Verslag

Groep:

Raad voor Toerisme & Cultuur

Datum:

16/05/2018

Uur:

20.00

Plaats:

Zaal ‘De ceder’ – nieuw gemeentehuis

20u – Ontvangst
20u15 – Goedkeuren verslag vorige vergadering
Opmerkingen:
De raad merkt op dat het Molenbeekpad nog steeds niet in orde werd gesteld. Dit werd al een aantal
keren vermeld, maar er werd nog geen gevolg gegeven.
20u20 – Poëzie door voorzitter Christiane Van Impe
Christine brengt als voorzitter een gedicht uit de dichtenbundel. In juni zal medevoorzitter Dirk dit
voor zijn rekening nemen.
20u25 – De kust & poëzieroute : evaluatie
-

-

-

De opkomst was zeer mager, deels door het slechte weer.. maar tevens door een gebrek aan
communicatie.
Positieve feedback van de kunstenaars
o kans tot feedback op grafisch werk
o ideaal platform voor nieuwe kunstenaars
Negatieve feedback van de kunstenaars
o Programmatie was niet ideaal
o Op verschillende locaties ontbrak het aan catering
o De lay-out van de poëziebundel was niet OK
o De kaart met de verschillende locaties was niet echt bruikbaar
o Schrijffouten op het grafisch werk
Kostenplaatje
o Ontwerp: 350 euro
o Dichtenbundel: 180 euro
o Drukwerk: 150 euro (gedragen door de gemeente)
o Koffiebranderij: 22 euro
o De cultuurraad vindt dat het niet kan dat deze kosten gedragen moeten worden door
de cultuurraad, ook al werd dit voorafgaand zo aan de raad gecommuniceerd.

-

Besluit: Het kan bij een eventuele volgende editie niet zijn dat dit gedragen moet worden
door 1 vrijwilliger. De raad adviseert om dit op te nemen in het meerjarenplan zodat er in de
toekomst extra inspanningen en middelen van de gemeente voor handen zijn.

20u35 – De (nieuwe) socioculturele erkenningen
78 verenigingen hebben een (nieuwe) erkenning aangevraagd en deze worden de aanwezige leden
van de raad voor cultuur en toerisme goedgekeurd.
Deze nieuwe erkenningen worden voorgedragen op de dagorde van het schepencollege, op 4 juni.
Vervolgens zullen de verenigingen een schrijven ontvangen van de dienst toerisme en cultuur.
20u50 – Historische Infoborden : opvolging
Het ontwerp van de historische infoborden wordt voorgesteld:

De raad gaat akkoord met het ontwerp.
Dit zal tot uitvoering worden gebracht zodat er tegen zomer 2018 2 infoborden in Wetteren te zien
zullen zijn.

21u - De Klapstoel: de archivaris van Wetteren, Jeroen Trio
Op de klapstoel zit de archivaris van de gemeente, Jeroen Trio. Jeroen legt uit wat zijn taken binnen
gemeente Wetteren zijn. Ook de toekomstvisie wordt uit de doeken gedaan.
Zo zal de digitalisering en de integratie van het OCMW een serieuze uitdaging worden die onze
archivaris vol goede moed tegemoet gaat.

21u20 – Evaluatie algemene vergadering
-

Voor eerst vond deze vergadering plaats voor toerisme én cultuur.
Locatie, stadshuis, was goed .. enkel de ruimte was krap.
Inhoudelijk was de vergadering zeer goed.
Sommige speeches vielen niet bij iedereen in de smaak, vooral door verkeerde woordkeuzes.
Goed dat er voor symboliek werd gekozen, het stadshuis leent zich perfect hiervoor.
De raad adviseert om dit in de toekomst wat breder te trekken, toegankelijk te maken voor
alle burgers.
Anderzijds vinden de leden van de raad dat er ook een mogelijkheid tot conversatie moet zijn
tussen de verenigingen en de leden van de adviesraad. De verenigingen missen momenteel
een spreekbuis.

21u30 – Varia & vragen aan de schepen
-

Gemeentelijk podium: bekleding. Verschillende firma’s bekijken in navolging van de raad van
deze adviesraad, of het mogelijk is om het gemeentelijk podium een zwarte ipv groen/gele
achtergrond te geven voor evenementen/optredens. Het verdere verloop zal steeds aan de
adviesraad medegedeeld worden.

