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Verslag cultuurraad 17 oktober 2019
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (12/09)
Paul Briers geeft een opmerking dat de brieven nog steeds niet bij het verslag werden
gevoegd. Deze werden wel aan het college voorgelegd, maar werd inderdaad niet
doorgestuurd naar alle bestuursleden. Tijdens deze vergadering heeft de
cultuurbeleidscoördinator dat alsnog gedaan.
2. Activiteiten 2019
Open Monumentendag (22/09)
We kunnen alweer van een succes spreken. Er was veel belangstelling, alles verliep
vlotjes. Er waren verder geen opmerkingen.
3. Naamgeving Trage Wegen
Deze werden overlopen door de ondervoorzitter. Zo is iedereen op de hoogte. De raad
van bestuur van de cultuurraad moet echter nogmaals een schriftelijke advies
bezorgen om bij het dossier te voegen, ondanks dat we dit mee hebben opgesteld.
Er is een subsidie van de provincie is om de bordjes te bekostigen. Hier stond echter
een deadline op vermeld om de dossiers in te dienen, vandaar de snelheid van het
behandelen.

4. Varia

-

Dirk en Rik B. hebben enkele culturele voorstellen om met de raad van bestuur van
de cultuurraad een uitstap te doen.
Er zal eveneens geïnvesteerd worden in nieuwe vestjes voor de bestuursleden van
de cultuurraad.
Er wordt ook prijs opgevraagd om beachvlaggen te maken met het logo van de
cultuurraad. Deze kunnen uitgezet worden bij elk evenement van de cultuurraad.

-

Geert Laureys legt uit welke wijzigingen in het personeelskader op de
gemeenteraad zullen verschijnen. Voor de dienst Vrije Tijd betekent dit dat er een
nieuwe cultuurbeleidscoördinator wordt gezocht die de job gaat combineren met
diensthoofd Vrije Tijd. Er komt eveneens een vacature voor administratieve
ondersteuning van de dienst Vrije Tijd en het zaalbeheer van de gemeente
(sportinfrastructuren en gemeenschapscentrum).

DDr

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 17 oktober 2019
1. Varia
Geen varia
Volgende vergaderingen:
-

donderdag 28 november

