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VERSLAG BESTUURSVERGADERING 

Vergadering 22/01/2018 

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

 

1. Goedkeuring verslag 
2. Financiële toestand 
3. Opvolgen adviezen en vragen 
4. Toelichting en evaluatie stripgemeente door Steve Bauwens 
5. Evaluatie Algemene Vergadering 
6. Evaluatie Nieuwjaarsconcert 
7. Evaluatie aanbod tickets Katrol 
8. Subsidies 
9. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed en musea, bibliotheek 
10. Vastleggen datum teambuilding en volgende vergadering 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vergadering van 27/09/2017 wordt goedgekeurd, mits de aanvulling met 
betrekking tot de gemeenteschool van Westende: welke concrete plannen zijn er met betrekking tot 
de gemeenteschool van Westende? Wordt het een verbouwing of een volledige renovatie? Wat met 
het oude gedeelte die een degelijke erfgoedwaarde heeft? Wat gebeurt hier mee? 
De cultuurraad vraagt aan de schepenen van de bibliotheek en cultuur om bij de volgende 
vergadering aanwezig te zijn, zodoende een duidelijk antwoord te kunnen krijgen op hun vragen 
omtrent de site van Westende. 
 

2. Financiële toestand 

De financiële toestand van de cultuurraad is gezond. 
 

3. Opvolgen vragen en adviezen 

1. 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. Problemen met levering. School is in blijde verwachting. 

2. 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? 
Antwoord na vergadering, via mail: De gemeente heeft de intentie om een nieuwbouw 

BKO te bouwen op grond gelegen in de Henri Jasparlaan die eigendom is van de 

kerkfabriek van Westende die de gemeente zal aankopen. 

Op het voorste deel van de grond die paalt aan de openbare weg (~bestemming: 

bouwgrond) zal een gebouw worden voorzien voor de BKO. De open grond achteraan 

het perceel (~bestemming zone openbaar nut / kerkgebouw en omgeving) zal gebruikt 

worden als buitenspeelruimte en tuin voor de kinderen van de opvang. 
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Voorlopig werd er beslist om de huidige BKO te behouden op de huidige site in het oud 

gemeentehuis totdat de nieuwe BKO in gebruik kan worden genomen. 

Wat betreft een oude kerkwegel hebben wij geen weet hiervan.  

3. De Cultuurraad betreurt het gebrek aan duidelijke visie rond de Calidris. 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… 
De visie om er een jeugdcentrum te maken worden even in de koelkast geplaatst omdat 
er tijdens de bouw van gemeenteschool van Westende de leerlingen er zullen 
gehuisvest worden.  
Er vinden een aantal renovaties plaats. Het logiesgedeelte wordt verbouwd naar een 
ruimte met een aantal klaslokalen. De cafetaria krijgt een nieuwe vloer. 
Vanaf mei zouden verenigingen gebruik kunnen maken van de parketzaal, 
tentoonstellingszaal en cafetaria. Dit alleen op vrijdagavond, zaterdag en zondag. 
Vragen dienen gericht te worden aan de jeugddienst. 
De school zal gehuisvest worden op de eerste verdieping, de conciërgewoning en het 
gedeelte waar vroeger de opslagplaats van het museum was. 

- 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 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. Dit is gebeurd. 

- 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. Motivatie staat normaal gezien online in de notulen van 
gemeenteraad. De cultuurraad meldt dat deze er niet te vinden is. 

- 11-juliviering 
Waarom zit deze voorstelling niet in het reguliere aanbod? Wie werd officieel uitgenodigd? 
Hierrond was verwarring de avond zelf. 
De  viering past in het kader van ‘feestelijkheden en plechtigheden’ en hoort niet bij het 
regulier aanbod van de cultuurdienst. Alle erkende Middelkerkse verenigingen en de zgn. 
gestelde lichamen zijn uitgenodigd. 
 

4. Toelichting en evaluatie stripgemeente door Steve Bauwens 

Steve Bauwens excuseert zich voor zijn onverwachte afwezigheid. 

5. Evaluatie algemene vergadering 

Positieve ervaring. Bij de volgende legislatuur is het beter om deze in het midden van de legislatuur 
te organiseren.  
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Een lid merkt op dat hij wat meer ‘vuur’ had verwacht van de deelnemers. De vragen mochten wat 
‘scherper’. 

Volgende algemene vergadering vindt plaats op 19/09/2018 om 20.00 uur. Er wordt gezocht naar 
een leuke afsluiter. 

6. Evaluatie nieuwjaarsconcert 

Positief. Naar volgend jaar toe eventueel wel een vaste prijs. Charlotte kijkt voor vrije data: enige 
mogelijkheid is nog 13/01/2018. 

7. Evaluatie aanbod tickets Katrol 

Positief. De cultuurraad blijft dit verder aanbieden. 

8. Subsidies 

Wat gebeurt er met de werkingssubsidies wanneer een vereniging stopt? 
Wanneer een vereniging zich niet laat erkennen, wordt er ook niet meer gevraagd om subsidies op 
te geven. 
Subsidies zijn bedoeld om verenigingen zuurstof te geven. De som die ze krijgen wordt gebaseerd 
op hun werking van het vorige werkjaar. 
 

9. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed en musea, bibliotheek 

 Bibliotheek 

 De actie vanuit de bibliotheek in het kader van de “Warmste Week”, heeft €865,93 opgebracht. 
Daarvan gaat  €241 via de verkoop van tweedehandsboeken naar “Lezen for Life”, en gaat 
€624.93 via de verkoop van soep naar De Katrol Oostende. 
We zijn zelf tevreden over deze eerste maal dat we aan de actie deelnemen. We danken 
uiteraard het sociaal atelier voor het gratis bereiden van de soep (ook de ingrediënten werden 
niet aangerekend!), alsook alle vrijwilligers die hebben ingestaan voor de verkoop van de soep 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Het project wordt nog verder geëvalueerd. 

 Binnenkort verlaat Mieke Opstaele het bibliotheekteam. Mieke nam deel aan een 
bibliotheekexamen voor de bib van Oostende, en mag daar zsm beginnen werken, met een 
vaste betrekking in het vooruitzicht. We wensen Mieke alle succes in de nieuwe job. 
Het vertrek van Mieke heeft de nodige gevolgen voor de bibliotheek van Middelkerke. Het 
personeelsbestand in de bibliotheek werd in de laatste jaren aanzienlijk afgeslankt. We zijn op 
het punt gekomen dat vervanging van deze voltijdse betrekking noodzakelijk is om de 
dienstverlening te blijven verzekeren. Gezien het takenpakket van Mieke zal het wenselijk zijn 
dat een vervanger/vervangster over de nodige capaciteiten beschikt om niet alleen de 
publieksfuncties te kunnen waarnemen (publieksgericht, klantvriendelijk werken, met de nodige 
kennis van zaken), maar ook om de specifieke taken te kunnen uitvoeren (literatuurkennis, 
kunnen werken met nieuwe media, opstellen en redigeren van teksten, projectmatig werken, 
enz.). 

 Vraag van de cultuurraad: worden er boeken uitgeleend aan woonzorgcentra? 
 

 Cultuur 

 Week van de Amateurkunsten 
Op 15/01 vond een eerste startvergadering plaats. De kunstenexpo zal plaatsvinden in het 
Cenakel. Periode: vr 27 april tot zondag 6 mei 2018 

 Zomertentoonstelling 
Plannen voor een zomertentoonstelling. Er zijn ideeën om in een selectie van kunstenaars uit 
Middelkerke met een viertal kunstwerken tentoon te stellen waarbij ze in dialoog gaan met hun 
leermeester, kustaffiches,… 

 Project Leo Yperman 
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Van 2 juli tot 11/11/2018 vindt in de Sint-Niklaaskerk van Slijpe een expo plaats, namelijk ‘Een 
droom aan flarden. De Groote Oorlog door de ogen van Leo Yperman’, waarbij het verhaal 
wordt vertelt van een seminarist uit Slijpe die tijdens WOI werkt als brancardier. Van hem zijn 
zijn dagboeken over deze periode bewaard gebleven. 

Bij deze tentoonstelling hoort ook een monoloog. De cultuurdienst heeft gevraagd aan 
theatergroep Volta (met o.a. Slijpenaar Jensen Baert) om een productie te creëren rond dit 
thema. 

 Ter Zelte 
De verbouwingen van zaal Ter Zelte lopen vertragingen op wegens de problemen met de 
aannemer. Bij een volgende werfvergadering zal een afvaardiging van Slijpe aanwezig zijn. 

Een voorlopige einddatum van de werken kan niet gegeven worden (omdat ze niet 
gegarandeerd kan worden) 

 Parochiezaal in Wilskerke 
Doordat de werking van het parochiezaaltje in Wilskerke wordt beëindigd, komt het zaaltje in 
beheer van de cultuurdienst, weliswaar met een aantal garanties voor de kerkfabriek omtrent 
gebruik (vaste vergadermomenten, repetitiemomenten voor klaroenblazers,…). 
 

 Beaufort2018 
Opening in Middelkerke voorzien op 27 of 28/03. Van zodra de datum bekend is worden de 

leden van de cultuurraad uitgenodigd. 

 Erfgoed 

 Er is een airco geïnstalleerd in villa Les Zéphyrs 

 De bezoekersgids van Les Zéphyrs wordt ook vertaald in het Frans 

 Erfgoeddag staat in het teken van ‘kiezen’. Er is voor gekozen om het in de richting van ‘namen 
kiezen’ te gaan, meer bepaald de villa- en huisbenamingen. Er komt een tentoonstelling in Les 
Zéphyrs die er dan tot het eind van het kalenderjaar blijft staan. Er is een gegidste wandeling in 
de villawijk van Westende. 

10. Vastleggen datum teambuilding en volgende vergadering 

26/05/2018: bezoek aan het Visserijmuseum in Oostduinkerke met maaltijd in de Estaminet ter 
plaatse. In de namiddag naar de markt van Veurne. Transport: publieke bus. 

11. Varia 

 Het Islandiakoor van Westende houdt er mee op, wegens niet voldoende leden om een 
volwaardig koor te kunnen vormen. 

 Graag meer informatie over het gebruik van het trefpunt in Leffinge door verenigingen. 

 Welke plannen zijn er met het pand gelegen naast De Zwerver? Voorstel van de cultuurraad: dit 
zou kunnen een uitbreiding worden voor De Zwerver, met op het gelijkvloers toegankelijke 
toiletten. 

 Er zijn opmerkingen met betrekking tot het vrijetijdsmagazine Visit omtrent de lay-out en de 
inhoud. 

 In de digitale lichtkrant verschijnt geen geüpdatete informatie. 

 Het gemeentebestuur roept op 28/02 alle adviesraden samen om hun memorandi te 
presenteren. De cultuurraad start een werkgroep op om deze in elkaar te steken. 

 
Data volgende vergaderingen: 

 06/02 om 9.30 uur in De Branding: werkgroep memorandum 

 26/03 om 19.30 uur in De Branding: bestuursvergadering 

 19/09 om 20.00 uur in De Branding: algemene vergadering 


