
1 
 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING van MAANDAG 18 SEPTEMBER 2017 

CC Guldenberg. 
Aanwezig:  

Davidsfonds Moorsele, Gezinsbond Gullegem, Gezinsbond Moorsele, Gezinsbond Wevelgem, KWB Centrum Wevelgem, 

KWB Wijnberg Wevelgem, Landelijke Gilde Gullegem, Rode Kruis Wevelgem, Unizo Gullegem, Moorsele Onderneemt, 

Femma Gullegem, Femma Wevelgem, KVLV Gullegem, KVLV Wevelgem, Markant Wevelgem, VVW Brug Con Tempo, Neos 

Gullegem, Neos Wevelgem, Okra Gullegem, Okra Moorsele, Okra Wevelgem, S/Plus Moorsele, Vlas Wevelgem, Samana 

Moorsele, De Vlasvink, De Vlaamse Zangers, Tuinhier Gullegem, Schaakclub Pegasus, Actieve Radio Amateurs Wevelgem, 

KBOF De Leeuwerik, Groepering Oud-Gevangenen, VOS Lode de Boninge, Fanfare Kunst Veredelt, Fotogroep Eos, 

Gregoriusgilde, Harmonie Kunst naar Vermogen, Harmonie De Eendracht, Harmonie Sint-Cecilia, De Lustige Slijters, St-

Lutgardis zangkoor Moorsele, St-Hilarius zangkoor, ’t Neerdak, Harmonieorkest Concordia, WAT op Scène, Heemkundige 

kring Wibilinga, Vander Stichele Pierre, Lannoy Luc, Declercq Lieve, Vervenne Lieven, Houtteman Geert. 

 

Aanwezig niet-stemgerechtigd: Knockaert Geert (beleidsmedewerker sector vrije tijd), Maes Lobke (schepen van cultuur). 

 

Verontschuldigd: VIEF, Unizo Wevelgem, Wijkcomité Ter Walle, Cultuurcentrum, Bibliotheek, Femma Moorsele, KVLV 

Moorsele, VIVA SVV Gullegem, VIVA SVV Wevelgem, Tuinhier Moorsele, De Stekselorde Moorsele, Harmonie Burleske, KWB 

Gullegem.  

 

1. Demonstratie AED-toestel. 

In meerdere gebouwen is een AED-toestel aanwezig. De heer Majko Deman van Covarmed geeft een 

demonstratie. Het Rode Kruis staat stil bij het belang van een goede reanimatie en kondigt gratis 

vormingsmomenten aan voor verenigingen (2018). 

Overzicht van de AED's van het OCMW-en gemeentebestuur: Sporthal De Vlaschaard / Sporthal 

Gullegem / Sporthal Moorsele / Zwembad Wevelgem / Sportcentrum Gullegem (bij de 

voetbalvelden) / Sportcentrum Wevelgem (bij de voetbalvelden) / Sporthal De Schelp / Sportcentrum 

Moorsele (bij de voetbalvelden) / WZC Elckerlyc / WZC Het Gulle Heem / Assistentiewoningen Ter 

Meersch / CC Guldenberg 

Er is nog geen AED in OC De Stekke maar wordt voorzien.  

 

2. Goedkeuren verslag van 20 februari 2017. 

Het verslag werd bezorgd aan alle leden. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Toe te voegen bij verontschuldigde verenigingen: Sint-Lutgardiszangkoor Moorsele. 

 

3. Kennisgeving adviezen aan het gemeentebestuur. 

De vergadering neemt kennis, zonder verdere opmerkingen, van de adviezen die door het bestuur 

van de culturele raad werden bezorgd aan het gemeentebestuur:  

 

3.1. Voorstel tot opstart digitaal platform voor lokale amateurkunstenverenigingen  

* De culturele raad signaleert de nood aan een ruimere en betere bekendmaking van activiteiten van 

de lokale amateurkunstenverenigingen bij het Wevelgemse publiek. 
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De adviesraad stelt voor om een digitaal platform te ontwikkelen dat bestaat uit een website met 

een kalender van activiteiten (via Tockify) en van waaruit ook e-nieuwsbrieven kunnen verstuurd 

worden. De website is gelinkt met de gemeentelijke website zodat alle informatie van beide zijden 

toegankelijk is.  

De culturele raad is bereid om de input en opvolging te verzorgen. Het digitaal platform zou in een 

eerste fase opgezet worden voor de verenigingen uit de sector amateurkunsten maar in een latere 

fase kan dit ook uitgebreid worden naar andere verenigingssectoren. 

* Het CBS, in zitting van 22 maart 2017, geeft toestemming aan de culturele raad om een digitaal 

platform voor de amateurkunsten op te starten met mogelijkheid om dit platform in een latere fase 

uit te breiden naar andere verenigingen. 

 

3.2. Verzoek culturele raad tot aankoop Galgeveldje (Gullegem). 

* De galgeknok is een driehoekig stukje land gelegen langs de Ballingstraat te Gullegem. Hier moet 

ooit de galg van de heren van Hondschote gestaan hebben. Het ligt er momenteel wat verlaten bij. 

De culturele raad stelt voor om te laten onderzoeken of dit perceeltje grond kan aangekocht worden 

voor aanleg van een groene rustzone met bank en met een bord met historische aanduiding van de 

erfgoedwaarde. Tevens kan het plekje ingebed worden in wandel- en fietsroutes. 

* Het CBS neemt kennis van de vraag van de culturele raad (zitting 12 april). 

 

3.3. Nieuwe straatnaam voor wegenistracé tussen Vinkestraat, Veldstraat en Groeningestraat.  

* De gemeenteraad keurde in zitting van 12 mei 2017 het wegenistracé goed van de nieuwe weg 

tussen de Vinkestraat, Veldstraat en Groeningestraat. Een nieuwe straatnaam is noodzakelijk. Het 

college van burgemeester en schepenen verzocht bij beslissing van 24 mei 2017 de culturele raad 

een voorstel van nieuwe straatnaam aan het college te adviseren. De culturele raad kwam bijeen op 

31 mei 2017 en bezorgde zijn advies bij brief van 20 juni 2017. De culturele raad wenst Constant 

Vansteenkistestraat als naam voor te stellen. 

* Het CBS neemt kennis van het advies van de culturele raad waarbij Constant Vansteenkistestraat 

wordt voorgesteld als nieuwe straatnaam . Het CBS beslist dit voorstel voor te leggen aan de 

gemeenteraad van 8 september 2017 tot voorlopige aanvaarding van de nieuwe straatnaam (zitting 

5 juli). 

 

3.4. Kunstraject Zorgzaam. 

Het project Zorgzaam Gullegem kwam in 2016 tot stand vanuit het Woonzorgcentrum Gulle Heem in 

het kader van Gullegem 950. Het project wil het spontaan en vrijwillig helpen door buur, vriend, 

kennis onder de aandacht brengen. Doordat het project een goede respons kreeg, is er binnen het 

WZC Gulle Heem de idee gerezen om dit project een vervolg te geven onder de noemer Zorgzaam 

2.0. Zorgzaam 2.0 wordt uitgewerkt in verschillende initiatieven: 8 907 helpende handen afdrukken 

op vloertegels, zoektocht naar buurtambassadeurs die het aanspreekpunt vormen voor een buurt, 1 

000 affiches aan ramen en vitrines,… Daarnaast wil men in samenwerking met het gemeentebestuur, 

ook een kunsttraject opzetten dat de relatie legt met het thema ‘Zorgzaam’. Dit werd uitgewerkt 

door een werkgroep bestaande uit leden van de werkgroep beeldende kunst, de culturele raad en 

een afvaardiging vanuit het Gulle Heem (bijeenkomsten van 2 juni 2017 en 7 juli 2017). Concreet 

wordt vanuit de ad hoc werkgroep voorgesteld om in de Week van de Amateurkunsten (eind april-

begin mei 2018) een tentoonstelling te organiseren in OC de Cerf met werken van Wevelgemse 

kunstenaars rond het thema ‘Zorgzaam’. De Wevelgemse beeldende kunstenaars worden vanaf 
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september 2017 uitgenodigd om in te tekenen op deze tentoonstelling. Uit de ingezonden werken 

zouden er een viertal uitgekozen worden die, permanent of tijdelijk, een plaats krijgen in het Gulle 

Heem.  De culturele raad gaf reeds een gunstig advies om in 2018 af te stappen van de traditionele 

kunsttentoonstelling en om mee te werken aan deze thematische invalshoek. De invulling van WAK 

wordt voor 2018 bijgestuurd. 

Daarnaast wordt voorgesteld om een kunstwerk rond het thema te plaatsen op de kleine groenzone 

voor de assistentiewoningen Tillia, Dorpsplein 21. Hiertoe wordt een lijst opgesteld met 

professionele kunstenaars die worden aangezocht om een voorstel te doen. In de 

opdrachtomschrijving worden een aantal randvoorwaarden vastgelegd: sterke verwevenheid van het 

thema in het kunstwerk, toegankelijk kunstwerk (eerder figuratief dan conceptueel) en goede 

integratie in de omgeving (beschermde gevel, woonfuncties, beeldbepalend karakter). 

De locatie is eigendom van Care Property, de eigenaar is bereid om deze locatie ter beschikking te 

stellen voor het plaatsen van een kunstwerk. 

* Het CBS (zitting 9 augustus): 

-  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om in de Week van de Amateurkunsten 2018 een 

tentoonstelling te organiseren in OC de Cerf met werken van Wevelgemse amateurkunstenaars met 

het thema ‘Zorgzaam’ als onderwerp. Gaat akkoord met de personele ondersteuning en om gebruik 

te maken van de gemeentelijke communicatiekanalen om dit initiatief uit te dragen. 

- hecht zijn principiële goedkeuring aan het voorstel om in 2018 een kunstwerk aan te kopen dat 

passend vorm geeft aan het thema ‘Zorgzaam’ en te plaatsen voor de assistentiewoningen Tillia, 

Dorpsplein 21. 

- verzoekt de ad hoc werkgroep deze voorstellen verder te concretiseren. 

 

4. Adives over reglement ondersteuning rechtspersoonlijkheid verenigingen en partnerschap 

UiTPAS. 

Toelichting door mevr. Lobke Maes, schepen van cultuur. 

Powerpointprojectie, slides worden bedeeld op de vergadering. 

 

Het gemeentebestuur wil verenigingen uit de jeugd-, cultuur- en sportsector extra ondersteunen 

inzake hun verplichtingen bij hun rechtspersoonlijkheid en ook stimuleren om in te stappen in het 

UiTPAS-verhaal. Dit wordt geconcretiseerd in een nieuw uit te werken subsidiereglement. 

Het subsidiereglement zou voorzien in een terugbetaling aan verenigingen met vzw-statuut van 

publicatiekosten in het Belgisch Staatsblad bij oprichting van vzw of bij bestuurswijzigingen. Er wordt 

tevens tussengekomen in het jaarlidgeld van verenigingen bij het Vlaams Studie- en 

Documentatiecentrum voor vzw's (VSDC, Lauwestraat 166). Het VSDC is een professionele 

organisatie die vzw's ondersteunt en begeleidt bij hun verplichtingen als vzw. 

Met deze organisatie werd overeengekomen dat voor verenigingen die in aanmerking komen voor 

betoelaging uit het nieuwe subsidiereglement, een korting van 25 euro zal worden toegekend op het 

gebruikelijke jaarlidgeld van 100 euro. Het VSDC is tevens bereid om in het najaar een infomoment te 

organiseren voor verenigingen die wensen over te stappen van feitelijke vereniging naar vzw en om 

de bestaande vzw-verenigingen te screenen en te adviseren over hun vzw-statuut en neergelegde 

teksten. Om verenigingen te stimuleren om UiTPAS-partner te worden, wordt een tussenkomst van 

maximum 150 euro per vereniging voorzien voor dit partnerschap. 

Het voorstel wordt nu voor advies voorgelegd aan de betrokken adviesraden.  
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→ Er zijn geen opmerkingen vanuit de vergadering. De vergadering geeft een gunstig advies over het 

voorstel.  
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5. Oproep Cultuurprijs (2-jaarlijks). 

Op voorstel van de gemeenteraad wil het gemeentebestuur het belang van cultuur en kunst in de 

gemeente benadrukken door het uitreiken van een tweejaarlijkse cultuurprijs. Met de cultuurprijs zal 

een uitzonderlijke prestatie van de voorbije twee jaar of jarenlange verdienste binnen het culturele 

veld van een natuurlijke persoon of organisatie uit de gemeente gelauwerd worden. Onder cultuur 

wordt verstaan: architectuur en vormgeving, beeldende kunst, creatie, erfgoed en geschiedenis, film 

en multimedia, literatuur en poëzie, podiumkunsten (muziek, theater, dans,..), sociaal-cultureel werk 

en wetenschappen. De eerste uitreiking van de cultuurprijs is voorzien in het voorjaar van 2018 

tijdens een openbaar evenement georganiseerd door de culturele raad. In de loop van de maand 

september zal een oproep worden gelanceerd waarbij kandidaturen ingediend kunnen worden tegen 

15 oktober en beoordeeld zullen worden door een jury. Aan de uitreiking van de cultuurprijs is een 

bedrag van 500 euro in de vorm van Wevelgemse kadobonnen verbonden. 

 

Reglement werd bedeeld op de vergadering samen met een voordrachtformulier. De verenigingen 

worden uitgenodigd om een voordracht in te dienen. 

 

6. Voordracht aan de gemeenteraad van 2 leden voor de bibliotheekraad. 

Aan de vergadering wordt gevraagd zijn goedkeuring te geven aan de voordracht van Lionel Dekeyzer 

en Greet Espriet tot lid van de bibliotheekraad Wevelgem (afgevaardigden van de gebruikers en 

filosofische strekkingen) en dit tot na de installatie van de nieuwe bibliotheekraad in 2019.  

Zij vervangen Lionel Deflo en Isabelle Boutoille. 

 

→ De vergadering gaat akkoord om deze 2 personen voor te dragen. 

 

7. Aanvullen bestuur culturele raad. 

Het bestuur van de culturele raad bestaat momenteel uit 7 bestuursleden. De heer Frank Van Raes 

diende zijn ontslag in als bestuurslid wegens beroepsbezigheden. Er is volgens het huishoudelijk 

reglement plaats voor maximum 11 bestuursleden, er zijn bijgevolg 3 bestuursmandaten vacant. 

 

Aan de verenigingen en gecoöpteerde leden werd een oproep tot kandidatuurstelling verstuurd. 

Volgende kandidaturen werden ontvangen: 

- Deman Simon (vertegenwoordiger Unizo Gullegem) 

- Leyssens Philippe (vertegenwoordiger Moorsele Onderneemt) 

- Verraest Patrick (vertegenwoordiger Fotogroep Eos) 

 

→ De kandidaten worden door de algemene vergadering aanvaard als bestuurslid. Het 

bestuursmandaat duurt tot de algehele hersamenstelling van de culturele raad in het voorjaar van 

2019. 
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8. Activiteitenprogramma van de culturele raad 2018. 

Document bedeeld op de vergadering. Toelichting door de voorzitter. 

Omschrijving Budget 2018 

1. Werkgroepen & organisatie activiteiten  

a) organisatie van 11-juli-viering 2.500 

b) mede-organisatie 11-novemberherdenking(en) gemeente 

c) Theaterlokaal gemeente 

d) werkgroep vormingsactiviteiten: organisatie van 1 vormingsactiviteit 1.000 

e) Cultuurprijs gemeente 

2. Commissies  

Digitaal platform amateurkunstenverenigingen: o.m. abonnementen  100 

Inventarisatie funerair erfgoed 450 

3. Diversen.  

a) drukwerk voor tentoonstellingen (i.s.m. cultuurcentrum), kostendeling 1.000 

b) mede-organisator Week van de Amateurkunsten / kunsttraject Zorgzaam CC /gemeente 

c) algemene vergaderingen: traktaten, nieuwjaarsdrink, .. 600 

d) educatieve uitstap bestuur: gids en deel toegangsgelden 200 

e) overlegplatform met andere adviesraden --- 

g) algemene kosten en werking, frankeerkosten 350 

TOTALEN 6.200 

→ De vergadering stemt in met het voorstel van budget en activiteitenprogramma 2018 zonder 
verdere opmerkingen. 
 
9. Campagne lokaal cultuurbeleid ‘CultuurContentement’. 
Zes koepelorganisaties uit de culturele sector organiseren een bevraging: ‘Hoe tevreden ben jij over 
het lokaal cultuurbeleid in je gemeente?’. Bibliotheek, cultuurcentrum en culturele raad werken mee 
aan de verspreiding van deze digitale enquête (link: http://www.cultuurcontentement.be/naar-
vragenlijst). 
Oproep aan allen om de enquête in te vullen en aan te bevelen bij de leden. 
 
De resultaten kunnen gebruikt worden als instrument voor een sterk(er) lokaal cultuurbeleid. 
 
10.  Stand van zaken opmaak kerkenbeleidsplan. 
Het punt wordt van de agenda genomen. Het beleidsplan is nog in opmaak, de inspraak o.m. via de 
klankbordgroep is nog lopend. 
 
11. Digitaal platform Wevelgemse amateurkunstenverenigingen. 
Toelichting door bestuurslid Luc Lannoy, voorzitter van de amateurkunstencommissie van de 
culturele raad.  
Zie ook punt 3.1. 
 
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen. 


