20201130_
Cultuurraad, vergadering dd. 30 november 2020.
Virtueel overleg.

Aanwezig:
Mark Casteleyn (dansclub Varya), Isabelle Catteeuw (Vl@S – vervanger), Norbert D’hiet
(deskundige), Roger De Brabander (deskundige), Yvette Deschacht (NEOS), Peter Lanszweert
(deskundige), Els Maekelberg (deskundige), Tine Maes (harmonie), Karl Vandermeersch (gezinsbondvoorzitter), Gudrun Roose (deskundige), Chris Santy (Davidsfonds).
Ineke Bruynooghe (cultuurfunctionaris), Peter Debusschere (archivaris, erfgoed deskundige), Claudia
Coudeville (schepen cultuur).
Verontschuldigd:
Marc Deschuytter (deskundige), Marianne Martelé (deskundige).
Afwezig:
Luc Baeye (deskundige), Riet Buysse (koor Con Amore), Christian Degryse (toneel De Drye
Sweerden), Norbert Demonie (Jabbeekse reuzengroep), Roger Deschacht (deskundige), Marcel
Desmedt (studiekring Van Maerlant).

AGENDAPUNTEN:
1) Goedkeuring vorig verslag
2) Financiën Cultuurraad
3) Werkgroep straatnaamgeving
4) Advies twee straatnamen
5) Advies over aanpassing grafmonument Constant Permeke (521168)
6) Subsidies socio-culturele verenigingen
7) Werkgroep medaille van cultuurverdienste
8) PidT 2021
9) Jabart 2021
10)Varia:
a. De Lindespaarders
b. Comité Zeugefeesten Stalhille
c. Country Club Arizona
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CONCREET:
1) Goedkeuring verslag cultuurraad
Foutje in de leden van het bestuur: Marcel Desmedt is lid, ondertussen rechtgezet.
Puntentelling subsidies: werd nog niet meegedeeld naar de verenigingen, pas na
gemeenteraad van 14 december zal elke vereniging gecontacteerd worden.

2) Financiën Cultuurraad
Situatie phishing: verschillende transacties gebeurd in augustus (’s nachts). De bank had
dergelijk voorval nog nooit gezien. € 8072,00 van de spaarrekening werd in 3x afgehaald
(er blijft nog € 0,70 over). Business rekening: van de € 798,55 blijft er nog € 10,55 over.
De rekeningen werden geblokkeerd (nieuwe rekeningen werden geopend). De politie
werd op de hoogte gebracht. Twee weken geleden liet KBC weten dat zij er niets kunnen
aan doen (volgens KBC zou de fout bij de penningmeester liggen – nochtans niks ooit
doorgegeven of verkeerd gedaan). De Algemene Directeur volgt dit verder op en heeft
ondertussen laten weten aan de Schepen dat er nog niets werd terugbetaald. Als er
werkingskosten zijn van de CR zal er een voorschot gestort worden.
Opmerking: eind december krijgt de cultuurraad als adviesraad de jaarlijkse
werkingssubsidies voor 2021.
De penningmeester stuurt het nieuwe rekeningnummer door aan de gemeente.
De voorzitter vraagt om van volmacht te wisselen met de vorige voorzitter – moet
afgesproken bij de bank.
Als er nog gedupeerden waren op hetzelfde ogenblik moet de bank hun beveiliging
bijsturen.

3) Werkgroep straatnaamgeving
Marcel Desmedt heeft zichzelf kandidaat voorgesteld als voorzitter van de werkgroep. Er
zijn nog 3 deelnemers: Dirk Vandekerckhove (erfgoedcel Jabbeke), Erwin Mahieu
(architect, heemkundige en Studiekring van Maerlant) en Marc Deschuytter (lid
cultuurraad).
Er volgt nog een uitnodiging van de Gemeente om nog deelnemers aan deze werkgroep
te vinden. Dit mogen personen zijn buiten de CR. Oproep wordt afgesloten 15 januari,
zodanig dat de werkgroep kan starten in februari.
Doel werkgroep: de voorstellen van straatnamen vooraf grondig te bespreken en door te
nemen naar keuze zodanig dat de voorstellen kunnen geadviseerd worden aan het
schepencollege. Dwz dat de voorstellen in de kieslijst conform zijn aan de huidige
wetgeving straatnaamgeving. Vb Klein, Kort… voor een reeds bestaande straatnaam is niet
meer toegelaten. Om deze reden is het wenselijk dat de archivaris in deze werkgroep zit.
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Daarna blijft de CR een stemming houden, de voorstellen van stratennamen met de meeste
stemmen worden doorgeven.
De procedure mbt de werking van de werkgroep dient duidelijk bepaald worden.
Verder geen vragen of opmerkingen.

4) Advies twee straatnamen – verkaveling Monnikenveld en Oude
Dorpsweg.
Gemeente heeft een bevragingsformulier gestuurd naar de leden van de CR. Dit op basis
wat ingediend werd door Marcel Desmedt.
Bedoeling is om jullie stem door te geven tegen morgen middag – er werd vandaag
hiervoor een aparte mail gestuurd.
Bespreking: De archivaris merkt op dat sommige voorstellen niet aangenomen kunnen
worden wegens verschillende redenen. Indien één van deze straatnamen als advies naar
voren zou komen na de stemming, zal deze niet meegenomen worden naar het
Schepencollege.
Dit agendapunt wordt herbesproken tijdens de volgende vergadering.

5) Advies aanpassingen rond Grafmonument Constant Permeke
Het voorstel voor de aanpassingen rond het kerkhof van Jabbeke en het daarbij horende
grafmonument van Constant Permeke werd voorgelegd aan de CR.
Advies:
 Kerkhofmuur zou over de volledige lengte verlaagd worden, niet enkel aan het
grafmonument CP. Advies naar betere ruimtelijke spanning: privé karakter van
een kerkhof t.o.v. publieke ruimte van de straat. Beter is om een “glimp” en
“verrassingseffect” te hebben. Een lage muur over de ganse lengte kan ook
aansporen om overal te zitten, jongeren te skaten, vandalisme, etc…
 Herinkleuring letters van het graf is positief.
 Bepaalde graven zouden weggenomen worden.
 Bewegwijzering naar het grafmonument op 3 plaatsen is goed.
 Tekst op bord voor het graf: Cultuurraad wenst hierover verder te spreken want
inhoud is niet correct, ook te veel verwijs naar maker van graf en niet we er
begraven is. Voorstel om dit uitgebreider te hebben en misschien apart tegen
gevel kerk (?) – bord met meer duiding wie Constant Permeke is. Dit bord kan
uitgewerkt worden samen met Permekemuseum (Kristof Janssens), cultuurdienst
en cultuurraad. Integratie met afbeelding en QR code(s) naar websites.
>> Dit punt wordt verder uitgewerkt tegen volgende CR.
 Bepleistering opstaande muur zal meer onderhoud vragen, bij regen zal er
modder/zandsporen zijn. Beter enkel opvoegen met zelfde kleur als steen, is even
strak qua uiterlijk en onderhoudsvriendelijker.
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6) Subsidies socio-culturele verenigingen
De werkgroep heeft de subsidieaanvragen beoordeeld. Gezien er praktisch geen werking
is geweest: werd een gemiddelde genomen van de laatste 4 jaren van elke vereniging.
Er is verder nog een pot van € 25.000, die zal worden verdeeld over de 100 verenigingen
in de gemeente, nood subsidies Covid-19. Elke vereniging krijgt sowieso € 50,00 en
daarop nog volgens de puntentelling. De brief met het exacte bedrag wordt voor kerst
bezorgd aan de verenigingen, na definitieve goedkeuring Gemeenteraad op 14/12.
Extra toelage G-groepen: wordt besproken op de Gemeenteraad van 14/12/20. Bedrag
van € 4.000 zal worden verdeeld over een aantal verenigingen maar progressief.

7) Werkgroep Medaille van cultuurverdienste
De Medaille van Cultuurverdienste zal volgend werkjaar uitgereikt worden. Een
werkgroep wordt opgericht om het reglement op te stellen e.d.
Kandidaturen van geïnteresseerden uit de CR graag tegen 15/01/2021 naar Karl.

8) PidT 2021
PidT 2021 gaat opnieuw door (als Covid-19 dit toelaat). Een oproep om gedichten in te
dienen (tegen 15/01/21) werd verstuurd via gemeentelijke kanalen & via Georges Lievens;
ook de tuineigenaars hebben een brief ontvangen.
Wellicht terug samenwerking met de kerk, alsook een aantal randactiviteiten,
optimalisatie wegbewijzering en route.
Bundel 2020 kan opgehaald worden aan de balie van het gemeentehuis (enkel voor
medewerkers deze editie – dichters, tuineigenaren, etc…).
Wintereditie in de Bib Jabbeke VTC in de week van de Poëzie (van 08/01 tot 29/01/2021,
met 28/01 als Dag van de Poëzie): aantal gedichten worden tentoongesteld in de
(omgeving van de) Bib, mogelijk zal er een voordrachtavond door Bart Cafmeyer
ingericht worden. Afhankelijk van de geldende maatregelen.
In een later stadium zullen ook de lokale kunstenaars aangesproken worden.

9) Jabart 2021
Geen organisatie van de CR, maar onze steun kan wel verleend worden aan dit project.
Er is een werkgroep met bepaalde kunstenaars opgestart. Het 1ste weekend van
september 2021 zal Jabart terug ingericht worden volgens hetzelfde concept als de vorige
keer, maar met een iets vlottere organisatie dan in 2020.
Jabart opteert meer voor een expositie, terwijl het concept van Buren bij Kunstenaars
(nu Atelier in Beeld – 7/8/9 mei 2021) naar het atelier-gedeelte uitgaat. De aan Jabartdeelnemende kunstenaars willen wel degelijk tentoonstellen.
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10)

Varia

-De Lindespaarders willen subsidies en de formulieren voor erkenning vereniging werd
bezorgd maar wacht op hun feedback.
-Comité Zeugefeesten Stalhille: verduidelijking gevraagd want ze krijgen ondersteuning
via Kermissubsidies maar vorig jaar ook onder werkingssubsidies socio-culturele
verenigingen. Dit jaar werd geen werkingssubsidie aangevraagd maar kunnen beiden
samen (anticipatie voor 2021)? Uitleg wordt gevraagd.
-Country Club Arizona: Erkenning vereniging werd in vorige CR geweigerd. Zij wensen
daarrond nog een gesprek te hebben; maar we hebben hen nog niet gehoord. We
wachten op hun reactie.

11)

Rondvraag

-Peter L.: tegenvallende aanwezigheid van Bestuursleden van CR aan deze CR.
-Peter D: overlijden oud-lid CR & muzikante Trees Mestdagh.
-Norbert: ook de vrouw van Werner Sarlet is overleden.
-Tine: vraag mbt muziekcentrum: werken opgeschoven tot na zomer 2021.

Volgende vergadering:
Dinsdag 26 januari, 2021; 20u – teams overleg.
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