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VERSLAG VAN DE VERGADERING d.d. 11 mei 2010
Aanwezig:

Schepen Luc Dekimpe, Jeanine Dendooven, Bart Dick (techniek), Julien Matthys, Céline Meheus,
Erick Baerts, Eddy Boone, Maarten Van Hoecke, Henk De Graeve, Marleen Cornelis

Verontschuldigd: Antoine Van Nieuwenhuyze, Fernand Knudde
1.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 23/3/2010 wordt unaniem goedgekeurd.

2.

Opvolging openstaande punten vorige vergadering
Antwoord gemeente op uitgebrachte adviezen/brieven
• In de gemeenteraad van 10 mei jl. werd de huurovereenkomst bekrachtigd tussen het
gemeentebestuur en de Wereldwinkel die voortaan zal gehuisvest zijn in het Lokaal Ongebonden
Jeugd.
• Op 19 mei e.k. gaat in de Veldblomme een infovergadering door voor de regelmatige gebruikers van
de lokalen.
• Het werkingsverslag 2009 en actieplan 2010 zijn goedgekeurd.
• Technische uitrusting: budgetten moeten voorzien worden bij de opmaak van de begroting in
oktober.
• Vergaderzaal 2 – OCP: stand van zaken is gelijk gebleven.
• Bibliotheek: Julien Matthys volgt verder op.
Lichttrekken cultuurzaal (Bart licht toe)
• De trekken in de cultuurzaal werden vorig jaar afgekeurd. Op 10/5 werden de nieuwe trekken
(motorisch op trommels) goedgekeurd. Op 19/5 wordt de elektrische installatie gekeurd. Daarna zou
de keuring moeten aangevraagd worden bij Vincotte door het gemeentebestuur.
• Op enkele kleine afwerkingen na is alles nu in orde.

3.

Varia en rondvraag
• Het rookverbod in de cultuurzaal moet beter worden opgevolgd.
• Op maandag 17/5/2010 worden 2 kinderopvangcentra bezocht met het oog op de bouw van een
nieuw gebouw voor De Speelark in onze gemeente.
• In de volgende vergadering wordt een update gemaakt van de lokalen die onder het beheer/advies
van BeSoC moeten/kunnen vallen: lokaal Schutters, gebouw van de huidige kinderopvang,
parochiezaal, lokaal ongebonden jeugd, refter GBS. Voorzititer Maarten Van Hoecke schrijft hierover
het gemeentebestuur aan. De statuten BeSoC dienen te worden aangepast aan de hand van deze
update.
• Het gebruik van de refter Gemeentelijke Basisschool moet tot een minimum beperkt worden.
• De parochiezaal ligt er vuil bij. Marleen vraagt na wie het onderhoud doet sinds de aankoop van het
gebouw door het gemeentebestuur.
• Controle voor en na activiteiten in de Veldblomme door het gemeentebestuur is noodzakelijk.
• Harmonie van Zevergem meldde enkele defecten aan verlichting en meubilair in de Veldblomme – de
mankementen werden doorgegeven aan de dienst Grondzaken voor herstelling.
• De onderbouw van het podium in de cultuurzaal zakt door. Punt op te volgen door BeSoC.

4.

Datum en plaats volgende vergadering
Dinsdag 28 september 2010 – 20 uur - gemeentehuis.

