VERSLAG CULTUURRAAD 18/06/2013 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS
AANWEZIGEN: Georges SAUVAGE, Paul VAN LAETHEM, Marie-Jeanne
DESCHUYTENEER, Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER
VERONTSCHULDIGD: Anna DURANG
AFWEZIGEN: Thierry VAN VRECKEM
-

Goedkeuring verslag cultuurraad van 16/05/2013: Het verslag van de vorige
cultuurraad van 16/05/2013 werd zonder enige op- of aanmerking goedgekeurd.
Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege worden
voorgelegd.

-

Goedkeuring statuten cultuurraad en samenstelling cultuurraad: De statuten en de
samenstelling van de cultuurraad werden door de gemeenteraad van 17/06/2013
goedgekeurd.

-

BBC: Subsidies op cultureel gebied zijn, volgens de beleidsprioriteiten overheid, niet
voor onze gemeente weggelegd.

-

Open Monumentendag 2013: zondag 8 september:
Er zal een fotozoektocht, die eventueel per fiets kan worden afgelegd, worden
uitgestippeld.
Marie-Jeanne vraagt even na bij Raymond Soudan, of hij fotomateriaal heeft,…
Hierbij vraagt de cultuurraad logistieke steun aan de gemeente. De gemeentelijke
sportzaal is gereserveerd voor zondag 08/09 (inschrijvingen en vertrek vanuit
sportzaal).
Een route kan eventueel worden uitgestippold langsheen plaatselijke streekproducten
(Couleur Chocolat, Kaasmakerij De Ville, Margrietje, …) of bezienswaardigheden
(bakovens, …).
Om deze fotozoektocht OMD voor te bereiden, is de volgende cultuurraad gepland op
donderdag 1 augustus 2013.

-

Dorpsfeesten 2013: geen activiteit cultuurraad.

-

Beheerraad BIB HERNE: Paul Van Laethem is, als voorzitter cultuurraad Bever,
bestuurslid beheerraad bibliotheek van Herne. Hij volgt hierbij Werner Godfroid op.

-

Voorstel cultuurraad omtrent naam nieuwe naam woonwijk Poreel ongunstig
geadviseerd door schepencollege: De voorgestelde naam “Kalveir”’ door cultuurraad
voor nieuwe woonwijk Poreel werd door schepencollege niet aanvaard. Het
schepencollege vindt het geen goed voorstel, te negatief. Het schepencollege zal er op

een volgend schepencollege over nadenken. Antwoord schepencollege is beloofd
tegen de volgende cultuurraad.
-

Tegemoetkoming cultuurraad in prijzen/tickets bijwonen culturele evenementen
Arjaantheater, Rosario,…
Vraag: Hoe regelen we dit best praktisch? Even over nadenken…
Misschien via tickets op naam (die dan korting geeft bij bepaalde culturele
evenementen te beleven in bever en/of erbuiten…?
Het is de bedoeling om mensen uit Bever aan te moedigen om culturele evenementen
bij te wonen …
Er zou best ook een tekst op website gemeente of in informatieblad worden geplaatst
in dit verband.

-

Bedenking cultuurraad over voorwoord burgemeester in laatste informatieblad: In het
voorwoord zou burgemeester zich, volgens sommigen uit cultuurraad, beter iets
gematigder opstellen naar de vrijwilligers toe…

-

+ Er werd opgemerkt dat de Franstalige tekst informatieblad heel veel fouten bevat…

Myriam

