden samengewerkt, maar wel 

met de nieuw opgerichte vzw Middelkind; zij zullen in de toekomst ondersteund worden door de 

Warmste Week. 

3.Evaluatie Algemene Vergadering 25 september 2019: 

De voorstelling door de verenigingen was prima en kon op veel bijval rekenen. In de volgende 

algemene vergadering wordt opnieuw aan een aantal aangesloten verenigingen gevraagd om hun 

werking toe te lichten. 

Het valt ook op dat onze lokale verenigingen goed samenwerken; dit moet verder gestimuleerd 

worden. 

4.Voorstel plaats zeemansgraf Eric Baeyens: 

Afgelopen zomer sloot het Middelkerkse gemeentebestuur een bruikleenovereenkomst af met 

kunstenaar Eric Baeyens: naast de bruikleen van het tempeliersbeeld ( dat nu op de rotonde staat aan 

de Spermaliestraat in Slijpe), schonk Baeyens aan de gemeente Middelkerke ook een liggend  

sculptuur, dat hij beschouwde als een “zeemansgraf”. 

Aan de cultuurraad wordt gevraagd een locatie voor te stellen, waar het beeld kan geplaatst worden. 

Twee voorstellen worden aan het schepencollege overgemaakt: 

-op het voorterrein van de Sint-Theresiakapel in de Leopoldlaan in Middelkerke. 

-op het Pette Corteelplein ( ingericht ter herinnering aan de omgekomen IJslandvaarders ), naast de 

dorpskerk van Lombardsijde. 



5.Bespreking meerjarenplanning-adviesbepaling: 

Op 15 oktober werd in zaal de Stille Meers het beheers-en beleidsplan voor de periode 2020-2024 

voorgesteld aan de adviesraden. Een delegatie van de cultuurraad was hierop aanwezig. 

Er wordt betreurd dat de beleidsmensen op 15 oktober niet aanwezig waren op deze voorstelling om 

hun plannen toe te lichten. 

Het is moeilijk om op basis van een beknopte power-pointpresentatie te oordelen over de volledige 

inhoud, temeer daar de PP niet mag verspreid worden. 

De voorstelling van het plan was vaag en niet erg concreet. 

Er werden ook geen (investerings)bedragen meegedeeld; dit is jammer. 

In de marge van de bespreking van dit beheers-en beleidsplan worden volgende zaken nog verder 

besproken: 

-in de lokalen van de huidige bib in de Schoolstraat in Lombardsijde zou een groepsopvang 

gerealiseerd worden. 

-op 6 november volgt er in De Zwerver een volgende infovergadering in Leffinge met betrekking tot het 

afschaffen van het trefpunt/bib in Leffinge. 

In dit verband deelt de schepen mee dat er in Leffinge in geen enkele zaal een professionele keuken 

wordt geplaatst. Het lokaal van de huidige bib zal vanaf 2020 beschikbaar zijn voor de lokale 

verenigingen op maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag vanaf 14 u. Het lokaal kan niet gebruikt 

worden tussen 11 en 14 u. In het trefpuntlokaal komt er een opwarmkeuken. Vrijwilligers ruimen de 

keuken op en zetten de zaal klaar voor gebruik. 

De leden van de cultuurraad zijn van mening dat dit het gebruik voor de verenigingen beperkt. 

Het beheersplan vermeldt eveneens dat het subsidiereglement voor verenigingen éénvormig moet 

worden gemaakt; de leden van de cultuurraad vragen zich af of dit wel haalbaar is. 

-eind 2020 zou Bizart verhuizen naar de Calidris. 

-voor de optimalisering van de toegankelijkheid van de Zwerver in Leffinge wordt in 2020 een bedrag 

van € 25.000 voorzien voor een studie daaromtrent. Bedoeling is om de toiletten in te richten op de 

gelijkvloerse verdieping én om de zaalcapaciteit uit te breiden. 

-er wordt ook budget voorzien om villa Les Zéphyrs op te waarderen. De schepen deelt mee dat er 

gestreefd wordt naar de inrichting van een digitaal loket en dat de huidige toeristische balie anders 

georiënteerd zal worden.  

-omdat de ontwijde kerkruimte van Sint-Pieters-Kapelle zou voldoen aan de veiligheidseisen, wordt in 

2020 een budget voorzien van € 90.000. 

-in het beheers-en beleidsplan wordt niet gerept over het onroerend erfgoedbeleid en wordt 

evenmin verder ingegaan op het cultureel aanbod. Het is voor ons ook niet duidelijk wat als prioritair  

wordt beschouwd. 

Samengevat verleent de cultuurraad een gunstig advies met betrekking tot de meerjarenplanning 

van het gemeentebestuur, mits rekening gehouden wordt met: 

-voldoende ondersteuning van het plaatselijk verenigingsleven ( financieel, logistiek en op vlak van 

infrastructuur). 

-aandacht en respect voor het onroerend erfgoed, in het bijzonder de beschermde gebouwen. 

-aandacht en respect voor het gemeentelijk kunstpatrimonium, met optie tot uitbreiding ervan. 



-behoud en uitbreiding van het cultureel aanbod. 

-aandacht voor voldoende gebruiksfaciliteiten in de culturele infrastructuur en de bibliotheek. 

-aandacht voor de bereikbaarheid van de bibliotheek en trefpunten voor minder mobiele bezoekers. 

-behoud van de authenticiteit van het museale gedeelte en opwaardering van de onthaalfunctie van 

Villa Les Zéphyrs. 

-duidelijkheid en betrokkenheid bij de eventuele herziening van het subsidiereglement van het 

verenigingsleven. 

6.Wat met de WAK: 

De Week van de Amateurkunsten werd in 2019 voor de laatste keer in de huidige vorm 

georganiseerd. Vanaf 2020 wordt “Powered by Wak” de nieuwe benaming. 

De voorbije edities  ( eind april ) lokten telkens ongeveer 1.000 bezoekers. 

Vanaf 2020 is de Cenakelkerk in Westende-bad niet langer beschikbaar. 

De gemeente is niet langer organisator; er is ook niet langer een gemeentelijk personeelslid 

inzetbaar. 

Hoe moet het in de toekomst? 

-verspreid tentoonstellen op diverse kleine locaties? Verenigingen organiseren sowieso al veel 

tentoonstellingen. 

-opteren voor 1 weekend en 1 locatie? 

-het enthousiasme en de inzet zal van de verenigingen moeten komen. 

-zou begin september een goed tijdstip zijn? 

-kan er geopteerd worden voor een buitenlocatie of een tent? 

-we polsen op de volgende algemene vergadering of er voldoende interesse is . 

7.Praktische regelingen i.v.m. het nieuwjaarsconcert: 

Op 12 januari 2020 om 15 u.organiseert de cultuurraad het jaarlijkse nieuwjaarsconcert met een 

optreden van Barbara Dex. 

Er zijn 4 voorbehouden parkeerplaatsen nodig. 

Ook nog te reserveren: een warme maaltijd voor 4 personen ( via traiteur La Fonda/Me Gusta ). 

Het betreft een optreden met pauze. 

De cultuurraad biedt geen koffie of thee aan , maar zal wel versnaperingen op de tafels plaatsen  

(koekjes, pralines, chocolaatjes, …). We overleggen nog over de aankoop ervan. 

8.Werkgroep statuten cultuurraad: 

Op vraag van het secretariaat moeten nieuwe statuten worden opgemaakt. Het huidig statuut 

dateert al van de oprichting in 1988. 



Linda,Rosette, Marjan en Els willen zich hiervoor engageren. Intussen is een eerste samenkomst 

hiervoor gepland op 18 november om 13.30 u. 

9.Advies straatbenaming: 

Op het bedrijventerrein van het Sea Shopping Center wordt door ontwikkelaar WVI een bijkomende 

straat aangelegd. 

De intercommunale vraagt aan het gemeentebestuur om een naam te geven aan deze nieuwe straat. 

Zij suggereren om het de naam “Middelpolder” te geven. 

Heemkring Graningate meent dat de naam “Klaverstraat” beter zou passen, dit in analogie met de 

Riestraat, Papaverstraat en Lisoddestraat in de onmiddellijke omgeving. 

De cultuurraad sluit zich aan bij het voorstel van de heemkring en stelt “Klaverstraat” voor als naam. 

Ons voorstel wordt aan het schepencollege overgemaakt. 

10.Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed en bibliotheek: 

F.D. verlaat de cultuurdienst en werkt vanaf 1 november bij de gemeentelijke informatiedienst. 

M.D. begint op 1 november te werken bij de cultuurdienst en zal hoofdzakelijk instaan voor de 

programmatie en de promotie. 

C.C. is met zwangerschapsverlof vanaf 29 oktober 2019 tot eind februari 2020. 

De voorbereiding voor de programmatie voor volgend seizoen is gestart. 

Er is een structureel probleem met de lift in de Branding.Het onderhoudscontract met firma 

Technilift is opgezegd. Hoogstwaarschijnlijk moet binnenkort een nieuwe lift geïnstalleerd worden. 

De raming hiervoor bedraagt € 115.000 

De bib zal nog dit jaar een startpakket materialen kunnen aanschaffen om te starten met 

makerspacewerking. Daarbij zullen in eerste instantie projecten voor en met het onderwijs worden 

uitgewerkt. 

Eind dit jaar worden de technische ingrepen uitgevoerd om te kunnen starten met “Open 

Library”.Het is de bedoeling om begin 2020 met deze service van start te gaan. 

Ook dit jaar coördineert de bib de gemeentelijke acties in het kader van de Warmste Week. 

De schepen deelt mee dat de minimumleeftijd om toegang te hebben tot de Open Library, nog moet 

worden vastgesteld.Vast staat dat dit zeker niet kan voor kinderen onder 12 jaar. Daarenboven geldt 

de toegang enkel voor inwoners en 2de verblijvers. Anderen hebben enkel toegang tijdens de vaste 

openingsuren. 

De toegangsbadge zal gekoppeld zijn aan een code. Om 22u. sluit de toegangsdeur automatisch. 

De opening van de vernieuwde hoofdbibliotheek is vastgesteld op 29 februari 2020. 

Uitleningen in de uitleenpost Leffinge kunnen ten laatste op 1 december, gelet op de uitleentermijn 

van 3 weken. 

De leden van de cultuurraad ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de 11 novemberherdenking 

en de aansluitende receptie. 



Men is gestart met de voorbereidingen voor de Erfgoeddag. Dit jaar in het thema “De Nacht”. 

Op zaterdagavond 25 april 2020 is een avondwandeling gepland met volksverhalen, uitleg over fauna 

en flora in de nacht en ook historische info. 

Er is een halteplaats voorzien in de brouwerij “Jus de Mer”. 

11.Varia: 

-bordje bij het kunstwerk Olnetop is in slechte staat. Bij andere kunstwerken staat geen passend bordje 

met uitleg.  

Dit wordt aangepakt in de lente van 2020. 

-waarom kun je geen alcoholvrij bier kopen in de bar van de foyer van de Branding? 

Men werkt nu met een beperkt aanbod. Er zou misschien een nieuwe concessie komen voor de 

uitbating van de bar en dan kan dit meegenomen worden. 

-dit jaar was er voor het eerst geen officiële 11-juliviering meer, georganiseerd door het 

gemeentebestuur. 

Met het oog op de geplande sluiting van de uitleenpost van de bibliotheek in Leffinge, moet het 

dienstreglement worden aangepast. Er wordt gevraagd advies uit te brengen omtrent deze 

aangebrachte wijziging in het reglement.  Dit wordt door de cultuurraad negatief geadviseerd. 

 

 


