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Afwezig:

1. Welkom
Iedereen wordt verwelkomd. Goedkeuring verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.



Ter verduidelijking bij het vorig verslag: de cultuurdienst zal een bedankingskaartje sturen
naar de oud-leden.

2. Terugblik en vooruitblik




Erfgoed dag
o

Eddy Niesten op zondag 28 april om 14u in ’t Torreke over oude gerechten ikv “Hoe
maakt u het?”

o

Er waren +/- 30 aanwezigen

o

De Cultuurraad zal € 200 storten aan de heemkundige kring voor de organisatie van
de Erfgoed dag

Vlaanderen Feest 2019
o

We zullen waarschijnlijk wc’s moeten huren

o

Nog steeds geen gratis podium gevonden

o

Er wordt geopperd om als gemeente misschien een podiumwagen aan te kopen

o

We zullen vragen aan de slager of hij een eetstand voorziet
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Open Monumentendag
o

Kasteelpark van het Koekuit Kasteel wordt opengesteld. Enkel via gids en enkel via op
voorhand inschrijven, i.s.m. natuurpunt

o

Er wordt een inschrijvingsprogramma geschreven door Alexander Huyghebaert. Luc
stelt voor dat de mensen die niet met een computer kunnen werken, geholpen
worden in de bieb of in het onthaal Toerisme.

Op 29 mei wordt de nieuwe cultuurbrochure voorgesteld

3. Adviezen


De reguliere subsidies worden goedgekeurd. Zie bijlage.



Er worden enkele annotaties bij de straatnamen ingekort. Zie bijlage

4. Eventuele adviesvragen


Er zijn geen adviesvragen

5. PC Den Ommeganck








De gemeente heeft het engagement op zich genomen om ergens volgend jaar het PC Den
Ommeganck over te nemen. Dit is wel nog niet officieel. Toch willen we niet bij de pakken
blijven zitten en willen we ons hierop al voorbereiden.
Daarom zal het huidige reglement van de gemeenschapscentra moeten worden aangepast.
De Cultuurraad gaat akkoord dat dit door Moraculi gebeurt. De Cultuurraad zal dan zijn
advies geven over de definitieve versie.
Naar aanleiding van die aanpassing van het reglement zullen we ook enkele
opsmukwerkzaamheden uitvoeren (tegenstrijdigheden eruit halen, …). Het reglement wordt
overlopen om te kijken of er nog andere zaken moeten veranderen. Dit geven we dan door
aan Moraculi:
o Art. 1bis: het dagdeel van 1 tot 5 uur blijkt in de praktijk niet te werken en is moeilijk
controleerbaar. Daarom stellen we voor om dit te schrappen.
o Art. 5: Er wordt voorgesteld om het schepencollege hier te schrappen. Annulaties
moeten worden doorgegeven aan de verantwoordelijke van het gebouw.
o Art. 35b: er wordt voorgesteld om privé-initiatieven die een voorstelling organiseren
die opstaat voor iedereen onder te verdelen in de categorie van de scholen en
verenigingen van buiten de gemeente i.p.v. onder privéfeesten van buiten de
gemeente.
o Art. 35g: hier is er heel wat discussie waarom trouwen niet mag, maar communies
wel. Dit punt moet zeker worden uitgeklaard.
Art. 36: Hier wensen we de korting te reduceren tot 30% i.p.v. 40% voor veelvuldig gebruik.
Op die manier komen we tot 2+1. Nu is het voordeliger om de zaal driemaal te huren als je ze
slechts tweemaal nodig hebt. Bij de vorige grote herziening van het reglement was deze
daling reeds besproken.
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6. Uitnodigingen en verslagen Algemene Vergadering


Het voorstel komt om ook voor de Algemene Vergadering te werken met email i.p.v.
papieren uitnodigingen via de post. De vergadering ziet dit zitten.



We zullen nog één keer op papier uitnodigen.

7. Gemeenschappelijke kalender


De vraag van de Gezinsbond van Dadizele die op het einde van de vorige Cultuurraad werd
ontvangen, wordt nu hernomen. De vraag gaat over een gemeenschappelijke
activiteitenkalender of – vergadering.



Er wordt opgemerkt dat er in het verleden al verschillende pogingen zijn ondernomen die
steeds zijn mislukt.



Bovendien zijn het niet enkel de culturele verenigingen die activiteiten inrichten, dus zou
zo’n overleg of kalender nooit volledig zijn.



Het bestuur ziet zo’n agenda of overleg niet zitten. Vooral omdat er al een onlineplatform is
(Uit in Moorslede).



Het bestuur raadt de verenigingen aan om de bezetting van de gemeentelijke zalen en de
Ommeganck te raadplegen. Daar zal je al een redelijk zicht hebben.



Ook stelt de vergadering voor om Uit nog eens uit te leggen en te promoten op een volgende
Algemene Vergadering.

8. Cultuurprijs







De vergadering ziet het zitten om een cultuurprijs of –verdienste in het leven te roepen
Er wordt een synthese gemaakt van de verschillende reglementen die op voorhand werden
doorgestuurd. We zien daarin veel gelijkenissen.
We zullen dus een reglement uitwerken, vooral op basis van de reglementen van Staden en
Ardooie.
We stellen alvast dat dit een waardering is en geen geldprijs. Het zal kunnen gaan over een
persoon een vereniging of een activiteit. Je zal de prijs niet zomaar elke keer kunnen winnen,
er zal een beperking op zitten.
We opteren voorlopig om dit tweejaarlijks te doen en de uitreiking te koppelen aan
Vlaanderen Feest. We mikken op 2020 om dit voor de eerste keer uit te reiken.

9. Datum volgende vergadering:


4 september 2019 om 20 uur in GC De Bunder, zaal de Roede

10.


Varia

Er wordt nogmaals opgeroepen om de achterban van de verenigingen eens te bevragen of er
interesse zou zijn naar culturele uitstappen georganiseerd door de Cultuurraad

Voor verslag,
Sammy Vermeesch
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Bijlage 1: advies reguliere subsidies werkjaar 2018

Proces:

Op basis van het reglement worden alle socio-culturele verenigingen uitgenodigd midden oktober
2018 om hun subsidiedossier voor het werkjaar 2018 in te dienen bij de Cultuurdienst voor 31 januari
2019 of op de eerste Algemene Vergadering van de Cultuurraad. De verenigingen die dan hun dossier
niet hebben ingediend, zijn allemaal gecontacteerd. Alle dossiers zijn nagezien door de
cultuurbeleidscoördinator. Deze dossiers en de berekeningen worden voor advies voorgelegd aan de
Cultuurraad van 14 mei 2019 De problemen worden voorgelegd aan de Cultuurraad, de rest krijgt
punten op basis van het reglement. Dit gebeurt voor de laatste maal op basis van het oude
subsidiereglement. Voor werkjaar 2019 is het nieuwe subsidiereglement van toepassing.

Probleemschets:

De discussiepunten worden voorgelegd aan de vergadering. De Heemkundige Kring Moorslede heeft
een publicatie die niet 100% voldoet aan de eisen in het reglement. De KWB Slypskapelle heeft een
krantje, waarbij de vergadering zich afvraagt of dit een tijdschrift is. Verschillende verenigingen
vragen kadervorming aan, maar steken niks bij van bewijs. Bij het VFG wordt er vastgesteld dat het
bestuur bestaat uit mensen van Ledegem en dat alle activiteiten in Ledegem plaats vinden, hun
dossier is ook niet volledig. Het Lievensmuseum dient gewoon een formulier in, zonder de andere
verplichte stukken. Al deze zaken worden grondig doorgenomen op de vergadering

Motivatie




Heemkundige Kring Moorslede:
o

Omdat er in het verleden ook al soepel is omgesprongen met de publicaties, keurt de
vergadering de publicatie van de Heemkundige Kring Moorslede goed.

o

Ze wijst er wel op dat we met het nieuwe reglement moeten proberen om strikter te
zijn.

o

Er worden punten toegekend voor deze publicatie

KWB Slyps:
o

Het krantje ziet eruit als een tijdschrift, maar is iets éénmaligs. Dit kan dus niet onder
deze categorie worden gehonoreerd.

o

Er worden geen punten hiervoor toegekend
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Kadervorming:
o

De regels rond kadervorming worden al heel soepel toegepast. Het minste wat er
gedaan kon worden was het bewijsje van deelname bijsteken. De vergadering keurt
de aanvragen zonder bewijs niet goed.

o

Er worden hiervoor geen punten toegekend.

VFG
o

Het bestuur van VFG bestaat enkel uit leden van Ledegem

o

Alle activiteiten vinden plaats op het grondgebied Ledegem

o

We gaan ervan uit dat er ook in Ledegem subsidies worden aangevraagd

o

De vergadering stelt dat we hier nog onmogelijk kunnen spreken van een
Moorsleedse vereniging.

o

Hun dossier is ook verre van in orde.

o

De vraag wordt zelfs geopperd of hun erkenning wel nog geldig is?

o

De Cultuurraad stelt voor om geen subsidies te betalen aan het VFG

Lievensmuseum
o

Enkel het formulier is ingevuld.

o

De vergadering vraagt zich af of er nog een werking is van het Lievensmuseum. Door
het ontbreken van een werkingsverslag en bewijstukken kan dit niet worden
nagegaan.

o

Daarom adviseert de Cultuurraad om geen subsidies toe te kennen aan het
Lievensmuseum.

Besluit:

Rekening houdend met bovenstaande opmerkingen, adviseert de Cultuurraad unaniem om de
subsidies uit te betalen op basis van de puntenverdeling in het reglement en op basis van de
berekening hiervan door de cultuurbeleidscoördinator, in bijlage. In die berekening werd reeds
rekening gehouden met alle opmerkingen van de Cultuurraad.
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Naam vereniging

bedrag

rekeningnummer

Sectie 1
Cantabile

250,00

be13 9790 8358 8339

Drumspirit

1240,00

be34 8002 2007 4890

175,00

be41 4664 3646 1110

KH Slyps

1115,00

be79 7509 0925 5833

KH Verenigde Vrienden

1240,00

be41 8002 0736 9510

Ridder Jans Zonen

1490,00

800-2229405-35

Grimmertingekoor

KAT

300,00

be46 83354229 5136

KNA

300,00

be89 4664 1061 8185

Sectie 2
Davidsfonds Moorslede

752,98

be37 4664 1450 2128

Davidsfonds Dadizele

726,34

BE37 7512 0041 0528

Gezinsbond Moorslede

806,26

be57 7506 5895 7235

Gezinsbond Dadizele

1054,89

be71 7386 1106 5969

Heemkundige Kring Dadizele

1294,63

be56 8600 1180 5888

912,81

BE09 0689 1000 8557

VTB-VAB
Heemkundige kring Moorslede
Volksvermaak

1170,32
486,60

850-8234699-76
BE73 0688 9613 7860

Sectie 3
ABS Dadizele

104,78

105-3038181-70

ABS Moorslede

79,92

be10 1043 6521 0404

Curieus

95,90

850-8208834-13

Femma Moorslede

220,21

be27 3631 5185 6873

Femma Dadizele

154,50

979-0679089-94

Femma Slyps

340,09

be90 7775 5023 7832

KVLV Dadizele

344,53

be08 7386 1104 0913

KVLV Moorslede

186,47

738-6100003-83

KVLV Slyps

193,57

be76 7386 1104 9195

KWB Slyps

172,26

777-5501355-76

Landelijke Gilde Moorslede

229,09

be61 7386 1003 2517

Landelijke Gilde Slyps

122,54

be39 7386 1101 2419
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Markant

167,82

be89 8508 1545 8685

Oudercomité Slyps

93,23

be40 7510 0345 5563

Oudervereniging gemeenteschool

65,71

be93 4664 1502 0167

114,55

be84 4664 3649 5159

Unizo Moorslede

Sectie 4
KVG Moorslede

ok

BE18 0017 1789 5965

KVG Dadizele

ok

BE90 8007 1601 0632

Lievensmuseum

0

BE73 9731 7569 8760

VFG

0

VE81 0016 4717 8824

Ziekenzorg Dadizele

ok

be15 7386 1145 0030

Ziekenzorg Moorslede

ok

be89 7386 1145 5585

Algemeen
Cultuurraad

1860,00
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Bijlage 2: Tweede advies annotaties straatnamen
Proces:

Naar aanleiding van de inhuldiging van de Camille Coolsstraat, kwam het voorstel om, bij vervanging
van de straatnaamborden, nog straten te voorzien van zo’n annotatie. Op de bestuursvergadering
van 3 oktober 2014 werd het idee geopperd. Op de bestuursvergadering van 2 december 2014 werd
dit idee verder uitgewerkt. Er werd onder meer gekozen om enkel te werken met de
persoonsgebonden namen. De feiten werden aangevuld en het idee werd vervolgens voorgelegd aan
de aan de Algemene Vergadering van 8 februari 2015. Deze vergadering keurde het voorstel unaniem
goed, wel met de opmerking om alles te controleren. Ze gaf het mandaat aan de
bestuursvergadering die dit verder uitwerkte op haar vergadering van 10 maart 2015 en uiteindelijk
op 28 mei unaniem alles goedkeurde en dit bij wijze van advies op eigen initiatief voorlegt aan de
gemeente.
De gemeente stelde vast dat enkele namen te lang waren. Daarom is dit terug ter tafel gekomen op
de bestuursvergadering van de Cultuurraad van 14 mei 2019.

Besluit:

Het bestuur past enkele annotaties aan:

Bij vervanging van de straatnaamborden, volgende annotatie voorzien voor de volgende straten:

o
o

6de Jagerstraat: 6de Jagers te voet bevrijden Moorslede in WOI
Baron Holvoetlaan: Belgisch gouverneur en magistraat (1874-1967) in Dadizele

begraven (dit laatste stuk indien er plaats is)
o
o
o

Breughellaan: Kunstschilder 1526-1569
Burgemeester Ghekierestraat: Burgemeesters te Moorslede
Cyriel Van Hauwaertstraat: Moorsleedse wielrenner 1883-1974, eerste Flandrien (dit laatste

stuk indien er plaats is)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dokter Vander Stichelelaan: Burgemeester Moorslede
Emiel Jacqueslaan: Moorsleedse kunstschilder 1874-1937
Guido Gezellelaan: Priester-dichter 1830-1899
Jan Onraetstraat: Figuur uit de 3de legende van Dadizele
Leonie de Croixstraat: Gravin de Croix de Dadizele 1813-1887
Memlinglaan: Kunstschilder 1430-1494
Mgr. Cardijnlaan: Kardinaal en oprichter KAJ en VKAJ, 1882-1967
Mgr. Catrystraat: Bisschop Lahore India 1889-1972
Neckerswegeltje: Verwijst naar notaris Deneckere
Pater Lievensstraat: Moorsleedse missionaris India 1856-1893
Permekelaan: Kunstschilder-beeldhouwer 1886-1952
Remi Dewittestraat: Burgemeester Dadizele 1859-1946

Cultuur Raad Moorslede, GC De Bunder, Iepersestraat 52b, 8890 Moorslede, tel: 051 700285, fax: 051 703458, email:
cultuur@moorslede.be

o
o
o
o
o
o
o

Ridder Janlaan: Heer van Dadizele 1432-1481
Rubenslaan: Kunstschilder 1577-1640
Servaeslaan: Kunstschilder 1883-1966
Sint-Achariusweg: Bisschop Doornik 7de eeuw
Sint-Sebastiaanlaan: Patroonheilige schuttersgilde
Ten Bunderenstraat: Gasthuis Ten Bunderen 1269
Van Eycklaan: Kunstschilder 1390-1441

De Cultuurraad wenst er ook op te wijzen dat enkele jaren geleden er drie straten een naam hebben
gekregen, waar er echter nog geen straatnaamborden hangen. Dit gaat over de Brevierweg, de
Hospitaalweg en het Rederijkerspad.
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