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Deze extra vergadering, samen met de cultuurraad, werd belegd om het
werkingsverslag cultuur 2009 en het actieplan cultuur 2010 te adviseren.

1. Werkingsverslag cultuur 2009: goedkeuring.
De punten van de bibliotheek zijn geïntegreerd in het werkingsverslag van cultuur en
worden overlopen door de waarnemend cultuurbeleidscoördinator.
Alle vooropgestelde acties voor de bibliotheek werden bereikt.
Het werkingsverslag cultuur 2009 wordt unaniem goedgekeurd.

2. Actieplan cultuur 2010: goedkeuring.
De punten van de bibliotheek zijn eveneens geïntegreerd in het actieplan cultuur en
worden toegelicht door de waarnemende cultuurbeleidscoördinator.
Schepen Overdenborger geeft een stand van zaken over de nieuwe bibliotheek.
In een eerste fase werd de parochiezaal aangekocht. Einde 2010 zal deze gesloopt
worden om plaats te maken voor een nieuwe bibliotheek.
De 2de fase: opstarten van de procedure om een ontwerper aan te duiden (gemeenteraad
d.d. 29/3). In de begroting werd 1 150 000 euro voorzien (afbraakwerken en bouw van
een nieuwe bibliotheek).
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Criteria voor het aanstellen van de ontwerper:
1.Prijs
2.Ideeën
3.Werkwijze
4.Ervaring
De benedenverdieping wordt voorbehouden voor de bibliotheek zelf, boven is ruimte voor
de
administratie, een lokaal waar de boeken kunnen behandeld worden (kaften,
herstellen, etiketteren …) en eventueel een vergaderlokaal. De zolderverdieping kan op
langere termijn eventueel ingericht worden als tentoonstellingsruimte.
De aanbesteding wordt eerstdaags gepubliceerd.
De aangestelde architect zal vooraf 2 hoorzittingen organiseren.
Een werkgroep Bibliotheek zal opgericht worden (als Annelies terug is uit
zwangerschapsverlof) voor o.a. kiezen van de ontwerper, bezoeken aan bibliotheken die
gelijkaardig zijn als het vooropgestelde project.
De voorbereidingstijd wordt geschat op 1 jaar, einde van de werken wordt voorzien
binnen 2 à 3 jaar.
De oude bibliotheek zou op termijn verbouwd worden tot
uitwijkmogelijkheid voor de huidige gebruikers van de parochiezaal.

een

volwaardige

Het actieplan cultuur 2010 wordt unaniem goedgekeurd.

De volgende gewone vergadering gaat door op woensdag 22 september om 20u in de
bibliotheek.

Met vriendelijke groeten,

Jill Huys en Sofie Vereecken
Waarnemend bibliothecarissen

Katleen Vandermeersch
Voorzitter
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