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VERSLAG BESTUURSVERGADERING 

Vergadering 30/11/2016 

Aanwezig: Marianne Deschacht, Ilona Evrard, Els Bloes, Bart Bouton, José Vandecasteele, Linda La 
Fontijn, Luc Annaert, Bart Vandekerckhove, Michel Landuyt (voor punt 2)Charlotte Coudeville (voor 
verslag) 

Verontschuldigd: Nadia Verplancke,  

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. Toelichting Middelkerke als stripgemeente en kunstproject door diensthoofd Toerisme Steve 

Bauwens 
3. Financiën 
4. Advies straatbenaming verkaveling Badenlaan 
5. Nieuwjaarsconcert: stand van zaken 
6. Nieuws uit cultuurdienst, dienst erfgoed-musea en bibliotheek 
7. Varia 

 

De volgorde van de vergadering wordt omwille van praktische redenen aangepast. Er wordt gestart 
met de toelichting door Steve Bauwens, diensthoofd Toerisme, over Middelkerke als stripgemeente. 

1. Toelichting Middelkerke als stripgemeente. 

Situering 

Middelkerke ademt al jaar en dag strips. We vierden in 2016 onze dertigste editie van het stripfestival. 

De gemeente heeft 17 stripstandbeelden op onze zeedijk en Cowboy Henk is de centrale figuur in 

woonzorgcentrum ‘De Ril’. Strips behoren dan ook tot het unieke DNA van Middelkerke. We willen ons 

dan ook toeristisch profileren als dé stripgemeente van de kust. We zijn er van overtuigd dat dit een 

belangrijke toeristische troef betekent waarmee we mensen kunnen overtuigen om hun vrije tijd aan 

de kust door te brengen en minstens ook Middelkerke en haar stripgerelateerde aanbod te bezoeken. 

Om de populariteit van stripverhalen aan te tonen, geven we even de volgende feiten mee: 

 1 op de 10 boeken die in Vlaanderen verkocht worden, is een strip. 

 Jommeke vierde in 2015 zijn 60e verjaardag. Er worden jaarlijks nog steeds meer dan een 

miljoen Jommeke-albums verkocht. Als we hier even bij stil staan, betekent dit dat élke 

Vlaming gemiddeld 10 Jommekestrips bezit. 

 Het Jommeke-album de Babbelpil, dat uit kwam in oktober 2015, was vorig jaar het best 

verkochte boek op de Antwerpse Boekenbeurs en dit over alle genres van boeken heen. Er 

werden dus meer albums van de Babbelpil verkocht dan van het nieuwe kookboek van Jeroen 

Meus of Pascale Naessens. 

 In 2016 vierden we de dertigste editie van het Stripfestival van Middelkerke. De organisatoren 

mochten 30.000 bezoekers ontvangen tijdens 11 dagen Stripfestival. 

 Belgische strips zijn wereldberoemd 

o Momenteel loopt de grootste Hergé-expositie ooit in het Parijse Le Grand Palais. Niet 

alleen zijn werk staat centraal, ook zijn gevoelsleven en zijn persoonlijkheid worden in 

de schijnwerpers gezet.  
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o De strips van Kuifje zijn in meer dan 40 talen en dialecten vertaald. 

o De strips van Suske en Wiske zijn in meer dan 30 talen en dialecten vertaald. 

o Van de stripreeks Lucky Luke werden er wereldwijd niet minder dan 300 miljoen 

albums verkocht. Er zijn wereldwijd meer albums van Lucky Luke verkocht dan 

boeken van Harry Potter. 

o De film ‘The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn’ dat geregiseerd werd 

door Steven Spielberg won in 2012 de Golden Globe voor beste animatiefilm. 

Eveneens in 2012 wonnen de producers Peter Jackson, Kathleen Kennedy en Steven 

Spielberg de Producers Guild Award voor animatiefilm. De film werd ook genomineerd 

voor de Academy Award (Oscar) voor beste originele filmmuziek in 2012. De film met 

Kuifje in de hoofdrol bracht 373.993.951 dollar op door de wereldwijde verkoop van 

bioscooptickets. 

o De film ‘The Smurfs’ is een film gebaseerd op het universum van de Smurfen. De 

Smurfen in de film werden door middel van digitale animatie gemaakt. De film ging in 

première in de Verenigde Staten op 29 juli 2011 en in Nederland en België op 3 

augustus van dat jaar. In 2012 kreeg de film bij de Bafta Kids' Vote de prijs voor beste 

film. De film bracht 563.749.323 dollar op door de wereldwijde verkoop van 

bioscooptickets. Door het grote succes van de film is er een tweede film gelanceerd in 

2013. Deze film bracht 347.545.360 dollar op. De derde film wordt gelanceerd in 

2017. 

 

Conclusie: 

 Strips = 9de kunst 

 Strips = populair in binnen- en buitenland 

 Strips + afgeleide producten = big business 

 De profilering als dé stripgemeente van de kust  zorgt voor veel publiciteit voor de gemeente en 

haar toeristische troeven 

 Het zorgt voor een duidelijk én aantrekkelijk toeristisch profiel 

 Dit zorgt voor kansen voor cultuur en kansen voor ondernemers 

 

Wat gaan we doen? 

We willen onze verbondenheid met de strips en graphic novels verder uitbouwen en Middelkerke als 

dé stripgemeente aan de kust profileren. Daarom willen we Middelkerke opnieuw een boost geven als 

stripgemeente aan de kust en dit zowel op korte als (middel-)lange termijn. Belangrijk hierbij is dat we 

willen focussen op kwaliteit en een aanbod creëren dat ook buiten de periode van het toeristisch 

hoogseizoen aantrekkelijk is voor onze bezoekers. We willen blijven aandacht hebben voor de 

populaire strips die gekend zijn bij het grote publiek. We zien echter dat er op het vlak van 

volwassenenstrips en graphic novels nog vele onbenutte mogelijkheden zijn waarop we in de 

komende jaren willen inspelen. In eerste plaats willen we ons focussen op Belgische strips. We willen 

ook ruimte bieden voor gekende, kwaliteitsvolle buitenlandse stripreeksen. We zijn er van overtuigd 

dat een totaalproject waarbij we zowel investeren in laagdrempelige infrastructuur, stripgerelateerde 

en familievriendelijke evenementen en in een goede communicatie en marketing er zal toe bijdragen 

dat meer toeristen naar de kust en naar de gemeente Middelkerke zullen afzakken. Belangrijk hierbij is 

dat we een goede samenwerking hebben met de voornaamste stripuitgeverijen en met heel wat 
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eigenaars van de auteursrechten van belangrijke stripreeksen. We zijn dus in staat om een heel 

aantrekkelijk aanbod te creëren. 

Via de investeringen willen we de mogelijkheden tot laagdrempelige beleving in onze gemeente voor 
vooral gezinnen met jonge kinderen verhogen. We houden hierbij rekening met het feit dat jonge 
ouders die aan het begin van hun carrière staan vaak geen grote vrijetijdsbudgetten te spenderen 
hebben. Zij zijn dan ook op zoek naar goedkope, kwalitatieve gezinsactiviteiten. Door de infrastructuur 
gratis toegankelijk te maken en er kindvriendelijke wandel- en fietstochten aan te verbinden, zijn we 
ervan overtuigd dat dit heel wat jonge gezinnen zal overtuigen om naar onze gemeente te komen. We 
hopen dat de toeristen na het beleven van ons stripgerelateerd aanbod ervoor zullen kiezen om bij 
onze lokale handelaars te consumeren. Daarnaast hopen we dat ons stripgerelateerd aanbod mensen 
mee zal overtuigen om hun vrije tijd in Middelkerke door te brengen. 

 

Wat hebben we gedaan in 2016? 

 2 stripgevels 

 Belijning van belevingsplein 

 Stripfestival 

 Ravotdagen 

 Duidelijke profilering als dé stripgemeente van de kust 

 Subsidieaanvraag provincie West-Vlaanderen 

 Heel wat voorbereidingen voor 2017 

 

Wat gaan we doen in 2017? 

 Belevingsplein wordt ingericht in stripthema 

 3e stripgevel 

 Jommekealbum + speelkunst + lanceringsweekend + fietstocht 

 Stripfestival in het teken van het Jommeke-album 

 Duidelijke profilering 

 

De kunstenaar Alessandro Tardioli licht toe welke de plannen zijn met betrekking tot het 
lanceringsweekend en de te ontwikkelen ‘speelkunst’. De nadruk zal liggen op de Straalvogel, een 
uitvinding van Jommeke waarbij een vliegtuig vliegt op water en ‘apenzweet’. De keuze van de 
Straalvogel is er een die past in het kader van duurzaamheid.  

Vermits de officiële aankondiging door de gemeente nog in de maak is wordt aan de leden van de 
cultuurraad gevraagd uiterst discreet met deze informatie om te gaan. 
 

De cultuurraad kijkt uit naar de resultaten en bedankt Steve en Allessandro voor hun toelichting.  

De cultuurraad zou het ten zeerste appreciëren mocht ze advies kunnen verlenen omtrent de 
ontwerpen van de stripgevels.  
 



 

 

Cultuurraad 

Middelkerke 

verslag 

 
 

4 
 

De cultuurraad vindt de originele kleuren van de straalvogel zeer aantrekkelijk en hoopt dat die 
kleuren ook zullen terugkomen in het project. Het zou de aantrekkingskracht, voor ouders die de strip 
vanuit hun jeugd nog kennen en de jeugd die houdt van dergelijke kleuren - zeker bevorderen. 
 

2. Goedkeuring verslag  

De cultuurraad keurt het verslag d.d. 7/09/2016 goed. 

 

3. Financiën 

De penningmeester geeft een stand van zaken. 

Conclusie: er is een gezonde kastoestand. 

Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt de begroting voorgelegd aan de algemene 
vergadering ter goedkeuring. 

4. Advies straatbenaming verkaveling Badenlaan 

De cultuurdienst verleent een gunstig advies aan het voorstel van de heemkring om de verkaveling 
aan de Badenlaan ‘Polderrand’ te noemen. 

5. Nieuwjaarsconcert 

Er zijn momenteel 58 kaartjes verkocht en 3 staan er in optie.  

Op 4/01 om 9.30 komt de werkgroep samen in De Branding (lokaal 1) om de praktische regelingen te 
finaliseren. 

Aangezien het genummerde zitjes zijn zal de tribune worden behouden. 

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

Cultuurdienst 

- De cultuurdienst is opnieuw gestart met de opmaak van de programmatie van seizoen 2017-
2018.  

- De nieuwe Front of House wordt tijdens de kerstvakantie geïnstalleerd in De Zwerver. 

- Ter Zelte is vanaf januari niet meer in gebruik, doordat er renovatiewerken zullen 
plaatsvinden. Op 3 december organiseert Dorp In Zicht er een ‘afbraakfuif’. Iedereen is 
welkom. De werken zouden maximaal 9 maanden duren. 

Dienst erfgoed-musea 

- Op 29/12 organiseert de dienst erfgoed-musea opnieuw een winterwandeling. Startplaats: 
museum Kusthistories. Tijdstip: 14 tot 17 uur. Deelname is gratis en aan het eindpunt krijgt elk 
een drankje en gebak.  

- Voor 2017 worden twee erfgoedgidsen ontwikkeld: eentje over het Fort van Nieuwendam, een 
ander over het kerkelijk erfgoed van groot-Middelkerke. 

Bibliotheek 

- In de bibliotheek van Middelkerke wordt een nieuwe klantenteller geïnstalleerd. 
Bezoekerscijfers zijn van belang om aan te kunnen tonen hoe een moderne bibliotheek leeft. 
Cijfers op basis van ontleningen geven geen correct beeld, want een bezoeker kan meer dan 
alleen voor boeken terecht in de bibliotheek. 

De bibliotheek gebruikt een aantal producten/systemen van de firma Tr@cs: 
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 Timetracs : softwarepakket dat het gebruik regelt van de vaste publiekspc’s (op basis van 
lidmaatschap van de bibliotheek), gekoppeld aan de mogelijkheid tot printen. Dit systeem is 
actief in de hoofdbibliotheek en in de Trefpunten van Leffinge en Westende. 

 Copytracs : Mits lidmaatschap van de bibliotheek kan de copiër geactiveerd worden of kan 
worden gescand (naar USB). 

 Paytracs : Regelt het betaalverkeer vanuit deze toepassingen en brengt dit samen in het 
bibliotheeksysteem VUBIS. De betalingen worden uitgevoerd via de betaaleutomaat. 

 Infotracs: het is de bedoeling om ook Infotracs te implementeren. Infotracs zorgt ervoor dat op 
schermen die niet in dienst zijn door een andere toepassing (schermbeveiliging) 
boodschappen naar wens kunnen getoond worden. Deze boodschappen kunnen variëren per 
scherm, of kunnen per groepen van schermen ingedeeld worden. Voor alle Tracs-schermen is 
geen extra licentie nodig. We kunnen ook boodschappen sturen naar de schermen in de 
uitleenposten. 
Naast de tracs schermen zou Infotracs ook worden geïmplementeerd in de touchscreen 
schermen in de bibliotheek, waarbij mozaïeksgewijs kan gekozen worden voor diverse 
scheremen, waaronder de info via Infotracs, aangepast aan het desbetreffend scherm. 

 Infotracs kan op deze manier ook ingezet worden op schermen aan het raam (binnenkant) , 
voor berichtgeving naar buiten toe. Dergelijke schermen zijn momenteel nog niet 
geïnstalleerd. 

 

7. Varia 

 Activiteitenkalender 

De voorzitter kondigt aan dat het verzoekschrift/petitie reeds 500 handtekeningen heeft 
en dat ze midden december de petitie zal afsluiten. 

Ze is uitgenodigd voor een gesprek bij de dienst communicatie waarin waarin werd 
voorgesteld om in het gemeentelijk infoblad (kan Sirene of vrijetijdsmagazine zijn) de 
wekelijks/ maandelijkse terugkerende activiteiten in september op te nemen en de 
eenmalige activiteiten georganiseerd door Middelkerkse verenigingen op Middelkerks 
grondgebied in een activiteitenkalender te publiceren die meermaals per jaar verschijnt. 
 

 Katrol 

De Katrol vraagt naar ondersteuning in het kader van Music for Life. De cultuurraad gaat 
akkoord om de kinderen de kans te bieden een gemeentelijke culturele activiteit bij te 
wonenen. De cultuurraad zou dan instaan voor de kosten van het ticket.  

Marianne neemt contact op met Claire Van Loo en zal haar hiervan op de hoogte. 

 Hobbybeurs 27/11 

Er is onduidelijkheid over de organisatie van de hobbybeurs. Wie zijn nu de 
organisatoren? Hoe zijn Middelkerkse hobbyisten hierin betrokken geweest? Hoe verliep 
communicatie? Wat gebeurt er met het inschrijvingsgeld? Dient de organisator te betalen 
voor het gebruik van de sporthal? 

Er wordt een mail gestuurd naar de dienst participatie. 

 Hoe komt het dat de sporthal voor bepaalde activiteiten wel kan opengesteld worden en 
voor andere niet? 
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Omdat de sporthal werd in beslag genomen door diverse niet-sportieve activiteiten en 
door het wegvallen van het Casino de kans er was dat bvb. het champagneweekend er 
ook zou doorgaan, is er vanuit de sportraad samengezeten met het beleid. 

Er is tot volgende regeling gekomen: competities hebben voorrang op alles, sportieve 
terugkerende activiteiten (zoals boksgala turnshow) hebben ook voorrang, indien er geen 
competitie plaatsvindt en de sporthal is beschikbaar dan kan deze ook door andere 
worden gebruikt. 

 De cultuurdienst merkt op dat wanneer er in de polyvalente zaal theatervoorstellingen 
plaatsvinden het publiek hinder ondervindt van het lawaai van de sporttrainingen (turnen 
en basket). De cultuurdienst stelt de vraag of er vanuit de sportraad de bereidwilligheid is 
om van zodra het programma bekend is van de cultuurdienst samen te zitten met de 
betrokken verenigingen waardoor de culturele werking geen hinder ondervindt van de 
sportieve werking. De voorzitter van de sportraad bevestigt dat er zeker samengezeten 
kan worden. 

 Buren bij Kunstenaars- ernstige problemen met databank van locaties (adressen die niet 
correct waren – activiteiten die plaatsvonden op grondgebied Middelkerke werden 
vermeld als grondgebied van omliggende gemeente). Is een organisatie van Provincie 
West-Vlaanderen. 

 De Calidris 

Er is budget voorzien om volgend jaar de gevel te schilderen. De Calidris kan gebruikt 
worden door de verenigingen voor eenmalige activiteiten, indien ze buiten de 
schoolvakanties vallen. 

 

Volgende data: 

- Woensdag 04/01/2017  om 9.30 uur werkgroep Nieuwjaarsconcert (lokaal 1 De Branding) 

- Maandag 6/02/2017 om 19.30 uur: Cultuurraad (lokaal 4 De Branding) 

- Maandag 13/03/2017 om 19.30 uur: Algemene Vergadering Cultuurraad (Foyer De Branding) 


