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Agenda:  

 

1. Verslag 

Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Toelichting aanvraag projectsubsidie ’70 jaar markt’ 

Drijvende kracht achter het marktverhaal Daniël geeft toelichting bij de aanvraag. De culturele raad verstrekt 
een unaniem positief advies. 

 

3. Oprichting intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst 

Toelichting door schepen Marleen. Er wordt al sinds verschillende jaren intergemeentelijk gewerkt op vlak van 
roerend erfgoed. Naar aanleiding van het decreet onroerend erfgoed, kwam uit Merelbeke de vraag om naar 
analogie met de geciteerde werking ook een werking op te starten op vlak van onroerend erfgoed. Het college 
vraagt nu het advies van de raad m.b.t. het instappen in deze werking. Er zijn in het geval van een goedkeuring 
zijn hier geen extra kosten verbonden. 

De raad verstrekt een unaniem positief advies. 

 

4. Aanvraag erkenning ‘Broederschap der wijnproevers’  

De raad verstrekt een unaniem positief advies. 

 

5. Programma 11 juli 

David meldt dat de traditionele 11 juliviering dit jaar plaatsvindt op zondag 9 juli, afspraak om 16 uur in GC De 
Kluize. Centrale gast is Jan De Wilde. 

 

6. Subsidies 2017 

David bezorgt iedereen de nodige documenten en zal de einddatum vermelden. David vermeldt dat ook 
Frieda en Dirk in kopie moeten worden gezet. 

 

7. Nieuws uit De Kluize 

Els zal de datum voor het indienen van de receptieve activiteiten doorgeven via mail. 

 

 



8. Nieuws uit de uitleendienst 

David meldt dat er 4 nieuwe monitors werden aangekocht ten behoeve van de uitleendienst.  

 

9. Varia 

Vragen Dennis Aspeele m.b.t. de werking van de uitleendienst en de projectaanvraag fototentoonstelling. 

David meldt dat Dennis zich verontschuldigde voor deze avond, dat hij vroeg om het punt uit te stellen naar 
een volgende bijeenkomst. Hij stelt tevens de vraag om de vergadering ook eens op een donderdag te leggen. 

De vergadering stelt dat deze oefening al werd gemaakt in het verleden en dat daaruit bleek dat woensdag 
en donderdag procentueel minst mogelijk waren; er werd toen geopteerd voor maandag en dinsdag. Bleek 
toen dat er op dinsdag ook minder volk was, waarop werd beslist om alle vergaderingen op maandag in te 
plannen. De raad suggereert om – indien belet – een vertegenwoordiger te sturen naar de vergadering. 

 

Vzw ON Stage organiseert op paaszondag een retrofuif (zie flyer) in den Amb8 

 

 

 


