20191209_
Cultuurraad, vergadering dd. 9 december 2019
Aanwezig:
Luc Baeye (deskundige), Mark Casteleyn (dansclub Varya), Norbert D’Hiet (deskundige), Norbert
Demonie (Jabbeekse reuzengroep), Yvette Deschacht (NEOS), Marcel Desmedt (studiekring Van
Maerlant), Peter Lanszweert (deskundige), Els Maekelberg (deskundige), Marianne Martele
(deskundige), Chris Santy (DF), Karl Vandermeersch (gezinsbond),
Ineke Bruynooghe (cultuurfunctionaris), Claudia Coudeville (schepen cultuur), Peter Debusschere
(archivaris, erfgoed deskundige),

Afwezig / verontschuldigd:
Anthone Patrick (deskundige), Riet Buysse (koor Con Amore), Isabelle Catteeu (Vlas), Liliane
Covemaeker (dansclub Varya - vervangen), Roger De Brabander (deskundige), Christian Degryse
(toneel De Drye Sweerden), Roger Deschacht (deskundige), Marc Deschuytter (deskundige), Gudrun
Roose (deskundige), Tine Maes (harmonie Jabbeke), Anne Marie Van der Poorten (vervangen), Ellen
Van Steenberge (deskundige), Peggy Truyen (bibliothecaris).

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

goedkeuring verslag vorige vergadering
Vorming+ komt langs om hun werking bekender te maken
Poëzie in de tuin 2020
jubileumconcert Piet Swerts
Project Huize 45
straatnaamgeving: zijstraat Kroondreef
variapunten

CONCREET:
1) goedkeuring verslag vorige vergadering
Op verslag 9 oktober 2019 zijn er geen opmerkingen. Dit verslag zal ter kennis gegeven worden
aan schepencollege van 16 december om daarna gepubliceerd te worden op de gemeentelijke
website. De vorige dateerde van 14 maart 2016.
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2) Vormingplus Brugge legt hun werking uit
Griet Provoost en Karl Duc stelden de werking voor. Uitdelen van twee brochures.
1/ Niet formele educatie geven; V+ is geen school of beroepsvorming
Hierbij stellen we ons niet concurrentieel op, via ons publiek is het mogelijk om een breder
publieksbereik voor jullie te bekomen vb acties Erfgoeddag, Fairtade 11.11.11, ….
2/ Achter de schermen doen ze ook aan projectwerking.
a. Inclusie (kwetsbare groepen betrekken – bereiken)
b. Diversiteit (etnisch, holebi, …) organiseren van praattafels
c. Digitale (vb digidokter, digipunt, werken met eigen pc, smartphone, …)
d. Duurzaamheid van elementen, hoe werking verduurzamen
V+ kan niet alle verenigingen uit een gemeente aanspreken maar vertrouwd op de gemeente en
overlegd met hen wat er kan georganiseerd worden. V+ werkt versterkend omdat zij een breder
en ander publiek bereiken – dit werkt aanvullend en niet concurrentieel.
V+ doet ook aan vrijwilligerstraining, 2de lijn ondersteuning.

3) Poëzie in de tuin 2020
Start vrijdag 12 juni 2020 – Einde 23 augustus 2020.
Oproep gedichten is gelanceerd – indienen tot 31 januari 2020.
Vermoedelijk vier zondagen met activiteit: 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus.
>> Oproep; wie kan er aanwezig zijn tijdens deze dagen?
Scholen werden aangesproken en respons van 3 scholen, werkgroep gaat langs om te
coördineren. Idee om deze samen in één locatie te plaatsen.
Bart Cafmeyer is bereid de gedichten voor te lezen en verdere ondersteuning te doen.
Vermoedelijke locatie: kerk Zerkegem en Kenny’s Paradijs.
Volgend overleg 20 januari (praktisch) en 17 februari (selectie gedichten).

4) Jubileumconcert Piet Swerts
zaterdag 14 november 2020, op 60-ste verjaardag van pianist/componist.
VC J theaterzaal (381 stoelen) – praktische is bijna alles geregeld.
Nog te bespreken: ticketverkoop – ontwerp affiche.
Gemeente samen met cultuurraad en Davidfonds.

5) Project Huize 45
Mensen met beperking (slechtzienden) leren verhalen vertellen, zij stellen zich kwetsbaar open in
hun verhaal. Ieder schrijver heeft een eigen begeleider uit de werkgroep
Eindresultaat:
- bundeling van de verhalen
- openingsavond met toneelvoorstelling
- tentoonstelling
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foto’s, welke activiteiten vb boetseren, naaien, schilderen…
vrijdag 25 september - één week; locatie nog te bepalen (VSP Varsenare niet
owv verbouwingen)

6) straatnaamgeving: zijstraat Kroondreef (dossier 493203)
Marcel Desmedt en Peter Debusschere stellen volgende straatnamen voor:
1. Schoonveld
2. Marietje Delaerestraat, vrouwennaam en vrouw van Constant Permeke
3. Bredenstraat
4. Korte Kroondreef
Stemming: nummer voorstel en aantal stemmen
1.
2.
3.
4.

0
6
0
4

Debat over deze straatnaamgeving:
Peter D.: Niet de bedoeling om nu overal vrouwennamen te gebruiken.
In gemeente slechts 17 straten met mannennamen.
Norbert: Het is een punt om Permeke meer in de kijker te zetten en vrouwen konden vroeger
niet een maatschappelijk rol spelen of toch moeilijker.
Peter L.: Als Marietje zo belangrijk is, is een straat met 9 nummers haar toch niet waardig?
Zouden we deze naam niet behouden voor een volgende gelegenheid, genaamd naar een
plein of park? Zoals dit aan het nieuwe gemeentehuis?
Cultuurraad: hierover eens, we noteren dit als advies van straatnaamgeving.
Debat algemeen straatnaamgeving:
Peter: straatnamen geven vraagt voorbereiding en onderzoek, vraagt om meer doorgesproken te
worden dan tijdens een cultuurraad, er moet meer verteld worden over de achtergrond om
een uiteindelijke beslissing te nemen.
Norbert D’hiet: Vroeger werd er per dossier een gedetailleerd formulier opgesteld en nu
inderdaad enkel een naam, en veel vlugger besproken.
Cultuurraad beslist: opstelling “werkgroep straatnamen”
Van zodra er geweten is dat er een nieuwe straatnaam moet gezocht worden, stuurt de
cultuurfunctionaris alles door naar alle leden van de cultuurraad en er wordt samen gezocht,
overleg plannen vooraf aan de cultuurraad en dit voorleggen tijdens de cultuurraad. Deze
werkgroep heeft geen vaste leden maar ieder die zich geroepen voelt om mee te zoeken.

7) variapunten
1. 11-juli comité oprichten
Vraag vanuit de gemeenteraad (1/7/2019) om een 11-juli-comité op te richten die dan zorgt voor
1 of max. 2 door de gemeente ondersteunde activiteit te ontwikkelen. Daarvoor zou er vanuit de
Vlaamse Overheid extra financiële ondersteuning kunnen komen. Vooraleer echter de toestemming
te geven om een 11-juli-comité op te richten, wou ik eens polsen bij de cultuurraad of er daar

3

mensen zijn die een werkgroep wensen te vormen om deze activiteit(en) te organiseren in de
periode van 28 juni tot 11 juli.

Advies:
Cultuurraad vraagt zich af of dit niet breder kan gedragen worden. De raad heeft reeds
verschillende activiteiten te organiseren en kan dit moeilijk erbij nemen. Voorstel is om de
verenigingen aan te spreken en te vragen aan hen en hun leden of er vrijwilligers zijn om een 11-juli
comité op te richten. Deze vraag zal gesteld worden, met een voorgestelde datum, en resultaat van
dit overleg zal in volgende cultuurraad verder besproken worden.

2. Verfraaien nutskasten (481555) : Toegevoegd agendapunt - raadslid Geert Orbie
Een volgende vraag is om op talrijke nutskasten in onze gemeente te verfraaien met bv. historisch
beeldmateriaal van hoe het straatbeeld er vroeger uitzag. (cfr gemeente Diksmuide) Schepen Jan
Pollet zal zorgen voor de inventarisatie van de mogelijk nutskasten en de cultuurraad zou kunnen
adviseren over wat er op kan en wat niet.
Dit dient dan voorgelegd te worden aan de eigenaar van de nutskasten nl. Fluvius. Dit is dus
komende...
Hierbij verwijzen we ook naar “Tour Elentrik” waarbij kunstenaars de nutskasten verfraaien.

Advies:
Dit moet serieus onderzocht en afgewogen worden. Kan er geen betrokkenheid zijn van de
werkgroep? In welke mate heeft de gemeente hierop greep in verband met onderwerp? In onze
gemeente hebben we geen probleem met “besmeuren” van publiek domein, is deze actie geen aanzet
tot? Indien dit gerealiseerd zou worden: geen felle kleuren, bewegwijzering naar culturele locaties,
meer lokale kunstenaars aanspreken…. Cultuurfunctionaris en schepen nemen dit mee in overleg
naar “Tour Elentrik”.

3. Peter Lansweert wijst erop dat Angela Taverne tentoonstelt in Brugge tot 31 december,
Korte Vuldersstraat 30. En Facebookpagina van cultuurdienst heeft aandacht besteed hieraan
waarvoor dank.
4. Norbert Demonie: Kan de cultuurraad geen verderzetting organiseren van Buren bij
Kunstenaars? Meer kunstroute uitwerken zodanig dat iedereen bezocht wordt?

Volgende vergadering:
Maandag 24 februari 2020, 20u-22u, cultuurlokaal I; VC Jabbeke, Vlamingveld 40
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