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AGENDA: VASTLEGGEN AANVRAAG PERIODES EN MODALITEITEN VOOR
AANVRAGEN LOKAALRESERVATIES.
HET COLLEGE,
Neemt kennis van de nota d.d. 30 juni 2015 van de heer Servaas Boucquey, diensthoofd
culfuur, betreffende 'vastleggen aanwaagleriodes en modaliteiten voor aanwagen
lokaalreservaties in gemeentelijke so cio- culturel e infr astructuur' ;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 december 2013 houdende vaststelling van het
gebruikers - en tariefr egl ement socio - culturele infr astructuur;
Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van het cultuurcentrum en hetzo
maximaal mogelijk bereiken van haar doelstellingen (cultuurspreiding, cultuurparticipatie en
gemeenschapsvorming) om aanwaagperiodes vast te leggen naar soort activiteiten en
organisatoren;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de toepassing
en uitvoering van bovenstaand besluit, meer in het bijzonder wat betreft artikel 4 houdende de
vaststelling van de modaliteiten van aanwaagperiodes naar soort activiteiten en organisatoren;
Gelet op het gunstig advies van de raad van bestuur van het cultuurcentrum, in zittingvan
16

juni 2015;
BESLIST:

Artikel

1:

$ 1. Tussen 1 september en 1 oktober kunnen aanwagen ingediend worden voor
lokaalreservaties in het kalenderjaar dat2 jaar later valt voor:
- podiumactiviteiten met publiek die plaatsvinden in de feestzalen van OC De Stekke en
OC de Cerf, de schouwburgzaalvan CC Guldenberg en de polyvalente zaal van de
Porseleinhallen (theater, dansvoorstelling, muziek, muziektheater, literaire activiteiten,
humor, cabaret, film, audiovisuele activiteiten, ...);
- activiteiten met publiek met volwasseneneducatie tot doel en die plaatsvinden in de
feestzalen van OC De Stekke en OC de Cerf, de schouwburgzaal van CC Guldenberg en

polyvalente zaal van de Porseleinhallen;
- publieksactiviteiten van leden van een erkende Wevelgemse adviesraad en Wevelgemse
ond erwij sinstellingen;
- wekelijkse repetities van plaatselijke amateurkunstenverenigingen en wekelijkse educatieve
sessies van organisatoren die de volwasseneneducatie tot doel hebben.
$2. De aanvragen worden gegroepeerd behandeld samen met de eigen gemeentelijke
initiatieven. De goedgekeurde aanvragen krijgen vooffang op latere aanvragen.
Bij goedkeuring is de voorschotfactuur verschuidigd.

ArtLkel2:
In de periode van I oktober tot en met 1 maart worden geen receptieve aanvrageî aarvqard of
goedgekeurd voor activiteiten die plaatsvinden na 1 maart in het volgende kalenderjaar.
In deze periode worden enkel eigen activiteiten van het cultuurcentrum en van het
gemeentebestuur in de kalender opgenomen.

Artikel3:
$1. Tussen 1 en 15 maartkunnen aanvragen ingediend worden voor lokaalreservaties in het
daaropvolgende kalenderj aar voor:
- activiteiten van plaatselijke organisatoren;
- alle lokalen in de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur
$2. De aanvragen worden gegroepeerd behandeld. De goedgekeurde aanvragen krijgen
voorrang op latere aanvragen. Bij goedkeuri.ne is de voorschotfactuur verschuldigd.
$3. Bij toezegg¡ngvan het gebruik van de cafetaria's van CC Guldenberg en OC De Stekke
zonder combinatiegebruik van de zaal enbljtoezegging van repetities inzaalinfrastructuur
gelden onverminderd de bepalingen van de artikelen 43, $1, 45, $1 en 53, $1 van het
gebruikers- en tari efr eglement so cio - culturel e infrastructuur.

Artikel4:
1 april worden alle overige aanwagen voor het daaropvolgende kalenderjaar volgens
datum van indienen aarrvaatd en behandeld door het cultuurcentrum.

Vanaf

Artikel5:
Opties zijn slechts mogelijk vanaf
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