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Cultuurraad, Bestuursvergadering dd. 15 september 2021 en
Algemene Vergadering op 21 september 2021
Aanwezig:
Karl Vandermeersch (Gezinsbond – voorzitter Cultuurraad), Luc Baeye (deskundige), Norbert
Demonie (Jabbeekse Reuzengroep), Yvette Deschacht (NEOS), Marc Deschuytter (deskundige),
Marcel Desmedt (studiekring Van Maerlant), Peter Lanszweert (deskundige), Els Maekelberg
(deskundige), Marianne Martelé (deskundige), Gudrun Roose (deskundige), Chris Santy
(Davidsfonds),
Ineke Bruynooghe (cultuurfunctionaris), Claudia Coudeville (Schepen Cultuur).
Verontschuldigd:
Riet Buysse (koor Con Amore), Isabelle Catteeuw (Vl@S – vervanger), Norbert D’hiet (deskundige),
Roger De Brabander (deskundige)
Afwezig:
Mark Casteleyn (Dansclub Varya), Christian Degryse (Toneel De Drye Sweerden), Roger Deschacht
(deskundige), Tine Maes (Harmonie),

AGENDAPUNTEN:
1) Goedkeuring vorig verslag
2) Ontslag bestuurslid
3) Erkenningsaanvraag nieuwe verenigingen
a. 4Snellegem
b. La Speranza Licht en Liefde koor
4) Aanvragen werkingssubsidie 2020 - 2021
5) Advies kerkhof Jabbeke
6) Straatnaamgeving Clotide Foulonstraat
7) PidT 2021
8) Huldiging Hubert Minnebo als ereburger en tentoonstelling
9) Piet Swerts concert
10)Vijfjarenplan
11)Varia
a. Werkgroep Erfgoed
b. Beeldbank
c. Schenking schilderij Werner Sarlet aan de Kerkfabriek
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d. Archeologiedagen & Zwins

CONCREET:
1) Goedkeuring verslag cultuurraad
Het verslag van de vorige vergadering (mei) wordt goedgekeurd en publicatie website.
2)

Ontslag bestuurslid
Roger De Brabander heeft ontslag genomen van zijn functie uit de Cultuurraad. Hij was een erg
verdienstelijk lid en heeft veel gedaan voor de Cultuurraad. Bedanking werd verstuurd en er
wordt ook gezorgd voor een attentie.
Er wordt geen vervanger gezocht aangezien de cultuurraad nog voldoende (7) bestuursleden telt.
Vandermeersch Karl (voorzitter), Martelé Marianne (ondervoorzitter), Maekelberg Els
(penningmeester), Buysse Riet (secretaris), Baeye Luc, Desmedt Marcel, Norbert D’hiet.

3) Erkenningsaanvraag nieuwe vereniging(en) – cfr bijlages via e-mail
Cfr bijlages.
Er zijn twee nieuwe verenigingen die wensen toe te treden tot de Cultuurraad: 4Snellegem en
het koor “La Speranza” Licht en Liefde.
A. 4Snellegem – bevorderen van contacten, kermis, rommelmarkt, kerstboomverbranding,
zomerfuif…- maakt deel uit van de groep die kermissen organiseert in Snellegem. Hun
verzekering is in aanvraag. Advies om deze vereniging te erkennen na opvragen van hun
statuten.
B. La Speranza -koor (Licht en Liefde): inclusief koor, wekelijkse repetitie, doelpubliek: mensen
met of zonder beperkingen, jongeren. Optredens voorzien. Verzekeringspapieren zijn in
orde. Statuten worden opgevraagd. Advies om deze vereniging te erkennen.

4) Aanvragen werkingssubsidie 2020 - 2021
Alle aanvragen zijn binnen, m.u.v. 3 verenigingen (deadline was 10 september). Deze zijn Samana
Snellegem, S Plus en KWB Varsenare / Snellegem.
Reden: mogelijk bestaan deze verenigingen niet meer – we spreken ze nog eens aan voor
zekerheid.
De Subsidiecommissie komt op 23 en 24 september 2021 samen om de formulieren te
beoordelen en de puntentelling op te maken.
Bovenop de gebruikelijke subsidie, komt er een bijkomende subsidiepot die mag verdeeld
worden onder Cultuur, Sport en Jeugd.
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Erna: subsidiereglement moderniseren.
De eigenlijke Subsidiecommissie van de Gemeente gaat door op 15 november 2021. De volgende
Algemene Vergadering van de CR wordt ervoor ingericht.

5) Advies kerkhof Jabbeke
De Gemeente heeft ons advies niet gevolgd mbt een opening maken in de kerhofmuur ter
hoogte van het graf van Permeke.
Samengevat: lindebomen opsnoeien, kerkhofmuur van deksteen en arduin thv het graf van
Permeke, wegname electriciteitscabine nabij de Jabbekebeek, openmaken Jabbekebeek, open
ruimtes (nav het wegnemen graven) worden ingezaaid met gras, waar mogelijk: aanplanting
bomen en planten, wandelpad verbreden (naar de winterkapel) waarbij enkele graven worden
verplaatst of weggenomen, plaatsen van zitbanken, signalisatie van graven met cultuurhistorische
betekenis, onderhoud van het kerkhofplein, zone oudstrijders zal worden heringericht ten gunste
van een wandelpad.
Ivm het wegnemen van graven: zal met een afgevaardigde van de Cultuurraad worden afgestemd
daar er een aantal zeer belangrijke, cultuurhistorische graven zijn die niet mogen verwijderd
worden.

6) Straatnaamgeving: goedkeuring voorstel CR: Clotilde
Foulonstraat
Verkaveling Ettelgemstraat in Jabbeke: advies CR werd gevolgd. De nieuwe straatnaam wordt:
Clotilde Foulonstraat.
Bij deze is dit de 3de vrouwelijke straatnaam in Jabbeke.

7) PidT2021
PidT is afgelopen. Nagenoeg alle ingezonden gedichten werden gebruikt.
Het openingsmoment, een inwandeling, was een succes.
Het slotevent werd georganiseerd ism Bart Cafmeyer; eveneens een geslaagd event.
Evaluatiemeeting Poëzie in de Tuin 2021 en opstart seizoen 2022: dinsdag 5 oktober 2021.

8) Huldiging Hubert Minnebo ereburger en tentoonstelling
De tentoonstelling is vandaag afgelopen. De expositie heeft een 220-tal bezoekers over de vloer
gekregen (incl. Vlas e.a. verenigingen, doch exclusief de scholen). Bijna alle scholen zijn apart
langsgekomen om met een gids de expo te bezoeken.
Zeer veel positieve reacties ontvangen.
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9)

Piet Swerts concert 20 november 2021
Optreden Piet Swerts – 20 november. Inschrijving via de gemeentelijke kanalen.
Er is plaats voor 381 personen. Dit is een uitgesteld concert van 2020.

10)

Vijfjarenplan CR
5-jarenplan en werkgroepen dienen bij voorkeur zo snel mogelijk op te starten.
Projecten:
A. Camera Obscura (nav 70-jarig overlijden van Permeke) in het najaar (okt-nov 2022). In
principe wordt het dezelfde format als de editie van 2002 (uitbeelding van schilderijen).
Opening museum: herfst 2022. Er wordt opgemerkt dat de werkzaamheden aan het
gebouw pas in het najaar zullen klaar zijn.
Buitenactiviteiten zouden wel kunnen doorgaan.
Rekening te houden met het vrijkomen van de rechten  op voorhand zal toelating
gevraagd worden.
Minder vitrines ter beschikking. Wordt moeilijker om te organiseren.
Behalve vitrines zijn er nog andere mogelijkheden.
Toneelgroepen zullen aangesproken worden; ook andere vrijwilligers zijn welkom.
Een werkgroep wordt ingericht. Geïnteresseerden kunnen toetreden tot de werkgroep;
graag bericht aan de Voorzitter voor 29/10/21.
B. Foto’s in Snellegem: historische foto’s die tentoongesteld worden in de dorpskern van
Snellegem, incl. in de vakantieperiode. Dit betreft een uitbreiding van de foto’s die er
reeds staan.
C. Kleur in het Dorp in Stalhille staat terug op de planning.
D. PidT komt ook terug.
E. Toekomstideeën:
- Patrick Peire in de kijker plaatsen
- de familie Franchoo in de kijker plaatsen
- mogelijk event nav het 50-jarig overlijden van Snoek dit jaar; evt expo, opwaardering
graf, korte herdenking
- mogelijk ook Werner Sarlet in de kijker plaatsen
-…
Ook hier worden werkgroepen opgericht. Concrete invulling en meer informatie volgen.

11)

Varia

A. Werkgroep Erfgoed
Wens vanuit de Cultuurraad om een werkgroep op te richten om op te lijsten -ingeval van
afbraak gebouwen/grote werken- welke gebouwen of voorgevels een belangrijke geschiedenis
met zich meedragen. Opzet: bekijken wat er nu nog is, wat er dient behouden te worden,…
& tot een inventaris komen.
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Kanttekening: ook Raakvlak geeft advies; de dienst omgeving bekijkt ook het project; soms
wordt ook advies gegeven door Wegen en Verkeer… Deze adviezen komen ook bij het
Gemeentebestuur terecht (bestaande procedures).
De Erfgoedcel inventariseert reeds gebouwen etc (foto’s etc), want bepaalde gebouwen
dreigen te verzakken etc.
3D-scans van gebouwen die verdwijnen is een initiatief die in het verleden ook al heeft
plaatsgevonden en die een optie is naar de toekomst toe.
De inventaris aanvullen/actualiseren is een blijvende opdracht. Er bestaat reeds een
uitgebreid fotografisch archief binnen de Gemeente.
De werkgroep (een aantal leden uit de CR + een aantal experten) is ondertussen nog niet
samengekomen.
Aanbevolen wordt om ook de ambtenaar van de Gemeente hierin te betrekken.
Raakvlak en Schepen Casteleyn zullen uitgenodigd worden op de volgende Algemene
Vergadering CR.
Cfr ook verslag vorige Algemene Vergadering CR.
Voor volgende CR wordt een spreker van Raakvlak gevraagd om de procedure en hun
werking hierin toe te lichten.
B. Beeldbank
Gemeente Jabbeke kijkt, wat ‘beelden’ (foto’s-postkaarten) betreft, om gebruik te maken van
de erfgoeddatabank ‘Erfgoed in Zicht’ (erfgoedinzicht.be). Dit is o.a. de beeldbank waar
Zedelgem en Brugge ook mee zullen werken en is een beeldbank waar ook Vlaanderen mee
werkt. We stappen niet mee met de beeldbank Souvenirs. We kijken reeds wat naar de
regiovorming.
Het is wel zo dat Ginter iedere gemeente van Ginter in 2022 zal mee helpen/begeleiden om
een vrijwilligerswerking op te zetten om die beelden in de gekozen beeldbank te krijgen.
Ginter zal geen beeldbank zal beheren.
De Erfgoedcel werkt momenteel aan het digitaliseren van beelden e.d.  deze dienen
geïntegreerd te worden in de gemeenschappelijke beeldbank zodat ze raadpleegbaar zijn
(hetzelfde geldt voor andere instaties, verzamelingen en archieven).
Wordt vervolgd.
C. Vanuit de CR zal er een mail naar het Kerkbestuur Zerkegem gestuurd worden mbt het
schilderij dat Werner Sarlet wil schenken aan de Kerkfabriek.
D. Warme oproep om naar de Archeologiedagen en naar Zwins te komen.

Volgende vergadering:
Dinsdag 9 november 2021, 20u (VTC – bibliotheek)
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