VERSLAG CULTUURRAAD 19/12/2013 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS
AANWEZIG:

Paul VAN LAETHEM, Marleen FLAMANT,
Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Anna DURANG,
Myriam VANHOLDER

VERONTSCHULDIGD: Georges SAUVAGE

-

Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 21/11/2013: Het verslag van de
vorige vergadering van de cultuurraad van 21/11/2013 werd goedgekeurd. Dit
goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het college worden voorgelegd.

-

Verslagen cultuurraad: Voortaan zullen de verslagen van de cultuurraad zo vlug
mogelijk na de vergaderingen worden opgemaakt door Myriam. Op het eerstvolgende
schepencollege van 26/12 zullen de tot op heden goedgekeurde verslagen 2013 van de
cultuurraad ter kennisgeving aan het college worden bezorgd. Na kennisgeving aan
college zullen deze verslagen via de gemeentelijke website aan de bevolking ter
kennis worden gebracht.
Werkwijze die voortaan zal worden gevolgd: goedkeuring verslag vorige vergadering
op eerstvolgende cultuurraad; ter kennisgeving overmaken op eerstvolgend
schepencollege; openbaar maken via gemeentelijke website.

-

Beleids- en Beheerscyclus (BBC): meerjarenplanning gemeente: Het is de bedoeling
dat de desbetreffende adviesraden (cultuurraad, milieuraad, …) ieder m.b.t. hun
beleidsdomein binnen BBC advies uitbrengen aan de gemeente.
Per adviesraad stelt gemeentebestuur €500 ter beschikking (gelijk bedrag voor elke
raad). Vroeger was dit ooit €2500, maar besparingen dringen zich steeds meer en meer
op.
Alle inwoners van Bever kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van de
bibliotheek van Herne (net zoals de inwoners van Herne zelf). Dit door het feit dat
onze voorzitter cultuurraad, Paul Van Laethem, zetelt in de beheerraad van de
bibliotheek van Herne.
Noch Vlaanderen, noch de provincie geven subsidies op vlak cultuur, …
Beleidsactie BBC: cultuur naar burger brengen.

- Verslag recente beheerraad bibliotheek Herne:
• Lidmaatschap: er wordt overwogen om het inschrijvingsgeld te verhogen. Momenteel
is dit nog gratis voor inwoners uit Herne en Bever.
• Erfgoedcel stelde een groot aantal boeken over WOI ter beschikking aan bibliotheek
Herne.
De cultuurraad vraagt zich af of er veel mensen uit Bever soms of regelmatig een bezoek
brengen aan de bib van Herne. We weten het niet … De school van Bever bezoekt wel af en
toe de bib. Sommige klassen brengen/brachten reeds een bezoek om de kinderen met de bib te
laten kennis maken.
Er werd geconcludeerd dat misschien gewoon het feit dat de bib van Herne bij weinig mensen
van Bever gekend is, dat maakt dat er door Bevernaren misschien relatief weinig gebruik
wordt van gemaakt. Het plaatsen van een kort artikel in volgend infoblad, met de
mededeling dat iedereen in de bib van Herne terecht kan, is geen slecht idee. In dat artikeltje
zouden dan de juiste locatie + openingsuren van bibliotheek worden vermeld.
Een zogenaamde “bibtroley” die naar Bever zou komen, zou aan te raden zijn, om de
bibliotheek voor senioren meer bereikbaar te maken.
Volgende vergadering van de beheerraad bib Herne gaat door in februari 2014. Paul zal op de
volgende cultuurraad er eventueel kort verslag over uitbrengen.

-

De Seniorenraad Bever stelt voor: HERDENKING WO I 1914-1918 TE BEVER:
Marie-Jeanne deed het project i.v.m. herdenking WOI (zoals voorgesteld aan
schepencollege d.d. 03/12/2013), voorgesteld en uitgedacht door seniorenraad uit de
doeken.
Deze herdenkingsfestiviteiten van ’14-’18 en ’40-’45 zijn gepland voor zondag 21
september 2014.
Het is de bedoeling een eerbetoon te brengen aan onze helden van de “groote” oorlog
van 1914 – 1918 en er ook de oudstrijders van 1940 – 1945 bij te betrekken.
Eerbetoon door enerzijds de beide oorlogsmonumenten te begroeten (voorafgegaan
door een Heilige Mis) in de voormiddag. In de namiddag zou er eeen praalstoet
worden georganiseerd, gevolgd door een receptie, afgesloten met een filmprojectie
rond WOI.
Bij dit alles zou op de eventuele medewerking worden gerekend van gemeentebestuur,
de verschillende (advies)raden en verenigingen, de school, …
Ook zullen in dit verband de volgende personen/organisaties worden gecontacteerd:
White Star Division uit Galmaarden, de heer Jan Torrekens en de heer Vincent
Vrancx.
Projectleider: Jean-Jacques Silverans.

De verschillende actoren zullen worden aangeschreven: GBS AK’Cent, de voorzitters
van de verschillende Beverse verenigingen, de verschillende (advies)raden,
feestcomité,…
De cultuurraad zal het verzamelen van alle materiaal in verband met WOI op zich
nemen. Dit met de bedoeling om het te digitaliseren/in te scannen en nadien terug te
geven aan de eigenaar.
Een eerste werkvergadering zal zo vlug mogelijk worden vastgelegd.
De Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei (JC Castelhof – Molenstraat 102 – 1700
Dilbeek; Karen Vanbuggenhout: 0498/92.28.43 ) zal in dit verband ook worden
gecontacteerd met het oog op het bekomen van het impulsbedrag voor organisatie van
WOI-herdenkingsfestiviteit, dit wanneer het project concreter is uitgewerkt.
Paul Van Laethem zal Karen contacteren in verband met het bestellen van de
erfgoedkast (= instrument dat door Erfgoedcel gratis aan de betrokken gemeenten ter
beschikking wordt gesteld met de bedoeling om erfgoed te inventariseren/promoten,…
in bib’s, culturele centra en gemeentehuizen.
Aan de gemeentelijke basisschool zou eventueel kunnen worden gevraagd om o.a.
klaprozen, vlaggen,… te maken met de kinderen.
Er werd ook aan gedacht om een week voordien eventueel een spreker uit te nodigen
en hem een uiteenzetting te laten doen over uitvindingen als gevolg van de groote
oorlog (gasmaskers, parachutisten,…).
Waar zou alles doorgaan? Dit hangt natuurlijk af van de omvang van de reacties, van
het aantal verenigingen/vrijwilligers die aan dit alles wensen mee te werken.
-

Volgende vergadering cultuurraad: donderdag 13/02/2014 om 19u30 op
gemeentehuis.

Myriam

