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Aanwezig: 

Aper Johan X 

De Bock Brenda X 

De Schepper Saskia X 

Dieleman  Patrick X 

Fruytier Maurice X 

Huyghe  Rita X 

Kostka  Günther X 

Neetesonne  An X 

Neyt Katrien X 

Van Der Linden  Vincent X 

van Waes  Marie-Louise X 

Vervaet  Danny X 

Willem Sarah X 

   De Caluwé Robby X 

van der Noll Corrine X 

 
Aanwezig = X, Verontschuldigd = V, Afwezig = 0 

 
 
 
Verslag  03/07/2019 
 

1. Kennismaking 
Voorstelrondje voor en door de leden van de werkgroep. 

 
 

2. Toelichting werkwijze werkgroep 
Robby vermeldt dat de werkwijze van de werkgroep nog niet vast ligt. Er zijn verschillende 
opties mogelijk. Er worden twee brainstormsessies georganiseerd met als doel een advies te 
vormen naar het CBS ten dienste van de opmaak van het beleidsplan. De brainstromsessies 
zullen de samenstelling, organisatorische werking en beleidskeuzes van de werkgroep 
behandelen. Deze sessies gaan door op 17/7 en 13/8 om 19u30 in het gemeentehuis. 
Aanmelden voor één van de sessies via corrine.vandernoll@bib.moerbeke.be 
 
Robby zal contact opnemen met de leden van het vorige beheersorgaan bibliotheek, met de 
vraag naar hun verminderde aanwezigheid in de nieuwe samenstelling van de werkgroep 
Cultuur.  

 
 

3. Kiezen voorzitter en penningmeester 
Voorzitter: Maurice Fruytier 
Secretaris: Corrine van der Noll (bibliothecaris) 
Penningmeester: niet gekozen. Robby neemt eerst contact op met de financieel directeur 
van de gemeente voor toelichten naar de noden hiervoor.  
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Vraag naar budget: de cultuuradviesraad ontving jaarlijks 1000 euro werkingsmiddelen. Er 
wordt naar gestreefd dit toch minimaal te behouden. Er zal nog besproken worden hoe 
budgetten voorzien worden, gezien er ook culturele activiteiten plaatsvinden buiten de 
werkgroep cultuur, zoals in de bibliotheek (winteravonden, activiteiten voor de scholen, 
filmvoorstellingen e.d.). Robby zal contact opnemen met de financieel directeur van de 
gemeente om de budgetten te bespreken.  

 
 
 

4. Poëzieavond 30/1/2020 
Elk jaar in januari organiseerde de cultuuradviesraad een poëzieavond. Wellicht toch mooi 
deze traditie met de nieuwe werkgroep voort te zetten. Maurice gaf een tip voor een dichter. 
De bibliothecaris bekijkt dit verder.  

 
 
 

5. Beleidsplan 2020-2025 
Om dit punt verder uit te werken worden de brainstormsessies georganiseerd besproken bij 
agendapunt 2. 
 
Vanuit de vorige Cultuuradvies is er een werkgroep actief geweest met het formuleren van 
een advies naar het CBS ter herbestemming van het Anton van Wilderodehuis. Het 
geformuleerde advies zal nu niet geheel gevolgd kunnen worden omdat de gemeente (nog) 
niet in staat is het huis goed te beheren. Dit blijft dus geregeld zoals het reeds was: inboedel 
blijft staan en wordt beheerd door de familie. Wel zijn er ideeën voor het gebruik van de 
tuin, waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend.  
 
Moerbeke is sinds begin mei 2019 aangesloten bij Erfpunt. Erfpunt is een expertisecentrum 
voor onroerenderfgoedzorg in het Waasland. Voor de Raad van Bestuur is Inge Mertens 
afgevaardigde voor de gemeente Moerbeke, Maurice Fruytier zetelt in de stuurgroep.  
Erfpunt is op zoek naar vrijwilligers om de experten bij te staan tijdens het inventariseren van 
het onroerend erfgoed in de gemeente. Maurice zal zorgen voor de nodige informatie voor 
deze oproep.  

 
 
 

6. Varia 
Website gemeente, pagina’s Cultuur: op deze pagina’s staat inmiddels verouderde informatie 
en vraagt om een update. De namen van de leden van voorgaande CAR zijn ondertussen 
verwijderd. Na de zomer zal er een vernieuwde gemeentewebsite zijn, hierdoor zullen ook 
de pagina’s van Cultuur en Bib t.z.t. aangepast worden. 
 
 

 
Volgende vergadering:  doodle voor een dinsdag in september/oktober 
 

 
 
 
 

 
 
 


