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Verslag Cultuurraad 09/11/2020 

 
Aanwezig: 

Aper Johan V 

De Bock Brenda V 

De Schepper Saskia X 

Dieleman  Patrick V 

Fruytier Marc V 

Fruytier Maurice X 

Heirman Sylvere X 

Huyghe  Rita V 

Kostka  Günther X 

Neetesonne  An X 

Tollenaere Kirsten X 

Van Der Linden  Vincent X 

van Waes  Marie-Louise V 

Vervaet  Danny V 

Willem Sarah V 

   

De Caluwé Robby X 

van der Noll Corrine X 

 
Aanwezig = X, Verontschuldigd = V, Afwezig = 0 

 
Verslag  09/11/2020 
 

1. Goedkeuring verslag 
Verslag werd goedgekeurd 
 

2. Verslag op website 
Goedgekeurde verslagen worden steeds verstuurd naar algemeen directeur ter voorlegging aan het CBS.  
Daarna zullen de verslagen op de website gezet worden door de communicatiemedewerkster van de 
gemeente.  
 

3. Voorbije activiteiten 
AvW kinderwandeling: niets aan toe te voegen 
Samen veerkrachtig: enkel de filmvertoning op 20/10 is kunnen doorgaan. Weinig aanwezigen maar 
deze waren wel positief over de activiteit. 
Wandeling Ercus: de try-out is kunnen doorgaan alsook het eerste weekend. Respons algemeen  
positief. Het tweede weekend vervalt, maar deze activiteit zou mogelijk later alsnog georganiseerd 
kunnen worden. 
 

4. Financiën 
- De 2e schijf van 500 euro is inmiddels door de gemeente gestort op de rekening van de cultuurraad. 
- Bankkaart voor secretaris cultuurraad nog niet ontvangen maar zou binnenkort verstuurd worden. 
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5. Vraag advies CBS straatnamen  

Het college van burgemeester en schepenen wenst het advies van de cultuurraad  m.b.t. de wijziging 
van de straatnamen ‘Kruisstraat’ en ‘Pereboomsteenweg’.  De straten ‘Kruisstraat’ en 
‘Pereboomsteenweg’ bevinden zich zowel ten zuiden als ten noorden van de E34 zodat het niet duidelijk 
is of de woning ten zuiden dan wel ten noorden van de E34 gelegen is. Dit levert vooral een probleem 
op voor de hulpdiensten die dikwijls kostbare tijd verliezen omdat ze langs de verkeerde kant staan. 
Vooral voor Pereboomsteenweg gaat er dan veel kostbare tijd verloren omdat er daar zelfs geen 
rechtstreekse verbinding is tussen zuid en noord.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de namen te wijzigen naar Kruisstraat-Zuid 
en Kruisstraat-Noord en Pereboomsteenweg-Zuid en Pereboomsteenweg-Noord, met behoud van de 
bestaande huisnummers.  

 
Extra advies werd gevraagd aan heemkring Ercus. De cultuurraad kon zich terug vinden in dit advies. De 
voorzitter stuurt  volgend besluit naar het CBS: 
 

De Kruisstraat: het voorstel van het college kan, maar de raad volgt advies heemkring Ercus en ziet 
meer logica in  
    - noordelijk stuk Kruisstraat: de baan vanaf E34 tot aan de grens met Nederland. Voorstel: dit blijft 
Kruisstraat met behoud van bestaande nummers 
    - het zuidelijk stuk van E34 naar rond punt ligt in het verlengde Ledestraat. Voorstel: Ledestraat 
uitbreiden tot aan E34 met aanpassing nummers (voordeel: weinig huizen betroffen) 
Pereboom: het voorstel van het college kan, maar de raad volgt advies heemkring Ercus 
    - noordelijk stuk blijft Pereboomsteenweg met behoud nummers 
    - zuidelijk stuk van E34 tot aan Spelonckvaart veranderd in Haringslede of Harinckslede. Hiermee zou 
men tegelijk het verdwijnen van deze naam uit taalgebruik kunnen tegen gaan. Oostvaart beperkt zich 
dan tot waar de Oostvaart vroeger stroomde (= geheel in   
       overeenstemming met de geschiedenis) De straat verandering betreft daar enkele huizen in het 
noorddeel Pereboomwijk en enkele huizen deel De Ruiter tot aan Spelockvaart.  
Twee zijstraten Kruisstraat 
    De cultuurraad geeft bijkomend advies, omwille van het veelvuldig rapporteren van sluikstort en 
wegens de moeilijke plaatsbepaling bij dit rapporteren en waarschijnlijk ook nuttig voor andere 
hulpdiensten. 
        - De Kruisstraat richting Rode Sluis net voor oprijden dijk rechts betonbaantje naar “het eiland” . 
Vandaag Kruisstraat. Voorstel Oude Zeedijk (terug te vinden op oude kaarten.) In dit straatje staan geen 
huizen 
        - Op de dijk rijdend, net  voor Rode Sluis in de scherpe bocht naar links, betonbaantje rechts naar 
beneden. Vandaag Kruisstraat. Voorstel: Reepstraatje (wordt nu al door de landbouwers, aangelanden 
gebruikt) In dit straatje staan geen huizen. 
 

 
 

6. Gedichtendag 
Gedichtendag 28/01/2021 annuleren, verschuiven naar volgende editie in 2022. De voorzitter neem 
hiervoor contact op met de dichter en begeleidende muzikant. 
 

7. Uit de Bib 
- De winteravonden worden in blok verschoven naar editie 2021-2022. Sprekers hebben alle vier 

toegezegd de lezing te kunnen/willen verschuiven, naar het mogelijke.  
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Er is eerder vastgelegd dat de Winteravonden een organisatie zijn en blijven van de bib, maar wel met 
een samenwerking door de cultuurraad. Vanuit de bib komt de vraag naar de cultuurraad: kan een lid 
van de raad het introwoordje op zich nemen? Dit kan uiteraard steeds iemand anders zijn. Het duurt 
nog even, maar kandidaten mogen zich zeker al aanmelden via corrine.vandernoll@moerbeke.be 

- Filmvertoningen leesgroep: de vertoningen gepland op 25/11 en 16/12 zijn geannuleerd. Die van 20/1 
en 17/2 staan nog gepland waarbij t.z.t. bekeken wordt of vertoning mogelijk is of dat deze alsnog ook 
geannuleerd zullen worden.   
 

8. Kunst aan het raam, Kunst in het Station… 
De initiatiefneemster van deze projecten (Brenda)  is niet aanwezig tijdens de vergadering. 
Er zijn enkele reactie op de voorstellen: 

- Sylvere: uit ervaring in Stekene volgende overweging; kunst in een WCZ krijgt weinig aandacht. Veel 
bewoners lijken niet (meer) geïnteresseerd in kunst. Wel ook rekening houden met mogelijke interesse 
door bezoekers. Zeker een kans geven. 

- Sylvere en Saskia hebben bedenkingen bij de duur van de tentoonstelling Kunst in het station: 
bedenkingen. Twee maanden lijkt lastig i.v.m. permanentie. Voorstel periode te houden op maximaal 
twee weken. Bedenking selectie kunstenaars, hoe en door wie? Rol en invloed academie Sint-Niklaas 
niet geheel duidelijk. Is de timing niet te strak? Deze en andere bedenkingen zullen verder uitwerkt 
worden door de werkgroep die Brenda trekt.  Bij interesse aan deelname in deze werkgroep graag 
bericht sturen naar corrine.vandernoll@moerbeke.be  Brenda is gevraagd bij iedere stap aan de raad te 
rapporteren. 

- Kunstprojecten zullen aansluiten bij het thema 150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen. 
- Tour Elentriek: naam aan te passen want deze is reeds in gebruik.  

 
9. Promo project Cultuurtuin Waas ‘atelier in beeld’ 

Infotekst is meegeleverd met de uitnodiging van de vergadering. Vraag aan communicatiemedewerkster 
van gemeente om promotie te plaatsen op de website.   
 

10. Hek rond beeld August Lippens 
Herstelling blijkt zeer lasting. Technische dienst heeft ander voorstel gedaan: 
 

 
 
Ze zouden een houten kader willen maken met daarin elementen wan het oude hekwerk verwerkt.  
Reactie uit de adviesraad: hout is wellicht meer vandalismegevoelig.  
Graag mening van afwezige leden van de cultuurraad voordat advies wordt geformuleerd.  
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11. Ronde van het Waasland 
Uitgesteld wegens corona 
 

12. Werkgroep Coronasubsidies 
Op moment van overleg is de werkgroep tweemaal samengekomen. Volgende samenkomst op 
18/11/2020. 
De twee vergaderingen hadden tot doel een systeem uit te werken waar iedereen zich in zou kunnen 
vinden. Het voorlopige puntensysteem zal door een aantal vertegenwoordigers worden uitgetest met 
de gegevens van de verenigingen waar zij ook deel van uitmaken. 
 

De Schepen verlaat na dit punt de vergadering 
 

13. Compostella genootschap 
De initiatiefnemer van dit projecten Patrick  is niet aanwezig tijdens de vergadering. Punt wordt 
verschoven naar volgende vergadering van de cultuuradviesraad. 
 

14. Moerbeke Pilootgemeente funerair erfgoed 
Maurice is indertijd gevraagd om als afgevaardigde van de gemeente te functioneren bij erfpunt. Daar 
zijn twee belangrijke issues waaraan gewerkt wordt:  bouwkundig patrimonium en funerair erfgoed. 
Gezien het decreet op kerkhoven waarin staat dat er meer zorg moet besteed worden aan historische 
graven en het behoud ervan , via een klassering van een welbepaalde zone en/of het inventariseren van 
unieke graven met mogelijkheid tot hergebruik, het herwaarderen van graven en vergroenen van 
kerkhof en dergelijke, is Moerbeke door Erfpunt uitgekozen tot pilootgemeente. Daar er in Moerbeke 
geen digitale informatie bestaat van o.a. plannen en inventaris, kan men hier met een blanco blad 
beginnen. Alle drie de kerkhoven zullen worden opgemeten. Maurice zal na ontvangen  grondplan een 
inventaris maken van het kerkhof op de Kruisstraat. Dit is het kleinste. Het resultaat zal dienen om bij 
een publieksmoment  vrijwilligers aan te spreken om beide grotere kerkhoven te inventariseren. (naar 
analogie van oproep naar vrijwilligers bij inventariseren trage wegen.) 

- Nogmaals dank aan Vincent voor het leveren van de dvd-speler voor gebruik bij de filmvertoningen in de 
bib. 

- Gunther uit zijn bezorgdheid  over de werking van de bib nu het personeelsbestand is ingekrompen. 
Vraag naar of en hoe dit opgelost zal worden. Omdat de Schepen niet meer aanwezig is zal dit punt 
volgende vergadering besproken worden.  

 

 
 
 

Volgende vergadering:  voorlopig op woensdag 13 januari, 19:30. Online via ‘Teams’ of in de bibliotheek. 
                                           Voorzitter stuurt nog doodle uit voor definitieve datum 

 
 


