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Cultuurraad, vergadering dd. 24 februari 2020
Aanwezig:
Mark Casteleyn (dansclub Varya), Norbert D’Hiet (deskundige), Norbert Demonie (Jabbeekse
reuzengroep), Yvette Deschacht (NEOS), Marcel Desmedt (studiekring Van Maerlant), Peter
Lanszweert (deskundige), Marianne Martele (deskundige), Karl Vandermeersch (gezinsbond), Marc
Deschuytter (deskundige), Tine Maes (harmonie Jabbeke), Gudrun Roose (deskundige). Ineke
Bruynooghe (cultuurfunctionaris), Claudia Coudeville (schepen cultuur), Peter Debusschere
(archivaris, erfgoed deskundige),
Verontschuldigd:
Luc Baeye (deskundige), Riet Buysse (koor Con Amore), Isabelle Catteeu (Vlas - vervangen), Liliane
Covemaeker (dansclub Varya - vervangen), Roger De Brabander (deskundige), Anthone Patrick
(deskundige), Chris Santy (DF), Anne Peggy Truyen (bibliothecaris), Marie Van der Poorten
(vervangen),
Afwezig:
Christian Degryse (toneel De Drye Sweerden), Roger Deschacht (deskundige), Els Maekelberg
(deskundige).

AGENDAPUNTEN:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

goedkeuring verslag vorige vergadering
Café Cultuur – nieuwe vereniging voorstelling
Financiën Cultuurraad
Cultuurraadbeleidsplan 2020-2025
Conservatorium - JMA
11-juli comité
straatnaamgeving: werkwijze – procedure (+straatnaamgeving zijstraat
Ketelstraat)
8) Poëzie in de tuin 2020
9) Project Huize 45
10) Variapunten
a. Atelier in Beeld 2021 (Buren bij kunstenaars opvolger)
b. Tussentijdse Buren bij Kunstenaars: JAB[ART] 5-6 september 2020 (5 kerken als
locatie?)
c. Verfraaien nutskasten
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CONCREET:
1) goedkeuring verslag vorige vergadering
Voor verslag 9 december 2019 zijn er geen opmerkingen. Dit verslag zal ter kennis gegeven
worden aan schepencollege van 2 maart om daarna gepubliceerd te worden op de gemeentelijke
website.

2) Café Cultuur Goot-Jabbeke – nieuwe vereniging voorstelling
Café Cultuur Groot-Jabbeke is een nieuwe socio-culturele vereniging, opgericht in januari 2020.
Ze zal aanvraag indien voor erkenning zoals voorgeschreven in de procedures. De doelstelling is
om erfgoed en archeologie in de kijker te plaatsen. Zij zouden trekker zijn om een overzicht te
brengen van alle archeologische opgravingen sinds 1917 in de gemeente. Hierbij wordt gedacht
aan een tentoonstelling bij de Archeologiedagen 2021 (mei) in samenwerking met Raakvlak. Er
wordt gedacht aan visuele voorstellingen zoals filmpjes rond voorstelling van verenigingen.
Verdere digitalisering van bestaande of aangepaste wandelpaden (QR codes) kan op lange termijn
aanbod komen. Samenwerking met andere verenigingen is mogelijk. Klemtoon ligt om activiteiten
te organiseren. Er is geen lidmaatschap, ieder kan aansluiten en nodige doen om de activiteit te
helpen organiseren.

3) Financiën Cultuurraad
Een overzicht van de financiële stand van zaken werd unaniem goedgekeurd. Als adviesraad
ontvangt de Cultuurraad een toelage van de gemeente.

4) Cultuurraadbeleidsplan 2020-2025
De voorzitter stelt het beleidsplan voor:
a. Cultuurraad uitbreiden met meer vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen. Meer
betrokkenheid creëren en deze personen ook persoonlijk aanspreken.
b. Creëren van een vrijwilligerspoule om de culturele activiteiten te ondersteunen. Vb steun bij
Poëzie in de tuin; verdelen folders, affiches…, helpen inventariseren.
c. Voorgestelde projecten uitwerken zoals Piet Swerts concert, in 2020 beeldend kunstenaar
Minnebo, in 2021 Paul Snoeck, in 2022 Constant Permeke. Meer samenwerking met
Permekemuseum.
d. Inventaris opstellen van de kunstwerken in de gemeente zoals de openbare kunstwerken,
eventueel inventarisatie kerken – kerkhoven (als deze nog niet uitgevoerd werden).
e. Herinvoering van een cultuurprijs.
f. Ondersteuning van de verenigingen, meer begeleiding en integratie.

5) Conservatorium – JMA
JMA Varsenare wenst de werking over te laten aan andere coördinatoren. De gemeente en het
Stedelijk Conservatorium Brugge(Muziek, woord en dans) hebben een samenwerking
voorgesteld. Deze wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 2 maart. Het is
de bedoeling om zowel in Varsenare als Jabbeke een satelliet afdeling te hebben van het
Conservatorium.
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6) 11-juli comité
Na de vraag vanuit de gemeenteraad voor oprichting van een gemeentelijke 11-juli comité werd
deze behandeld door de cultuurraad. Er werd gevraagd naar een breder draagvlak. Tijdens een
overleg met enkele geïnteresseerden om in dit comité te zetelen en het initiatief te trekken,
werd er besloten dat er buiten de cultuurraad genoeg draagvlak is. Dit wordt voorgelegd aan het
schepencollege en daarna aan de gemeenteraad (vermoedelijk 6 april).

7) straatnaamgeving: werkwijze – procedure
(+ straatnaamgeving zijstraat Ketelstraat)
Voorstel is oprichten van een “Werkgroep straatnaamgeving”. Doelstelling is tijdens deze
werkgroep ten gronde de naamgeving te bespreken en voor te stellen. De voorgestelde
straatnamen worden samen met de agendapunten minstens één week voor de cultuurraad
verstuurd aan de leden.

Oproep deelname werkgroep is voor iedereen, ook voor personen buiten de cultuurraad. Er
wordt verzocht spoedig mogelijk een oproep te lanceren wie hierin wil zetelen en welke datum.
Voor het dossier zijstraat van de Ketelstraat wordt een advies geformuleerd tegen volgende
cultuurraad (28 april).

8) Poëzie in de tuin 2020
Dichters en Jabbeekse scholen hebben hun poëzie ingediend. Een selectie hiervan vond plaats op
17 februari. Tijdens volgend overleg wordt er bepaald welke gedichten waar geplaatst zullen
worden (kerk en tuinen).
De begroting voor editie 2020 wordt voorgelegd aan schepencollege. Verdere bespreking in
verband met concrete openingsdatum, concerten en eindmoment volgen binnenkort.
Vermoedelijk 5 juni 2020 tot 23 augustus 2020.

9) Project Huize 45
Het project loopt volgens planning (uitleg cf vorig overleg). Dansgroep Varya heeft het project
vervoegd aangezien zij een G-dans groep hebben die perfect aansluit bij het geheel.
Voor het eindresultaat is de locatie van de tentoonstelling een probleem. Er wordt verder
gezocht.
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10)

Variapunten

1. Verfraaien nutskasten
In vorig overleg werd dit aangehaald naar vraag van gemeenteraad. Tour Elentrik werkt met
lokale kunstenaars (West-Vlaams), op aanvraag kan er een participatietraject gevraagd
worden maar dit is geen basisonderdeel, basispakket is ongeveer 10000€ voor 10 nutskasten.
De cultuurraad zou eventueel inbreng kunnen geven in verband met de onderwerpen.
Er werd negatief advies doorgegeven aan het schepencollege en gemeenteraad.
2. De opvolger op Vlaams niveau van “Buren bij kunstenaars” is voorgesteld: Atelier in
Beeld op 7-8-9 mei 2021 waarbij er terug naar de essentie van atelierbezoeken zal zijn.
Schepencollege keurde reeds deelname goed aan deze vernieuwde editie 2021.
3. Vanuit de huidige organisatoren van “Buren bij Kunstenaars” werd er onmiddellijk gevraagd
om iets te doen in 2020 voor de lokale kunstenaars. Zij stellen voor om in de vijf
deelgemeenten, in een erfgoedlocatie, (kerken?) een expositie te houden van Jabbeekse
kunstenaars met nadruk op beeldende kunsten. Liefst een weekend tijdens de zomer om zo
de mensen te stimuleren om te fietsen. Naamgeving zou zijn JAB[ART]. Datum nog te
bespreken met parochies. Voorstel 15-16 augustus of 5-6 september 2020. Uitleen materiaal
via de gemeente en provincie.
Cultuurraad vraagt af wie de selectie zal doen van de kunstenaars.
4. Vraag van nieuwe leden cultuurraad: Graag tegen volgend overleg meer duidelijkheid over
samenstelling en werking “dagelijks bestuur” van cultuurraad.

Volgende vergadering:
Dinsdag 28 april, 20u, Cultuurlokaal I, VC Jabbeke.
Maandag 8 juni, 20u, Cultuurlokaal I, VC Jabbeke.
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