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VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Vergadering 26/03/2018

Aanwezig: Rosette Beerten, Nadia Verplancke, Linda La Fontijn, Els Bloes, Bart Bouton, Marianne
Deschacht, Ilona Evrard, José Vandecasteele, , Bart Vandekerckhove (voor punt 3), Francine Ampe-Duron
(voor punt 3), Michel Landuyt (voor de desbetreffende punten die hem aanbelangen), Steve Bauwens (voor
punt 5), Charlotte Coudeville (voor verslag)
Verontschuldigd: Luc Annaert, Bart Bouton, Erwin Vermeiren, Stijn Van Loock
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Goedkeuring verslag
Financiële toestand
Evaluatie Memorandum
Vragen aan schepenen bib en cultuur
Toelichting en evaluatie stripgemeente door Steve Bauwens
Toelichting kunst op rotondes
Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed en musea, bibliotheek
Varia
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering van 22/01/2018 wordt goedgekeurd.
Met betrekking tot opvolgen vragen en adviezen:
- De schoolpoort van gemeenteschool van Lombardsijde is geïnstalleerd.
2. Financiële toestand
De financiële toestand van de cultuurraad is gezond.
3. Vragen aan schepenen van Cultuur en Bibliotheek
Schepen Bart Vandekerckhove geeft toelichting met betrekking tot de BKO. Het huidige BKO
verhuist. Er is grond aangekocht naast restaurant Vecino waar een nieuwe BKO komt met een
grotere capaciteit (45). Voor een mogelijke groepsopvang is de nieuwe site niet groot genoeg. Of er
al dan niet groepsopvang komt is een thema voor de nieuwe legislatuur.
Het huidige BKO blijft op zijn huidige plek tot het nieuwe BKO klaar is.
De kinderen van Lombardsijde zullen ook blijven gaan naar deze BKO. Ze worden per bus ernaartoe
gebracht.
Schepen Francine Ampe-Duron: bij de renovatie van de school in Westende is het de bedoeling dat
de bibliotheek en het trefpunt hierin wordt geïntegreerd. Het huidige trefpunt wordt afgebroken,
ondanks het een relatief jong gebouw is vertoont het al structurele problemen (scheuren in de
muren, verwarming kapot). De nieuwe bib zal multifunctioneler zijn dan de huidige waarbij de ruimte
ook zinvoller zal ingevuld worden. Het is de bedoeling dat het ook een ontmoetingsruimte wordt
waarin verenigingen voor de organisatie van hun activiteiten in terecht kunnen. Wat er met de site
van de oude bibliotheek en BKO gebeurt is niet bekend. Hierover dienen nog beslissingen worden
genomen. Er is nog geen invulling bepaald.
- De cultuurraad merkt op dat bij het horen dat het trefpunt van Westende zal verdwijnen dit een
jammere zaak is vermits het gebouw nog recent is. De cultuurraad betreurt dat dergelijke
investeringen dan bijna een maat voor niets zijn geweest.
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Schepen Bart Vandekerckhove geeft toelichting met betrekking tot Centrum Calidris. Wanneer een
verenigingen wenst gebruik te maken van dit centrum, dan dient dit telkens voor het college te
worden gebracht. Tot op heden is er geen gebruiksreglement.
Richtlijnen zijn: 1-malige activiteiten buiten de schoolperiode worden toegelaten.
Vanaf september zal de gemeenteschool van Westende –omwille van de renovatiewerken – erin
worden gehuisvest.
De Chiro blijft de conciërgewoning als zijn vaste stek behouden. Zij kunnen ook gebruik maken van
lokaal 1 (en in overleg met IKWV eventueel ook lokaal 2). Er is een afspraak dat ze ook in de grote
zaal terecht kunnen in geval van slecht weer.
De schepen stelt voor om een datum te bepalen waarbij de jeugdraad en cultuurraad worden
uitgenodigd voor een plaatsbezoek (vrijdag 01/06 om 19.30 uur).
Schepen Bart Vandekerckhove licht de renovatie van de gemeenteschool van Westende toe. Het
dossier ligt momenteel bij de stedenbouwkundig ambtenaar die eerst advies dient te geven
vooraleer het gegund kan worden. In het dossier zit ook een bouwhistorische en archeologische
nota. De schepen stelt voor om Van Roey die het dossier heeft samengesteld te laten komen en
hem de erfgoednota toe te lichten. De firma stelt namelijk een volledige renovatie voor.
De gemeenteschool staat wel op de erfgoedlijst maar dit betekent niet dat ze beschermd is. Dergelijk
gebouw kan altijd verdwijnen als de architecturale waarde van de nieuwbouw de erfgoedwaarde van
het huidige overstijgt.
De verhuis van de gemeenteschool van Westende naar De Calidris zal normaal gezien plaatsvinden
bij het begin van het schooljaar.
- De cultuurraad merkt op dat bij het voorstel om de school te renoveren er vanuit het
architectenbureau geen aandacht is besteed aan de erfgoedwaarde van het gebouw. De
cultuurraad betreurt dit ten zeerste en hoopt dat de erfgoedwaarde alsnog gerespecteerd zal
worden, vermits het ‘oude schoolgedeelte’ samenhangt met de identiteit van Westende-dorp.

4. Evaluatie memorandum
Er waren heel wat politici aanwezigen. Sommigen hebben de cultuurraad achteraf nog apart
aangesproken. Over het algemeen een positieve ervaring waarbij de betrokkenheid werd
geapprecieerd.
5. Toelichting en evaluatie stripgemeente door Steve Bauwens
De presentatie zit als bijlage bij dit verslag. De schets met betrekking tot de nieuwe stripmuur van de
Kiekeboe’s is wel uit deze presentatie gehouden, omwille van een publicatie-embargo.
De cultuurraad suggereert om de Straalvogel – eens deze hersteld is – permanent in het Park te laten
staan en niet telkens te verplaatsen naar de dijk tijdens het stripfestival. Het werk ziet hiervan veel te veel
af en de afwezigheid ervan leidt alleen maar tot verwarring (cf. Jommekesroute).
Er wordt gesuggereerd om het thema van stripgemeente ook door te trekken naar de rotondes.
Andere suggesties: stripgemeente in de speelpleinen, organisatie van een escaperoom in thema van
strip, een grote verkleeddag in thema van strip, opmaak van een citygame in thema van de strip,
6. Toelichting kunst op rotondes
Het gemeentebestuur wenst dat er op twee rotondes sculpturen komen.
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De sculpturen dienen te komen op de rotonde gelegen tussen de Kalkaartweg en Nieuwpoortsesteenweg en
op de rotonde gelegen tussen Diksmuidestraat en Spermaliestraat in Slijpe.
Beiden zijn rotondes op belangrijke invalswegen. Het is dus van belang dat de sculpturen blikvangers zijn
die ook meteen de identiteit van de gemeente etaleren.
Er werd contact opgenomen met Hannes d’Haese. Na overleg met hem werd volgende voorgesteld.
(Bad)eendjes
- Voor de rotonde, gelegen tussen de Kalkaartweg en Nieuwpoortsesteenweg.
-

3 (bad)eenden: deze verwijzen naar de zee en het speelse dat eigen is aan Middelkerke als
vrijetijdsgemeente, de eendjes staan symbool voor het profiel van Middelkerke: toegankelijk,
kwalitatief en kindvriendelijk

Op de afbeelding is het eendje in glasvezel. De foto dient louter als illustratie.

-

Het badeendje dat tot een kunstobject verheven wordt, draagt ook een element van humor in zich.
Het is niet alleen mooi, maar ook grappig. Bovendien verwijst het naar de pop-art cultuur.

-

De sculpturen zullen ongetwijfeld een glimlach op het gezicht toveren bij iedereen die Middelkerke
binnenkomt. Zeker voor toeristen die een lange rit achter de rug hebben, en wellicht in de file
hebben gestaan met verveelde kinderen op de achterbank, kunnen de badeendjes en schapen (zie
verder) wellicht een leuke verwelkoming in Middelkerke zijn.

-

De eenden komen op sokkels van verschillende hoogte.

Schapen
- Voor de rotonde, gelegen tussen Diksmuidestraat en Spermaliestraat, in Slijpe
-

De schapen verwijzen naar een meer landelijke omgeving en naar de geschiedenis van de regio.
Sinds de vroege middeleeuwen werd er immers aan schapenteelt gedaan (voor vlees – en
wolproductie).

-

De beelden zijn ook lief, zachtaardig en kindvriendelijk en zullen er zeker in slagen om een glimlach
op het gezicht van de passanten te toveren.

-

De schapen zijn 0.9 m hoog en 1.30 m breed.

-

Deze zullen kleurrijk worden geschilderd en krijgen lyrics zoals: welcome, love is you&me, i love
Middelkerke, Love is Middelkerke&me, Love is like living in Middelkerke. De beelden krijgen de
typische signatuur van de kustenaar.
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Afbeelding van het eerste ‘naakte’ ontwerp:

Een afvaardiging van de cultuurraad is uitgenodigd voor een voorstelling van de projecten, in het
kabinet van de burgemeester.
- De cultuurraad wenst te benadrukken dat bij het advies omtrent het kunstwerk op de rotondes
dit advies tijdiger mocht gevraagd worden.
7. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed en musea, bibliotheek
Bibliotheek


Geen nieuws ontvangen.

Dienst erfgoed en musea




Deze zomer opnieuw een strandbioscoop, met als thema ‘Dieren op het strand’ i.s.m. Huis van
Alijn, met daaraan gekoppeld een tijdelijke kleinschalige tentoonstelling in Kusthistories.
Deze zomer wordt opnieuw ‘Erfgoed op dinsdag’ georganiseerd: 4 keer.
Open Monumentendag vindt plaats op 09/09 in wijk De Krokodiel.

Cultuur
- Het programma voor het volgende seizoen is in volle opmaak. Er dient een beslissing te worden
genomen met betrekking tot het Nieuwjaarsconcert (invulling) zodat deze opgenomen kan worden in
de jaarbrochure.
-

Opening Ter Zelte vindt plaats op 30/03: iedereen welkom.

8. Varia


De cultuurraad bestaat 30 jaar. Op de volgende vergadering wordt bepaald wat gedaan zal
worden omtrent dit gegeven.

Data volgende vergaderingen:
 09/05/2018 om 20.00 uur in centrum De Branding

4

