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1.

Goedkeuring verslag bestuursvergadering 5/5/2009
Opvolging
•
Polis Verzekering Lichamelijke ongevallen medewerkers moet opgezegd worden (Bram). Dit
punt wordt opgenomen in de agenda van de bestuursvergadering van september e.k.
•
Motivatie toekenning Cultuurprijs moet zo snel mogelijk opgemaakt worden en als advies
overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2.

Briefwisseling en financiën
Eliane heeft het resterende saldo van de werkingstoelage ontvangen: 114,03 Euro.

3.

Advies straatbenaming
Het gemeentebestuur vraagt advies over een straatbenaming en stelt voor om een pijpekop in de
nieuwe verkaveling naar Moerkensheide (Eeuwfeestlaan) de naam “Toekomstlaan” te geven. Het
bestuur wil bij het oorspronkelijk gegeven advies blijven nl. dat de centrale as in de verkaveling de naam
“Moerkensheet” krijgt en voor verbindings- of zijstraten geeft de cultuurraad voorkeur aan de
voorgestelde toponiemen : Elsboslaan(-straat), Het Puttestuk of Bachtenboslaan(-straat).

4.

Mededelingen uit de werkgroepen
•
Leader Project: op 7/6/2009 werden 622 stemmen uitgebracht voor de verkiezing van het beeld.
De “5 vogels” van Jean-Pierre Belaen kreeg de meeste stemmen (274). Het advies van de
werkgroep wordt unaniem door de cultuurraad gevolgd en zal worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
De inhuldiging van het beeld en nevenactiviteiten moeten nog besproken worden.
•
Het gemeentebestuur heeft de parochiezaal aangekocht. Bedoeling is hier een nieuwe
infrastructuur op te trekken na slopen van het huidige gebouw. Niettegenstaande er nog geen
advies werd gevraagd inzake de nieuwe bestemming zal vanuit de cultuurraad een advies
worden geformuleerd i.v.m. het voorzien van een nieuwe bibliotheek in deze infrastructuur. Ook
vraag om de huidige gebruikers de gelegenheid te geven hun activiteiten verder te zetten
(Okra, KVLV, Oxfam, …).
Op 10/6/2009 gaat een vergadering door van het beheersorgaan van de bibliotheek.
•
Gecoro: plannen om aan Speybroeck (tunnel Langevelddreef) 99 woningen te bouwen.
•
Leader: op de slothappening (22 en 23/5) was er niet veel volk.
In de toekomst zou er vooral gewerkt worden met dorpsraden.
•
Festival van Vlaanderen: Marian is bezig met onderhandelingen i.v.m. sponsoring Eandis.
Tuinen Vermeiren heeft toegezegd mits er een afzonderlijke receptie wordt georganiseerd.
Voor de braderie zijn er genoeg medewerkers voor kaartenverkoop en publiciteit.
•
GROS: op 1 na zijn alle voorwaarden om Fair-Trade gemeente te worden voldaan.

•

•
•
5.

Sportraad: dit jaar tijdens de kampioenenviering (11/9) gaat de verkiezing door van
sportman/vrouw van het jaar.
Het nieuwe subsidiereglement is opgemaakt.
De schoolraad is geïnstalleerd.
Feest van de Vlaamse Gemeenschap: het draaiboek is opgemaakt.

Varia
De volgende vergadering van de cultuurraad zal doorgaan op 1 september 2009.

