De Pinte, maart 2017

BETREFT: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD VAN 23 FEBRUARI 2017
Verontschuldigd:
Annemie Nijs (Schepen van Cultuur)
Luc Taerwe, Ann Vandenbussche (bestuursleden cultuurraad)
Degenhard De Smet (cultuurbeleidscoördinator)
Annelies De Vos (Bibliotheek De Pinte)
Eenheidscomité De Havik (Willy De Wilde)
Aanwezig:
Benedikte Demunck (waarnemend Schepen van Cultuur), Hilde Serras (Turnkring Blijf Jong –
afgevaardigde Sportraad), Amateurradioclub De Pinte vzw (Smet Luc), Art@depinte (Jean Lootens),
Art-I-Choque (PV Ann Delie), Beschermcomité Chiro Sint-Agnes (Johan Naessens), Buurtplatform Kleine
Landeigendom (PV Nina Van Acker), Buurtvereniging Het Wijngaardeke (Willy Hoof), Canticorum (PV
Francine Philips), Celtic Spirit Dancers (Etienne Baetsleer), Curieus (Mireille Pauwels), Davidsfonds (Bart
Laureys), De Kleine Kantorij (Lieven Merlevede), De Pinte Leeft! (PV Lukas De Neve), De Wezel (Luc Van
Melckebeke), De Zingende Pintenierkes (Christel Verleyen), Duivenmaatschappij Eerlijk Duurt Het Langst
(PV Johan Botterman), Fotoclub De Spiegel (PV Freddy Buysse), Gezinsbond De Pinte (Eliane
Vlassenbroeck), Gezinsbond Zevergem (Marijke Nevejans), Harmonie van Zevergem (Kristien Morel),
Harmonieorkest De Pinte & Youth Band vzw (Pieter Vannerem), Heemkring Scheldeveld (Johan Van
Twembeke), Kunstkring Centaura (Germain Schiettecatte), KVLV De Pinte (Ann Delie), KVLV Zevergem
(Kristien Morel), Landelijke Gilde Zevergem (Roland Morel), Markant (Lina Ceulemans), Muziekschool De
Pinte vzw (Koen Caspeele), Okra Trefpunt De Pinte (PV Odette Vermeiren), Okra Zevergem (PV Agnes
De Wilde), Oudervereniging Leefschool De Boomhut (Bob Sonneville), Ouderraad Vrije Basisschool
Zevergem (PV Kristof Loos), Oudercomité Gemeentelijke Basisschool (Sandrine Herbrandt),
Oudervereniging Vrije Basisschool De Pinte (PV Johan Naessens), Parochiale Werkgroep
Geloofsgesprekken (Marc Lagaert), Parochieproject Zevergem (Lucas De Vocht), Pasar (Fien Penninck),
Plussers’ Impuls (PV Christian Vanderstichele), Scoutscomité De Pinte (Catherine Vigoureux), Seeveringakoor (Eddy Detemmerman), Stagebl!nd vzw (Thomas De Bie), Suverlike (Agnes De Wilde), Tanssia
Twirling Girls (Pascale Aelvoet), Teater 2000 (Isabelle Janssens), Vocaal Ensemble Seicento (PV Magda
Van Steenberghe), Vriendenkring Korps Civiele Bescherming (Hendrik De Speele), Vriendenkring
Vrijwillige Bloedgevers (Lagaert Marc), West-Vlaamse Vriendenkring (Lieve Verstraete), Wijkcomité
Eekbulk (PV Luc Haenebalcke), Wijkcomité Rodenbach-De Potter (Isabelle Dhertoge), Wijngilde Vini
Amici (PV Dirk Hoogstoel), Yoga De Pinte (PV Bart Laureys), Samana (PV Marc Lagaert).
Henk De Graeve, Julien Matthys, Lieve Verschraegen, Mario Thienpont, Jeanine Den Dooven, Claudine
Verbeke, Jenny De Corte, Walter Vlassenbroeck, Christel Verleyen (bestuursleden Cultuurraad),
Bob Lentacker (diensthoofd Vrije Tijd), Marleen Cornelis (administratief medewerker).
Afwezig:
Linde Van Landuyt (afgevaardigde Jeugdraad)
Bedrijfsgilde Schelde en Leie, Buurtcomité Salviapark (Eddy Boone), Oudervereniging De Kleine Prins
(Mathias Van Essen), Verbroederingscomité Ottoschwanden (Lucien Verschraeghen), VTBKultuur De
Pinte (Eveline Leroy), VZW De Regenboog (Sander Albrecht).

Schepen van Cultuur, Annemie Nijs kan wegens ziekte haar functie niet meer waarnemen. Zij is
vandaag vertegenwoordigd door waarnemend Schepen Benedikte Demunck. De procedure om
Schepen Nijs te vervangen is ondertussen gestart.
Door het ziekteverlof van Schepen Nijs zijn een aantal zaken nog niet behandeld (subsidiedossiers, De
Pinte 2018, …). De voorzitter hoopt dat er snel een oplossing komt.
Evenementenformulier: evaluatie na 1 jaar - Bob Lentacker - Diensthoofd Vrije Tijd
• De procedure werd gestart op 1 april 2016
• Er werden 106 aanvragen via het evenementenformulier ingediend (15/02/2017)
• 39 x erkende cultuurvereniging
• 11 x sportvereniging
• 10 x jeugdvereniging
• 6 x vereniging GROS
• 14 x niet-erkende (Pintse) vereniging (incl. politieke partijen & scholen)
• 26 x particulier
Waarom een evenementenprocedure?
• Evenementen melden zodat het gemeentebestuur en de lokale politie een totaalbeeld krijgen
van de organisaties in de gemeente.
• Bundeling van allerlei aanvragen. Vroeger kwamen voor 1 activiteit verschillende aanvragen
gespreid binnen en deze werden apart behandeld/goedgekeurd.
• Men kan het formulier online invullen via www.depinte.be/ikorganiseer.
Wat is een evenement?
• Publiek toegankelijke activiteit met bezoekers/deelnemers. Vemeld bij “organisatie” steeds de
gegevens van een persoon.
• De activiteit gaat door op de openbare weg, openbaar of privaat domein.
• Privéfeesten met een grote publieksopkomst, aanvraag van bijkomende vergunningen, indien er
“hinder” te verwachten valt (bv. inname openbare weg/parking).
Geen evenement:
• Kleinschalige privéfeesten waarbij geen bijkomende vergunningen nodig zijn (cf. geluidsoverlast,
inname openbare weg, …)
• Ledenactiviteit
Voor bepaalde activiteiten is het zeer belangrijk om de nodige bijlagen bij te bezorgen : situatie- en
inrichtingsplan, plannetje inname openbare weg. Momenteel wordt gewerkt aan een handleiding
Google Maps om plannetjes te downloaden. Er wordt eveneens een luik met de capaciteit van de
gemeentelijke lokalen toegevoegd aan het formulier.
Voor alle opmerkingen/aanvullingen die niet standaard in het online-formulier voorkomen kan men
terecht in het veld “I. Opmerkingen”. Na het verzenden van het online ingevulde formulier ontvangt u
een bevestigingsmail.
Indien er vragen zijn rond het evenementenformulier of de vereiste bijlagen, contacteer de Dienst Vrije
Tijd in het OCP. U kan er ook een exemplaar van de Evenementengids bekomen. Hierin vindt u alle
informatie voor het organiseren van activiteiten.
Er komt nog een “officiële” evaluatievergadering in april/mei 2017.
Communicatie
Aankondiging van activiteiten kan nog steeds gebeuren via de infoborden (aan het gemeentehuis,
OCP en Dorp Zevergem) en de (vernieuwde) Uitdatabank.
Verzekeringen
Bij gebruik van gemeentelijke lokalen moet de organisator zich verzekeren voor burgerlijke
aansprakelijkheid. Dit kan via de polis van het gemeentebestuur. Alle informatie hierover kan u vinden
op www.depinte.be/ikorganiseer - rubriek Evenementengids.
Vrijwilligers kunnen intekenen op de provinciale verzekering. Info : http://www.oostvlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/vrijwilligers/verzekeringen.
De polis burgerlijke aansprakelijkheid via de cultuurraad verzekert enkel het bestuur en vaste
medewerkers van de organiserende vereniging, niet de deelnemers aan de activiteit.
Goedkeuring verslag algemene vergadering 27 oktober 2016
Het verslag van de algemene vergadering van 27 oktober 2016 wordt unaniem goedgekeurd.

Briefwisseling en financiën
Briefwisseling IN
• 25 jaar wijkcomité ‘Het Wijngaardeke’. Feestelijkheden gaan door op 25 juni 2017: brunch, krulbollen,
fototentoonstelling
• ‘De Pinte onderweg’
• Buurtgemeenschap Toutefais: gestopt
• De Hofzangers: gestopt
• Erkenningsaanvraag Ouderraad Erasmus (informeel)
• Erkenningsaanvraag Ademruimte - deze vereniging komt niet in aanmerking voor erkenning.
Cultuurprijzen Oost-Vlaanderen
Briefwisseling UIT
• Subsidiedossiers werking 2016
Financiën
• Ongewijzigd (aanvraag werkingstoelage verstuurd)
Overzicht werking RvB: november 2016 - februari 2017
Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur
De vacante plaatsen zijn ingevuld:
• 1 deskundige
Mevr. Jenny De Corte
• 1 afgevaardigde Christelijke vereniging
Mevr. Claudine Verbeke
• 1 afgevaardigde neutrale vereniging
Mevr. Christel Verleyen
Huidige samenstelling (20 leden):
• 6 neutraal
• 3 Christelijk
• 1 socialistisch
• 1 Vlaams Nationaal
• 1 afg. Bibliotheek De Pinte
• 8 deskundigen
Vergaderingen:
10 november 2016
Uitwerking erfgoeddag, feedback subsidiedossiers
8 december 2016
Samenstelling nieuw bestuur, erkenningsaanvragen
12 januari 2017
Uitwerking Vlaanderen Feest, adviezen “Kunstenaar van de maand” in de Bib en “Mobiliteitsplan”
Advies: ‘kunstenaar van de maand’ in bib
De cultuurraad wenst op eigen initiatief advies uit te brengen over het project ‘Kunstenaar van de
maand’. Dit kunstproject werd opgestart in november 2009 maar in 2014 verminderde de interesse van
de kunstenaars in dit project.
Op vraag van de cultuurbeleidscoördinator werd er een betere en meer geschikte
tentoonstellingsruimte gezocht. Daarop werd in de collegezitting van 29 september 2014 beslist om
twee maal per jaar een tentoonstelling van een individuele kunstenaar toe laten in de bibliotheek.
Het advies wordt ter stemming aan de algemene vergadering voorgelegd.:
• Per kwartaal één kunsttentoonstelling toe te laten in de bibliotheek
• Een actieve promotie te voeren over dit project (als vervolg op ‘kunstenaar van de Maand’.)
• Enkel inwoners van De Pinte of leden van een Pintse kunstvereniging toe te laten om deel te nemen
aan dit project.

Stemming : voor 58 ‐ tegen 1 ‐ onthouding 2
Advies: Mobiliteitsplan
Sinds 1,5 jaar werkt gemeente De Pinte aan de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.
De cultuurraad waardeert de inspanningen van het bestuur om zoveel mogelijk doelgroepen te
betrekken bij de opmaak van het mobiliteitsplan.

Het is voor de cultuurraad echter moeilijk om een gefundeerd advies te geven:
1. De A.V. van de cultuurraad komt twee maal per jaar samen, net op die momenten dat de
inspraak niet meer gevraagd wordt (vóór de infovergadering en nu net na de deadline van 15
februari 2017 om suggesties door te geven).
2. We moeten als adviesraad suggesties geven zonder dat we iets op papier hebben ontvangen
waarover we suggesties moeten geven. Een aantal personen zaten op de Mobiliteitsraad wel
met documenten, andere niet. Er zou een document zijn van 94 pagina’s maar dit document
vind je nergens (niet op de website van de gemeente en ook niet bij de website
depinteonderweg.be omdat die website dikwijls niet werkt…).
3. Er vanuit de gemeente gevraagd wordt om suggesties te doen maar waarbij dan telkens wordt
gezegd dat de gemeente nog geen keuzes heeft gemaakt over het mobiliteitsplan en dat het
dus enkel om ideeën gaat. Vraag is wanneer de gemeente wel een ontwerp zal opmaken. Pas
dan zullen we als adviesraad onze taak kunnen opnemen en een advies formuleren over een
globaal (!) plan.
4. De cultuurraad is graag bereid om over een uitgewerkt en concreet voorstel mobiliteitsplan
advies ten gronde te geven.
Stemming : unaniem goedgekeurd.

Werkgroepen
Erfgoeddag
Zondag 23 april 2017 - raadzaal - Filmvoorstellingen Mensen & Voorwerpen.
Eigenaars van “ongewone” gebruiksvoorwerpen die deze willen ter beschikking stellen tijdens de
erfgoeddag kunnen dit melden aan Degenhard De Smet of Johan Van Twembeke.
Vlaanderen Feest
Camping Polderbos op zondag 9 juli 2017
15.00 uur Camping ‘open’
16.00 uur Muziekschool De Pinte - voorprogramma
18.00 uur Folgazàn - muziekoptreden
19.45 uur Ontpopt - muziekoptreden
22.00 uur Camping ‘gesloten’
Festival van Vlaanderen
Zaterdag 30 september 2017
Optreden van Belgian Brass Soloists (blazers) in het OCP.
Mededelingen van het bestuur/varia
 Teater 2000 - voorstellingen op 24, 25 en 26 maart 2017 - OCP - “Gepeperd en ongezouten”
met proeverijen van de Pintse middenstand.
 Vocaal Ensemble - concert op 25 maart 2017 - kerk De Pinte
 Davidsfonds - voorstelling op 4 maart 2017 in het OCP - Arto Mundo
 Davidsfonds/De Kleine Kantorij - op 21 maart 2017 in de kerk van De Pinte - Nacht van de
Geschiedenis
 Fotoclub De Spiegel maakt de opmerking dat de standaardverlichting in de raadzaal
onvoldoende is bij tentoonstellingen.
Er zal worden nagegaan of er budgetten voorzien kunnen worden voor de aankoop van een
egale verlichtingsset in de uitleendienst.

Volgende algemene vergadering : 24 oktober 2017

