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20u.

Welkomstwoord door de voorzitters, Christiane en Dirk

De raad voor toerisme en cultuur komt voor het eerst samen. Vanaf heden zal de vergadering door 2
voorzitters in goede banen geleid worden. Beide voorzitters stellen zichzelf voor en ook de
verschillende leden stellen zichzelf voor. Vanaf maart 2018 is er 1 raad voor toerisme en cultuur en
zal men nog sterker trachten te staan zodoende het toerisme en de cultuurbeleving in Wetteren zich
verder kan ontwikkelen.
20u10.

Toerisme en cultuur in 2018 door Tijl

Er werd begin 2018 een nieuw toeristisch aanbod gepresenteerd voor de Wetteraars, maar zeker ook
voor toeristen die door niet alledaagse activiteiten hun weg naar Wetteren (zullen) vinden. Dit alles is
samengevat in de presentatie in bijlage & wordt aan de man gebracht via ‘Weg van Wetteren’.
20u25.

Algemene vergadering

Sinds maart 2018 hebben we in Wetteren 1 raad voor toerisme en cultuur. Dit wil ook zeggen dat we
een algemene vergadering voor toerisme en cultuur hebben.
Deze zal plaatsvinden op 18 april en de agenda ziet er als volgt uit:
Ontvangst met aperitief: 19u30
20u

Welkom in naam van onze voorzitters (Christiane & Dirk)

20u10 Schepen van cultuur/toerisme plaatsen een woordje.
20u25 Voorstelling Uitpas en Wetteren Zomert
20u40 Oproep om te komen stemmen op Erfgoeddag
20u45 Nieuwe B&B De Stuifduinen stelt zich voor.
20u50 Voorstelling van de kunstenaarsroute
20u55 Het AMKA koor verwent onze muzikale oren.

21u00 Start Cultuur en toerisme markt, men krijgt opnieuw een glas en een hapje aangeboden.
22u00 Einde
Alle culturele erkende verenigingen in Wetteren hebben een uitnodiging ontvangen via mail. Er werd
hen tevens de mogelijkheid aangeboden om een stand te bemannen tijdens de markt voor cultuur en
toerisme. Ook de b&b’s en hotels kregen deze mogelijkheid. Tot op heden zullen er een 10tal
standen zijn.
Na de vergadering werd er tevens een oproep gedaan naar de 10 genomineerden voor ‘het
evenement van de eeuw (cfr. erfgoeddag), ook zij krijgen de mogelijkheid om een stand te
bemannen.
20u45.

Kunstenaarsroute

Voorzitter en coördinator van deze route, Christiane, stelt de kunstenaars- & poëzieroute voor.
De voorzitter presenteert tevens de affiches.

Advies van de raad: spoor de academies van Wetteren nog eens aan om tóch deel te nemen.
21u.

Historische Infoborden

Voorzitter Dirk geeft uitleg over het idee van de infoborden dat al in 2016 gelanceerd werd. Deze
historische infoborden zouden op 2 locaties (de Markt en dicht bij het station) gezet worden. Dit
werd goedgekeurd door het schepencollege. Dit werd echter niet verder opgevolgd na het vertrek
van de vorige toerisme en cultuur beleid coördinator.

Het voorstel dat op tafel lag:

Aangezien hier al goedkeuring door het schepencollege werd gegeven, er al een bestelbon werd
opgemaakt en de teksten alsook het beeldmateriaal zo goed als klaar is, vraagt de raad om tot
uitvoering te komen.
Er zal tegen de volgende vergadering een nieuwe stand van zaken gegeven worden.
21u10.

Trage Wegen & komende prospectie(s)

We verwelkomen trage wegen specialist Simon Stroobant. Simon zet zich al jaren in voor de trage
wegen in en rond Wetteren. Hij stelt een gloednieuwe applicatie voor.
De presentatie van deze applicatie is terug te vinden in bijlage.
We plannen ook een volgende prospectie. Op donderdag 12 april zullen de medewerkers van het
Infopunt samen met enkele leden van de raad voor toerisme en cultuur het Galgenpad bewandelen.
Varia: Men benadrukt dat er op het Molenbeekpad nog steeds enkele zaken niet aangepast zijn na de
prospectie. Ondertussen werd dit doorgegeven aan de betrokken ambtenaren.

21u40.

Volgende vergaderingen

Woensdag 18/4 – Algemene vergadering voor toerisme en cultuur
Woensdag 16/5 & woensdag 20/6

21u50.











22u30

Varia en vragen aan de schepenen
In de toekomst graag een andere vergaderzaal voorzien. De raadszaal is voor deze
vergadering niet gebruiksvriendelijk.
Het ‘probleem’ rond de projectsubsidies wordt aangekaart. Steeds meer mensen vinden hun
weg naar de commissie en er komen elk jaar convenanten bij. De leden van de commissie
vrezen dan ook dat er een financieel tekort zal komen.
Graag de muziekacademie of de archivaris van de gemeente eens ‘op de klapstoel’ zetten.
Er werd nog geen advies rond het gemeentelijk podium geformuleerd.
De beelden en historische gebouwen in Wetteren zijn niet voorzien van een bijschrift. De
raad adviseert om dit wel te voorzien. De voorzitters zullen hiervoor een advies formuleren
en aan de betrokken ambtenaar bezorgen.
Er zou een vereniging te horen hebben gekregen dat je momenteel geen aanvraag tot
erkenning van een culturele vereniging meer kan indienen. Dit wordt tijdens de vergadering
verduidelijkt: nog tot midden april is dit mogelijk. Ook nadien is dit nog mogelijk, er zal dan
gewoon in het eerste erkende jaar geen subsidie aan verbonden zijn.
Er zou dringend wat gedaan moeten worden met het kasteel van Vilain XIV, Juliana stelt voor
om hier een tijdelijke tentoonstelling van het Scheppersinstituut in onder te brengen. De
schepen van cultuur benadrukt dat dit geen eigendom van de gemeente is e dat de vraag aan
de directeur van deze instelling moet gesteld worden.
Einde

