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VERSLAG BESTUURSVERGADERING 

Vergadering 27/09/2017 

Aanwezig: Marianne Deschacht, Rosette Beerten, Els Bloes, Linda La Fontijn, Ilona Evrard, Nadia 
Verplancke, Stijn Van Loock (voor verslag) 
Verontschuldigd: Bart Bouton, José Vandecasteele, Luc Annaert, Charlotte Coudeville, Erwin 
Vermeiren, Marc Constandt, Bart Vandekerckhove, Francine Ampe-Duron, Michel Landuyt 
 
Agenda 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vergadering van 15/05/2017 wordt goedgekeurd. 
 

2. Organisatie algemene vergadering – afspraken 

De A.V. vindt plaats op maandag 23/10 om 19.30u in de foyer van Centrum De Branding. 
- Aan Luc wordt gevraagd bonnetjes en wisselgeld te voorzien 
- Bemanning van de bar. De voorzitter werkt een voorstel uit, Ilona is alvast kandidaat. 
- Concept: Speeddaten met schepenen van cultuur, bibliotheek en erfgoed. Zij gaan, 

telkens in sessies van 15 minuten, het gesprek aan met leden van de algemene 
vergadering van de cultuurraad. De aanwezigen worden daartoe in drie evenwichtige 
groepen verdeeld en aan drie tafels geplaatst. Het modereren en de verslaggeving 
worden door bestuursleden verzorgd.  
Er zijn drie thematische teams die telkens na ongeveer 15 minuten verhuizen naar de 
volgende tafel: 
1. Het cultuurteam  

Schepen Bart Vandekerckhove 
Moderatie: Marianne Deschacht 
Verslaggeving: Rosette Beerten 

2. Het bibliotheekteam 
Schepen Francine Ampe-Duron 
Moderatie: Linda La Fontijn 
Verslaggeving: Nadia Verplancke 

3. Het erfgoedteam 
Schepen Michel Landuyt 
Moderatie: Els Bloes 
Verslaggeving: José Vandecasteele 

- Nagevraagd moet worden bij de schepenen of ze wensen dat de diensthoofden aanwezig 
zijn. 

- De voorzitter maakt bij de aanvang van de algemene vergadering de spelregels duidelijk. 
 
 

3. Evaluatie vorig werkingsjaar (september 2016 – augustus 2017) 

- Studiedag cultuurraad in Nieuwpoort. Was een succes. Het weer was goed net zoals de 
gids. Bracht interessant verhaal. Dank aan Els voor de organisatie. 

- Ondersteuning werking Katrol. Dankbaarheid werd geuit, positieve reacties. Voor 
herhaling vatbaar zolang het financieel kan. 

- Nieuwjaarsconcert. Succesvol. 
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Adviesverlening 

- Adviezen straatnaamgeving: 2 dossiers. 
1. Polderrand (deze is echter niet goedgekeurd wegens intrekking vergunning) 
2. Duindistelstraat (lopend dossier) 

 

- Adviezen op reglementen:  
1. Gebruiksreglement Centrum De Branding 
2. Dienstreglement Bibliotheek 

 

Vragen aan bestuur: 

1. Infrastructuur 
- Gemeenschapszaal en trefpunt Westende. Gunningsprocedure wordt afgerond 

midden oktober. Dan kan vergunning worden aangevraagd. Beginnen bouwen 
voorjaar 2018. Klaar half 2019. Huidige infrastructuur wordt in stand gehouden tot 
nieuwe locatie klaar is. 

- Calidris. Stand van zaken werken: cafetaria wordt opgefrist. Sanitair wordt 
herbekeken. Er wordt een bar voorzien in de tentoonstellingszaal en in de parketzaal. 
Uitvoering dit najaar. 

- Kerkenbeleidsplan. Zie verder. 
- Site Groenhagemolen. Zie verder. 

 
2. Communicatie 

- Een aantal vragen werden gesteld inzake het beperken van het gebruik door 
verenigingen van gemeentelijke communicatiekanalen (Sirene). 

- Compromisvoorstel werd uitgewerkt maar verloopt stroef. 
- Nood aan afstemming van de procedures binnen de communicatiedienst 
 

3. Kunst 
- Beaufort. Zie verder. 
- Stripmuren. Toelichting door dienst Toerisme. 

 
4. Geluidshinder tijdens voorstellingen 

- Voor stille voorstellingen, zoals monologen, wordt gekeken of er alternatief kan 
worden gevonden voor Mibac. 

- Dient telkens ad hoc te worden bekeken, in samenspraak tussen de cultuur- en 
sportdienst. 

- Probleem is ingebakken in het gebouw. Blijvend aandachtspunt. 
 
 

4. Stand van zaken enkele dossiers: 

 Beaufort 2018 
Het gemeentebestuur heeft beslist om deel te nemen aan deze kunsttriënale en om te 
investeren in een permanent kunstwerk. De organisatie werd door de provincie West-
Vlaanderen toevertrouwd aan Westtoer, die hiervoor Heidi Ballet engageerde als curator. 
De dagelijkse opvolging gebeurt door Valérie Van Haute.  
Westtoer en de curator voeren ondertussen de – vertrouwelijke – gesprekken met de 
geselecteerde kunstenaar. Er is nog geen ondertekende overeenkomst. Van zodra 
informatie wordt vrijgegeven door Westtoer wordt de cultuurraad op de hoogte gebracht.  
 

 Kerkenbeleidsplan 
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Het kerkenbeleidsplan Middelkerke werd goedgekeurd door het bisdom Brugge 
(18/08/2017) en de gemeenteraad van Middelkerke (14/09/2017). Hiermee heeft de 
gemeente Middelkerke zich in orde gesteld met de gewijzigde regelgeving. Formeel 
betekent dit dat de reeds onder de oude regelgeving ingediende restauratiedossiers, 
specifiek voor de kerk van Leffinge, gehonoreerd zullen worden door de Vlaamse 
overheid en dat er ook voor restauratiewerken aan andere kerken subsidiedossiers 
kunnen worden ingediend. Inhoudelijk werd vooropgesteld dat van de 12 katholieke 
kerken en kapellen er één aan de eredienst zal worden onttrokken, met name het Cenakel 
in Westende-Bad, en dat ook het medegebruik als gemeenschapszaaltje in Sint-Pieters-
Kapelle verder wordt ondersteund. Elk jaar wordt het gebruik van de kerkgebouwen 
geagendeerd tijdens het overleg tussen het Centrale Kerkbestuur en de gemeente. 
 
De cultuurraad hoopt dat er nog altijd tentoonstellingen, zoals tijdens de Week van de 
Amateurkunsten, zullen kunnen worden georganiseerd in het Cenakel. Het is een ideale 
tentoonstellingszaal 
 

 Warandetoren 
Het bevel van aanvang van de werken is gegeven aan de aannemer. Streefdatum 
ingebruikname is Pasen 2018. In een eerste fase is er vooral veel studie- en atelierwerk. 
De provincie en Westtoer participeren in de bouw van de toren en hebben een aanzienlijk 
subsidie goedgekeurd (€ 225.000). Ook watermaatschappij Farys is een partner. Op en 
aan de toren zal er een drinkwaterpunt zijn en zal er ook cultuurhistorische informatie 
worden gegeven naast, uiteraard, duiding bij het natuurgebied zelf. 
 

 Molenaarswoning Leffinge 
De aannemer is reeds sinds september aan de slag. De bedoeling is om het 
oorspronkelijke 19

de
 eeuwse uitzicht van het gebouw te herstellen. Binnenin worden de 

muren zoveel mogelijk verwijderd zodat er een multifunctionele ruimte ontstaat. Ook 
onder het dak is er één grote open ruimte. In het interieur waren weinig 
erfgoedelementen. Enkel de kleurrijke cementtegels worden gerecupereerd en worden 
ten dele teruggeplaatst. De bedoeling is om in het gebouw een sociaal/cultureel/artistiek 
participatieproject uit te werken, zoals dat bijvoorbeeld met Wilde Wijken ook in Westende 
is gebeurd. De opvolging gebeurt door de participatieambtenaar. 
Naast het molenaarshuis zal ook het bakhuisje worden gerestaureerd. Dit is eerder een 
curiosum, maar het zal toch mogelijk zijn de oven te gebruiken bv. voor demonstraties. 
  

5. Nieuws uit de sectoren cultuur, bibliotheek en erfgoed 

 Bibliotheek 

- De aanpassingen aan het bibliotheekreglement zijn sedert 1 september van kracht, E-
readers met E-boeken worden nu ook in de bibliotheek van Middelkerke uitgeleend. 

- Een extra infoscherm wordt momenteel geïnstalleerd in de hoofdbib. Geplaatst aan 
het raam zorgt dit ervoor dat info van en door de bib nu ook zal zichtbaar zijn van 
buitenaf (passage marktplein, enz.). Rond de datum van de vergadering zou dit 
systeem moeten operationeel zijn. In de trefpunten van Leffinge en Westende wordt 
eveneens rond deze tijd een groot infoscherm geplaatst in de omgeving van de 
uitleenbalie, teneinde een betere doorstroom van informatie (ten behoeve van het 
publiek) te voorzien naar deze trefpunten. 

 Cultuur 

Stand van zaken ticketverkoop 27/09/2017 
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1) Eigen programma 

04/10    An Nelissen: 236 weg 

13/10    Themadag Think Pink met Raymond: 191 weg  

20/10    Het Gevolg: 49 weg  

26/10    Dansnamiddag: 32 weg  

15/11    Salut la copine: 222 weg 

19/11    Familie: Arthur: 86 weg 

22/11    Compagnie Cecilia: 122 weg 

30/11    Luistervinken XL: Stijn Van de Voorde: 38 weg 

07/12    Stef Bos: 267 weg (In De Zwerver) 

17/12    Familievoorstelling Deusjevoo: 80 weg 

07/01    Babyconcert: 43 weg 

14/01    KotéKoer (cultuurraad): 59 weg 

19/01    Ygor: 120 weg 

21/02    Het Ongerijmde: 113 weg 

24/02    Piv Huvluv: 106 weg 

08/03    Dansnamiddag: 17 weg 

09/03    Begijn Le Bleu: 116 weg 

23/03    Theater Malpertuis: 183 weg 

29/03    Luistervinken XL: Belpop: 39 weg 

15/04    Familievoorstelling Pinocchio: 54 weg 

20/04    Het Eenzame Westen: 264 weg (in De Zwerver) 

25/04    Aspe 2: 177 weg 

 

2) Luistervinken in de bib 

26/10    Het Goeie Leven met Wim Lybaert: 22 weg 

21/12    Autisme: wat nu?: 12 weg 

18/01    Alzheimer en dementie: 70 weg 

22/02    Cel Vermiste Personen: 74 weg 

 

3) Andere 

26/10    La vie en rose (KVLV): 48 weg 

28/04    Comedyshows: Xander De Rycke: 49 weg 

 

4) Bevindingen 
- Kaartenverkoop loopt beduidend beter dan vorig seizoen 
- Aandeel online verkoop = +/- 75% (!)  
- Betere spreiding tussen de voorstellingen: de meeste voorstellingen lopen redelijk 

goed, drie positieve uitschieters (An Nelissen, Salut La Copine en Het Eenzame 
Westen), maar voor alle voorstellingen nu al bevredigende toeschouwersbasis. 

- Mindere voorstellingen qua verkoop op dit moment:  
o Beide Luistervinken XL’s met Stijn Van de Voorde en Belpop Bonanza  
o Het Gevolg/B12 met ‘Lost Boys’ 

 

- Minder lange termijn reserveringen, mensen beslissen op kortere termijn  
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 Erfgoed 

- Erfgoed op dinsdag. Cyclus doorheen de zomer. Zeer goede opkomst! 

- Winterwandeling zal plaatsvinden op donderdag 28/12/2017. Zal tocht in hinterland 
worden. 

- Erfgoeddag. Thema is ‘kiezen’. Project wordt uitgewerkt rond namen van villa’s en 
appartementen. Tentoonstelling in Les Zéphyrs. 

6. Varia 

- De cultuurraad herhaalt de vraag om geïnformeerd/betrokken te worden bij een aantal 
dossiers rond infrastructuur 

- Specifieke vragen rond infrastructuur… 
1. Wat is de toekomst van het gemeentehuis van Westende als er een nieuwe IBO-

wordt gebouwd? Klopt het dat voor deze nieuwe IBO gekeken wordt naar de 
open gronden achter de kerk? Loopt daar geen oude kerkwegel? 

2. Calidris. De Cultuurraad betreurt het gebrek aan duidelijke visie rond dit gebouw. 
Naar verluidt vinden de werken plaats om de zalen te kunnen verhuren op de 
private markt. Zullen verenigingen de zalen in de toekomst nog kunnen 
gebruiken? Er zou een gebruiksreglement moeten worden opgemaakt zodat voor 
iedereen duidelijk is wat mogelijk is. 
Organiseert het IKWV er nog vormingen en opleidingen? 
Wat is er gebeurd met de oude infrastructuur van de logies, de bedjes? 
Graag toelichting bij de plannen… 

3. Wat is de stand van zaken van de renovatie van Ter Zelte? 
Cultuurbeleidscoördinator licht toe dat er omwille van ziekte een nieuwe architect 
moest worden aangesteld. Dit heeft enige vertraging met zich meegebracht. 
Werken zouden echter klaar moeten zijn tegen half januari. 

4. Schoolpoort Lombardsijde. Is in lamentabele staat. Zou dringend vervangen 
moeten worden. Cultuurbeleidscoördinator bevestigt dat dit gepland is. Plaatsing 
wellicht tegen het eind van het jaar. 

- Dossier straatnaamgeving Ten Hove/Havenzicht.  
Cultuurraad werd niet op de hoogte gebracht van de motivatie van het 
gemeentebestuur om af te wijken van het voorstel. Cultuurbeleidscoördinator vraagt 
na. 

- Hobbybeurs.  
Uitnodigingen werden rondgestuurd door organisator. Dit wordt als positief ervaren. 
Het is echter te betreuren dat de beurs plaatsvindt in De Barloke in Leffinge. De 
afgelegen ligging zal wellicht een negatieve impact hebben op het aantal bezoekers. 
De vraag wordt gesteld of het niet aangewezen is dat de gemeente zelf een kunst- en 
cultuurmarkt organiseert in Middelkerke, net zoals bijvoorbeeld in Nieuwpoort en 
Koekelare. Er wordt meteen ook op gewezen dat er in beide gemeenten een lange 
traditie is en dat een initiatief om een verenigingenmarkt te organiseren in het recente 
verleden slechts op weinig respons kon rekenen. Misschien door het voorzien van 
extra animatie? 

- 11-juliviering 
Waarom zit deze voorstelling niet in het reguliere aanbod? Wie werd officieel 
uitgenodigd? Hierrond was verwarring de avond zelf. 

- Jumelage 
Tijdens het Hemelvaartweekend 2017 was er een viering van de jubilea van de 
jumelage met Clevedon, Vresse en Rauschenberg. Het was pijnlijk te moeten 
vaststellen dat mensen die mee aan de wieg stonden van deze verzusteringen niet 
werden uitgenodigd/werden vergeten. Wie heeft dit georganiseerd? Het is 
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aangewezen dat de cultuurraad, zeker wat betreft eventuele culturele materies, op de 
hoogte wordt gehouden van de werking rond jumelage. 
De cultuurbeleidscoördinator licht toe dat dit weekend door het Jumelagecomité zelf 
werd georganiseerd. Via de secretaris zullen de opmerkingen aan het jumelagecomité 
worden overgemaakt. 

- 50 jaar Culturele Raad Oostende. De voorzitter brengt verslag uit van haar deelname 
aan dit feestelijke moment. 

- Horizon Educatief. De brochure van deze vzw wordt ter kennis gebracht van de 
vergadering. 

  
 

 
Data volgende vergaderingen: 

- 23/10/2017: Algemene Vergadering start om 20.00 uur, aanwezigheid bestuur om 19.30 
- 4/12/2017 om 19.30 uur in centrum De Branding: bestuursvergadering 

 


