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Vergadering 07/09/2016

Aanwezig: Marianne Deschacht, Ilona Evrard, Els Bloes, José Vandecasteele, Linda La Fontijn, Luc
Annaert, Stijn Van Loock (voor verslag)
Afwezig: Rosette Beerten, Reginald Coene, Bart Bouton
Verontschuldigd: Nadia Verplancke, Bart Vandekerckhove, Charlotte Coudeville
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1. Goedkeuring verslag
De cultuurraad keurt het verslag d.d. 25/05/2016 goed.
2. Opvolging adviezen en vragen
Site Westende – bib/trefpunt.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid (budgettair, ruimtelijk) of de bib en een
gemeenschapszaaltje kunnen worden geïntegreerd in uitbreidings- en renovatieproject van
gemeenteschool De Duinpieper. Dit is dus nog niet concreet.
De cultuurraad uit alvast zijn bezorgdheid over:
1. het uitzicht en de architecturale eigenheid van de school. Zal dergelijk bouwprogramma niet
te zwaar zijn voor deze site?
2. het behoud van de open ruimte/pleintje voor de school.
De cultuurraad dringt aan om de mogelijkheden te onderzoeken van de voormalige pastorij van
Westende. Dit gebouw heeft een hoge erfgoedwaarde en zou een goede locatie kunnen zijn voor
gemeenschapszaaltje, bibliotheek en/of ibo.
De cultuurraad vraagt betrokken te worden bij de visievorming rond de culturele infrastructuur in
Westende.
Vervanging cultuur.
Tineke Wittebolle heeft de cultuurdienst verlaten. Op heden is er nog geen vervanging voorzien.
De cultuurraad stelt vast dat het aantal personeelsleden van de culturele diensten (Cultuur,
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Bibliotheek en Erfgoed) stelselmatig daalt. Dit zal noodzakelijkerwijs leiden tot het inperken van
de dienstverlening of tot een mindere kwaliteit van de werking. De cultuurraad wenst hiertegen te
protesteren en dringt aan op vervanging van de personeelsleden die de organisatie verlaten of
gaan werken in een andere gemeentelijke dienst.
Advies stripmuren.
De cultuurraad werd ten onrechte niet om advies gevraagd in verband met de muurschilderingen
op de gevels van De Branding en De Calidris (thema strips), waarvoor de nodige
verontschuldigingen. De cultuurbeleidscoördinator geeft alsnog tekst en uitleg bij de geplande
schilderingen en stelt voor om dossierbeheerder Steve Bauwens, diensthoofd Toerisme, uit te
nodigen om de verdere plannen toe te lichten. Hij is daar zeker toe bereid.
3. Studiedag De Haan – 4 juni 2016
De studiedag in De Haan wordt positief beoordeeld. Op de agenda stond een bezoek aan de
parfumotheek en in de namiddag een wandeling in de concessiewijk.
4. Nieuwjaarsconcert – stand van zaken
De organisatie van het nieuwjaarsconcert is min of meer rond. Zie ook vorige verslag. De
voorzitter wenst echter nog bijkomende promotie te maken en stelt voor een flyer te laten
drukken.
Hiervoor wordt vertrokken van de pagina die reeds in de jaarbrochure van de cultuurdienst staat.
Bijkomend dienen wel de contactgegevens van de cultuurdienst vermeld te worden en de wijze
waarop tickets kunnen worden besteld.
Oplage: 1000 exemplaren
5. Praktische regelingen Algemene Vergadering
Vergadering vindt plaats op 12/10 in De Branding om 20.00 uur. Afspraak voor bestuursleden van
de cultuurraad om 19.30 uur.
Ronny Van Troostenberghe geeft een lezing/powerpointpresentatie over verenigingsvlaggen.
Omdat het belangrijk is dat de vele foto’s tot hun recht komen wordt geopteerd om ook de
polyvalente zaal vast te leggen. (Post vergadering: polyvalente zaal is eveneens vastgelegd)
Er wordt voor de spreker voor een kleine attentie gezorgd.
6. Toelichting kerkenplan door Stijn Van Loock
6.1 Achtergrond
Vlaanderen heeft een bijzonder rijk religieus patrimonium. Elk dorp, hoe klein ook, heeft zijn eigen
kerk. Tegen de achtergrond van het dalend kerkbezoek en het steeds kleiner wordend aantal
priesters, betekent deze rijkdom aan gebouwen ook een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Veel
kerken worden onderbenut of staan zelfs leeg.
De Vlaamse overheid wil dat er op lokaal vlak wordt nagedacht over de toekomst van deze gebouwen
en dat er door de gemeente- en kerkbesturen een kerkenbeleidsplan wordt opgemaakt. Op zich is de
opmaak van dergelijk plan niet verplicht, maar het is wel een voorwaarde om voortaan nog subsidies
te krijgen voor restauraties/renovaties. Dergelijk kerkenbeleidsplan moet door de gemeenteraad
worden goedgekeurd.
Deze subsidievoorwaarden zijn ingeschreven in:
 het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het
onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
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het decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van 12 juli
2013

Er is een kleine nuance:
 voor niet-beschermde kerkgebouwen (die niet aan de eredienst onttrokken zijn) kan de
gemeenteraad eventueel ad hoc een toekomstvisie goedkeuren voor een specifiek
kerkgebouw. In Middelkerke is dit recent gebeurd voor de Sint-Willibrorduskerk.
 voor beschermde kerken is altijd een kerkenbeleidsplan vereist om in de toekomst aanspraak
te kunnen maken op subsidies.
6.2 Totstandkoming plan – verschillende fases
Vooraleer er een kerkenbeleidsplan kan worden opgemaakt moet de kerkelijke overheid eerst een
pastorale visie/plan ontwikkelen. Dit is een intern kerkelijke aangelegenheid. Elk bisdom heeft op dit
ogenblik een visie en stappenplan op papier gezet. Op basis hiervan kunnen parochies en decanaten
nadenken over de toekomst en aangeven hoe ze zichzelf willen organiseren en welke infrastructuur ze
hiervoor nog nodig zullen hebben. Sowieso is er een sterke tendens om van parochies en federaties
te evolueren naar pastorale eenheden. Deze vallen dan samen met de grenzen van de gemeente.
Dit pastoraal – inhoudelijk – plan vormt dan de basis waarop kerkbesturen/het centrale kerkbestuur in
gesprek gaan met het gemeentebestuur om uiteindelijk tot een kerkenbeleidsplan te komen. Dit is
bovenal een plan over infrastructuur.
6.3 Inhoud plan
Er zijn geen strikte vereisten waaraan een kerkenbeleidsplan moet voldoen. Wel heeft de Vlaamse
overheid een aantal richtlijnen meegegeven. Dergelijk plan moet minstens voor elke kerk een
beschrijving bevatten van:






de parochiekerken als gebouw, met onder meer de cultuurhistorische waarde, de architecturale
mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de mogelijkheid tot compartimentering…
de parochiekerk in zijn ruimtelijke omgeving;
het actuele gebruik en de functie van de parochiekerk;
mogelijke interesse van andere actoren;
toekomstvisie.
6.4 Verschillende toekomstmogelijkheden



Behoud van de huidige functie



Valorisatie.
De kerk behoudt zijn functie. Daarnaast wordt een werking ontwikkeld die de kerk in zijn
religieuze en cultuurhistorische functie versterkt. Bijvoorbeeld door middel van
tentoonstellingen, lezingen, concerten enz.



Medegebruik
De kerk behoudt zijn functie maar wordt ook ter beschikking gesteld voor andere christelijke
geloofsovertuigingen.



Nevenbestemming
De kerk behoudt zijn functie maar wordt af te toe ter beschikking gesteld van anderen die er
passende zaken kunnen organiseren (multifunctioneel gebruik) Een andere optie is de kerk te
compartimenteren. Bepaalde ruimtes krijgen dan permanent een andere functie (gedeeld
gebruik).
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Herbestemming
De kerk wordt aan de eredienst onttrokken en kan een volledig andere functie krijgen.
6.5 Situatie in Middelkerke



Huidige situatie
Middelkerke heeft twee federaties die telkens bestaan uit een aantal parochies.
-

Federatie Middelkerke met parochies Middelkerke, Westende, Lombardsijde

-

Federatie Spermalie met parochies Wilskerke, Slijpe, Leffinge, Schore, Sint-PietersKapelle en Mannekensvere.

Er zijn 9 parochiekerken (een per deelgemeente) en 3 annex-kerken (Sint-Theresia
Middelkerke, Sint-Theresia Westende en Cenakelkerk Westende).
Er zijn nog drie pastoors: E.H. Luc Debaene, E.H. Bart Lagrange, E.H. Philippe Vindevogel.
Er zijn 9 kerkfabrieken en een overkoepelend centraal kerkbestuur.
Naast de katholieke eredienst is er ook een vestiging van de protestantse Bethelkerk in
Lombardsijde.
De intensiteit van het gebruik verschilt sterk. Middelkerke (St.-Willibrordus) heeft nog een
dagelijkse eredienst; in Schore, Sint-Pieters-Kapelle en Mannekensvere wordt er slechts om de
drie weken een misviering georganiseerd.
In Sint-Pieters-Kapelle is er reeds een gestructureerde vorm van nevenbestemming
(gemeenschapsfunctie).


Toekomst – opmaak plan niet voor onmiddellijk
Situatie is nog onduidelijk. Er is binnenkerkelijk nog geen start gemaakt met de opmaak van
een door iedereen gedragen overkoepelende pastorale visie. Pastoor Lagrange stelt dit wel in
het vooruitzicht. Er dient echter te worden gewacht op de aanstelling van een nieuwe bisschop
vooraleer dit proces kan worden opgestart.
Het gemeentebestuur heeft zich ondertussen wel al laten adviseren door Centrum voor
Religieuze Kunst en Cultuur, het door de Vlaamse overheid erkende expertisecentrum.
Het is de bedoeling dat het gemeentebestuur zich ook in de toekomst zal laten bijstaan bij de
opmaak van het eigenlijke plan. Dit kan het CRKC zijn of bijvoorbeeld de WVI.

7. Nieuws uit de cultuurdienst, dienst erfgoed-musea en bibliotheek
Cultuurdienst
-

Joris Vaneessen is bezig met het op punt zetten van de inventaris van alle gemeentelijke
kunstwerken. Later wellicht uit te breiden naar ocmw…

-

Ticketverkoop is na een rustige start op kruissnelheid aan het komen. Na de vroegboekactie
plant de cultuurdienst nog een aantal bijkomende promo-acties…

-

De watertoren wordt afgebroken vanaf 19 september. Technici van cultuurdienst en gemeente
hebben een gedeelte van de armaturen en de sturingen gerecupereerd van het kunstwerk
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Salacia voor gebruik elders. De aanvraag voor het bouwen van de uitkijktoren wordt eerdaags
ingediend.
-

Stilaan wordt het private gebruik van gemeenschapszaaltjes bekend bij het publiek. Er zijn
toch al enkele aanvragen binnen.
Bibliotheek
Bericht van de bibliothecaris. Weinig nieuws te melden over de bibliotheek. Het was een rustige
zomer.
Binnenkort wordt opnieuw gestart met “Het leven zoals het was” en “Luistervinken”.
Dienst erfgoed-musea:
De dienst Erfgoed en Musea heeft een drukke zomer achter de rug.


Expo rond vis in Villa Les Zéphyrs,



Expo Fort van Nieuwendamme in kerk van Mannekensvere



Kajakken in de polders, telkens op donderdag.



Opnieuw poppenkast in Kusthistories.



Erfgoed op dinsdag wordt opnieuw georganiseerd: gegidste wandelingen, voordracht, …



Er was opnieuw een strandbioscoop.

Komende activiteit: Open Monumentendag 11/09/2016. Dit jaar staat de Sint-Willibrorduskerk
centraal. Marc Constandt geeft een rondleiding en de architect licht de restauratie toe. Tot slot
wordt ook de oude roepsteen opnieuw ingehuldigd.
Els Bloes merkt op dat ook Mannekensvere nog zijn oude roepsteen heeft en dat misschien best
ook daar aandacht kan worden op gevestigd.
8. Varia


Acitviteitenkalender
De cultuurraad kreeg van verschillende verenigingen teleurgestelde reacties op het
verdwijnen van de activiteitenkalender in de Sirene. De nieuwe publicatie ‘Visit’ komt niet
tegemoet aan de noden van de verenigingen. De voorzitter kondigt een initiatief aan
waarbij een verzoekschrift/petitie zal worden gericht aan het gemeentebestuur om de
activiteitenkalender opnieuw te publiceren in de Sirene.



Advies straatnaamgeving
De cultuurraad vermoedt dat hij niet meer (altijd) geconsulteerd wordt bij het geven van
nieuwe straatnamen. De cultuurbeleidscoördinator zal dit onderzoeken. Postvergadering: dit blijkt niet te kloppen. De dossierbeheerder in de technische afdeling
verzekert dat de cultuurraad nog steeds om advies verzocht wordt.



De Calidris
De cultuurraad vraagt verduidelijking over de toekomst van de Calidris. De raad heeft
kennis van het voornemen van het gemeentebestuur om er een jeugdcentrum van te
maken maar er wordt gevraagd of dit gebouw in de toekomst ook zal kunnen worden
gebruikt door de verenigingen.

5

Cultuurraad
Middelkerke

verslag

De cultuurraad heeft ook opgevangen dat de Koning en de Koningin het gebouw zullen
bezoeken in 2017 en vraagt wat de aanleiding hiertoe is. De cultuurbeleidscoördinator
verduidelijkt dat het vorstenpaar uitgenodigd werd door het IKWV (kustreddingsdienst).


Stoelen
Naar verluidt zouden er deze zomer enkele incidenten geweest zijn waarbij mensen door
de (uitleen)klapstoelen van de gemeente zouden zijn gezakt. Worden deze stoelen af en
toe gecontroleerd op veiligheid?
De cultuurbeleidscoördinator vraagt na.

De volgende cultuurraad vindt plaats op 30/11 om 19.30 uur in centrum De Branding, in de
bureau van de cultuurdienst.
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