Verslag vergadering Adviescommissie Cultuur en
Toerisme
Datum: woensdag 13 november 2019

Aanwezig: stemgerechtigd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Louis De Pauw, deskundige
Vincent De Pauw, ondervoorzitter AC cultuur-toerisme (deskundige)
Albert De Vis, penningmeester AC cultuur-toerisme (Toneelvereniging de Bloeiende Wijngaard)
Erik Gyselinck, deskundige / journalist
Lieve Maes, Forum Vlaamse Vrouwen
Elwyn Moerenhout, voorzitter AC-cultuur-toerisme (Davidsfonds-Mazenzele)
Martine Vanderstappen, deskundige
Regina Verbeeren, Vereniging Liberale vrouwen
Freddy Vercauteren, OKRA Opwijk
Frieda Verdoodt, MAI/MOZA-IK

Aanwezig: niet-stemgerechtigd
•

•
•
•

Tom Bosman, lid AC cultuur-toerisme (Kunst in lege huizen)
Jan Couck, schepen cultuur
Sabine Caluwaert, deskundige cultuur
Sigrid De Backer, coördinator Vrijetijd

Verontschuldigd
•

•
•

Pierre Vanderborght, secretaris AC cultuur-toerisme (Toneelvereniging Sterrenregen)
Lutgarde Cleemput, toneelvereniging de Bloeiende Wijngaard
Pascale De Koninck, Vereniging Liberale Vrouwen Opwijk

Agenda
•

Goedkeuring verslag 23 oktober 2019

•

Kennismaking deskundige cultuur
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•

Advies meerjarenplanning

•

Voorstel cultuurcheque ook als cadeaucheque

•

Aanduiding afgevaardigden Vrije Tijds Raad

•

Basisdiscussie principe infrastructuurcompenserende subsidies

•

Varia

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 23 oktober 2019
Overlopen van het verslag van vorige keer.
Geen opmerkingen: goedgekeurd.

Agendapunt 2: Kennismaking deskundige cultuur
Sabine Caluwaert stelt zich voor als nieuwe deskundige cultuur.
Zij zal de adviescommissie cultuur/toerisme opvolgen.
Momenteel werkt ze 4/5 vanwege studie bedrijfskunde. (maandag niet aanwezig)
Korte voorstellingsronde door iedereen.

Agendapunt 3: Advies meerjarenplanning
AC cultuur/toerisme geeft positief advies betreffende de meerjarenplanning (cf. adviesformulier
meerjarenplanning)
Aan de hand van de toelichting kwamen wel volgende zaken naar voren die graag later een
terugkoppeling kennen:
IGS Noordrand:
- Terugkoppeling of we aanvaard werden en subsidies hierin binnen zijn
- Terugkoppeling van gemeente-overschrijdende activiteiten
- Hopelijk is er ook behoud van zaken die bij Nora/bibliotheekwerking nu reeds goed liepen (oa promotie
klassieke muziek).
Zomerkermis:
- Moet dit twee weekends – kan dit niet korter? Vrijdag tot woensdag.
- Rekening houden met de horeca die wel voor twee weekends opteren: kan dit toch eens bekeken
worden?

Agendapunt 4: voorstel cultuurcheque als cadeaucheque
Situering:
- Vraag van bewoners: kunnen we een cadeaubon (cultuurcheque) geven?
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Voorstel administratie:
Huidige cultuurcheque ook als cadeaubon te koop aanbieden.
Deze kunnen dan voorlopig niet online aangekocht worden, dienen aangekocht te worden op het kantoor.
Concreet zullen deze cultuurcheques een nummer krijgen zodat zij snel en gemakkelijk gevalideerd
kunnen worden wanneer deze online ingegeven worden bij een reservatie.
D.m.v. een nummer op de cheques blijven de cheques die als cadeau gegeven worden, gescheiden van
de cultuurcheques gebonden aan een bewoner.
De cultuurcheque zal in kader van een cadeaubon feestelijk worden verpakt.
Een evaluatie zal gebeuren midden 2020.
Advies van AC cultuur/toerisme: Unaniem goedgekeurd. Kan een meerwaarde zijn ter bevordering van
cultuurparticipatie en bekendmaken van cultuurcheques. (cf. adviesformulier cultuurcheques)
Bijkomend wordt geadviseerd de cultuurcheques nog bijkomend te promoten.
Kunnen hier nog doelstellingen aan gekoppeld worden?
Sabine / Sigrid gaan hiermee aan de slag. Ook promoten via “social media”.
Ook bij het reservatiesysteem duidelijker aangeven dat de cheque kan ingegeven worden en hoe dit dient
te gebeuren.
Bijkomend wordt beslist om te onderzoeken hoe de gemeentelijke website beter kan gepromoot worden
bij de bevolking.

Agendapunt 5: aanduiding afgevaardigden Vrije Tijd
Stemming van de kandidaten:
10 stemgerechtigde leden
9 geldige stemmen, één ongeldige stem
7 stemmen voor Elwyn
7 stemmen voor Vincent
4 stemmen voor Albert
Afgevaardigden: Vincent De Pauw en Elwyn Moerenhout
Woensdag 4 december om 19u00.
Plaatsvervangers:
Albert De Vis
Martine Vanderstappen

Agendapunt 6: Basisdiscussie principe infrastructuurcompenserende
subsidies
Infrastructuurcompenserende subsidies:
- Mazenzele valt weg – wordt aangepast in het reglement
- Nijverseel en Droeshout hebben geen gemeentelijke locatie

pagina | 3

-

Vereenvoudiging van het reglement
Prijzen ook eens naast elkaar leggen
Bij gemeentelijke zalen is verbruik opgenomen. In Droeshout en Nijverseel wordt dit bijkomend
aangerekend.

Algemeen wordt gesteld om het subsidiereglement toch te herbekijken zodra het nieuw tariefreglement
gemeentelijke zalen klaar is. (puntensysteem herbekijken)
Oplijsting van de verenigingen die er gebruik van maken.

Agendapunt 7: Varia
1. Sigrid:
a. De Boot – 14 december KIJK-dag voor verenigingen
b. Oproep Gecoro-adviesraad
2. Tom:
a. Vlaamse regering snoeit in cultuur: de vrees is er dat jonge beginnende kunstenaars en
vrijwilligers hiervan slachtoffer worden. Oproep om het in onze lokale gemeenschap niet te doen.
Vraag naar gemeentebestuur om oproep te lanceren aan de Vlaamse gemeenschap. (cf.
adviesformulier besparingsmaatregelen cultuursector)
3. Frieda:
a. Samenwerking met Noordrand – vrees dat hier ook in gesnoeid wordt.
4. Louis:
a. Gedichten / teksten dorpsdichter: oproep om deze te publiceren:
i. Website
ii. Wat betreft het gedicht/proza rond 11/11: zaken uit zijn grote tekst halen en deze wel in
Opwijk Info / Opwijks Leven publiceren en voor volledige tekst naar website verwijzen.
5. Lieve:
a. Nieuwjaarsvuurwerk: zondag 5 januari 2020 – 19u – concept diervriendelijk vuurwerk show
i. Waarom niet op zaterdag?
ii. Waarom niet vroeger beginnen?
We brengen dit opnieuw op het college.
b. Programmatie:
i. Abonnementen voorzien? Vanaf 3 is er een reductieprijs. Niemand was hiervan op de
hoogte. Graag extra publiciteit voorzien hierin.
ii. Seizoensopener in de verf zetten (aankleding, feestelijke start, …)
Verslag: Sigrid De Backer

Datum volgende vergadering: Klik of tik om een datum in te voeren.
Wordt nog meegedeeld.
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