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Verslag  - Cultuurraad 
 
Datum:  05/10/2021 
Uur:   19u30 
Locatie:  Bibliotheek Moerbeke 
 
Aanwezig: De Schepper Saskia, Dieleman Patrick, Fruytier Maurice, Heirman Sylvere, Huyghe Rita, Kostka 
Günther, Vervaet Danny, De Caluwé Robby, Van der Noll Corrine 
 
Verontschuldigd: De Bock Brenda, Fruytier Marc, Van Der Linden Vincent, Van Waes Maril, Neetesonne An, 
Willem Sarah 
 
Afwezig: De Hooghe Kaat, Tollenaere Kirsten  
 
 

1. Vorig verslag goedkeuring 
 

Verslag van overleg op 04/08/2021 is 14 dagen na verzending naar leden cultuuradviesraad 
goedgekeurd.  

 
2. Eindresultaten Kunstproject 

 
Evaluatievergadering, met de werkgroep en andere betrokkenen, volgt nog. 
Maril heeft in een mail naar de leden van de cultuurraad laten weten dat een onafhankelijke jury uit 
Terneuzen 12 werken heeft geselecteerd voor een tentoonstelling in de winkelstraat van Terneuzen. De 
betreffende kunstenaars hebben hierover reeds bericht ontvangen.  
 
De beschikbare budgetten zijn goed beheerd. Financieel overzicht van project in bijlage. 

 
 

3. Open Monumentendag, 11 en 12/9/21 
 

De leden van de cultuurraad die een permanentie hebben gedaan tijdens OMD worden nog eens 
bedankt voor hun inzet. 
De reacties zijn positief. Er was een komen en gaan van publiek, maar de opkomst van de wandelingen 
was teleurstellend. Dankzij de groep fietsers ui Lokeren had de wandeling door Patrick meer 
deelnemers. 
De route die deze groep gefietst heeft is een aanrader. Ercus zal deze ook nog als activiteit aanbieden in 
2022. Boekjes met extra informatie te verkrijgen via de toeristische dienst Lokeren, route ook te vinden 
op RouteYou.  
 
Patrick Dieleman heeft het gidsen onder de knie en niks dan lof. Een aanzet naar een gemeentelijke 
gidsengroep? Voorlopig heeft de gemeente daarvoor ook nog geen visie, Stijn gaat die uitwerken.  
 
Tip in het kader van het thema 150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen: tentoonstelling ‘Den ijzeren weg 
door Stekene’. Nog tot 12/12/2021 in  Museum Oud Station in Stekene. 
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4. Kerstconcert 
 
Koor Kratzfuss heeft bevestigd voor concert op zaterdag 11/12 om 19h30 in de kerk Kruisstraat.  
Entree: 5 euro, inclusief drankje. Verder zullen praktische afspraken zullen volgende vergadering 
vastgelegd worden. 
Besproken werd dat er weinig parkeergelegenheid is rond de kerk op de Kruistraat. Door de 
herinrichting van de Kruisstraat lijken er minder parkeerplaatsen te zijn maar volgens een telling is dit 
niet het geval. Een item dat, in functie van een eventuele toekomstige nieuwe bestemming van de kerk 
zeker moet meegenomen worden in het totale plaatje. 
 
Volgend jaar wordt het kerstconcert georganiseerd door de Kerkfabriek Kruisstraat, eind 2023 is het 
opnieuw aan de cultuurraad. Er is een voorstel gekomen voor het koor ‘De Wachtegalen’ uit 
Wachtebeke; dit staat genoteerd en zal t.z.t. nader bekeken worden.  

 
5. Gedichtendag 2022 

 
Nog geen reactie van Hind Eljadid. De voorzitter zal nog eens proberen contact te krijgen. Een tweede 
optie is Delphine Lecompte.  
Idee om ook iets met scholen/kinderen te doen. Tekeningen bij gedichten laten insturen, aan de ramen 
hangen, o.i.d.. Danny doet navraag bij de scholen naar mogelijkheden en interesse.  

 
6. Bibliotheek 

6.1 Bibcijfers 
In bijlage overzicht van het aantal leners en uitleningen. 2020 was door de Coronamaatregelen een 
uitzonderlijk jaar. Het aantal leners is redelijk stabiel gebleven, wel zien we een daling van het aantal 
leningen. Nu afwachten hoe 2021 en 2022 zich verder ontwikkelen. We merken in de bib dat het 
rustiger is dan in 2019, maar we hebben wel het idee dat het langzaam meer naar ‘zoals voordien’ gaat 
evalueren.  
 
6.2 Coronaonderzoek BIB21 
Aan het grote onderzoek BIB21 zat een gratis deel over de coronaperiode. In bijlage een selectie van 
enkele tabellen uit het rapport. Ook hier geen echte verrassingen. Uit het onderzoek kwam naar voren 
dat Moerbekenaren meer zijn gaan lezen dan in vergelijkbare gemeentes en gemiddeld in Vlaanderen. 
Er werden niet zo zeer meer boeken zelf gekocht en veel kennen de cloudlibrary met de e-
boekencollectie.  
 

7. Rondvraag/varia 
- Verwelkoming Winteravonden (18/11, 16/12, 20/01, 17/02) zal door de voorzitter  of ander 

welwillend lid van de cultuurraad gedaan worden.  
- 27/11 uitreiking van de Erfgoedprijs 2020 & 2021. Voor de herinrichten en grotere toegankelijkheid 

van de Ruïne van Boudelo zal Moerbeke de tweede prijs in ontvangst mogen nemen. Is louter 
formaliteit. De daaraan financiële transactie is vorig jaar reeds gebeurd. 

- Plannen vervolg behoud Ruïne: Erfpunt ondersteunt de gemeente hierin. Er zal gekeken worden 
welke delen van de ruïne te behouden zijn en deze zullen vervolgens worden hersteld. In bijlage 
rapport van Monumentenwacht, wat eerder ontvangen is en als basis dient voor verdere 
initiatieven.  
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- Cultuurraad gaat ermee akkoord dat leden van de cultuurraad niet per se in Moerbeke moeten 
wonen. Bij meermaals afwezig zonder verontschuldiging zal de cultuurraad navraag doen naar een 
reden/aansporen om wel aanwezig te zijn bij vergaderingen en eventueel overgaan tot ontslag.  

- De leesgroep gaat binnenkort terug van start. Over doorstart van de filmavonden zal later besloten 
worden. 

- Kappelletje Terwest heeft een opknapbeurt nodig. De schepen doet navraag. 
- Bij Ercus deden zich een bestuurswissel plaats. Daarbij is Saskia De Schepper de nieuwe voorzitter. 
- Op 11/11 zal er opnieuw een dodenherdenking van de beide wereldoorlogen doorgaan aan de kerk 

in het centrum. 
- Naar aanleiding van verschillende rondleiding door het centrum in het kader van de 

kunsttentoonstellingen deze zomer: het is opgevallen dat het wat ontbreekt aan ‘orde en netheid’. 
Misschien bij volgende activiteiten meer inzetten op onderhoud en opruiming. 

- De tentoonstellingspanelen in de tentoonstellingsruimte van de bib zijn aan vervanging toe. Ze zijn 
veel te groot en zwaar voor deze  ruimte. Ze zakken door hun wielen wat verplaatsen nog moeilijker 
en gevaarlijk maakt. Ook beletten de grote panelen het zicht op de mooie ruimte. De panelen 
kunnen ook de ruimte niet uit. Graag deze panelen vervangen door een lichtere soort die 
verplaatsbaar zijn naar andere ruimtes binnen en buiten het gebouw en ergens gestockeerd kunnen 
worden wanneer er geen tentoonstelling gaande is. Ook de oude vitrinetafels graag vervangen door 
enkele staande en platte glazen vitrines. De bibliothecaris en voorzitter zullen een voorstel indienen 
op volgende vergadering.  

- Spaarrekening cultuurraad: bij toeval bleek dat de secretaris van de cultuurraad uit vorige 
legislatuur nog steeds toegang had tot de spaarrekening . Blijkbaar was deze rekening niet meteen 
mee overgezet naar andere gemachtigden op het moment dat de betaalrekening is aangepast. 
Omdat een spaarrekening niets meer opbrengt en aanpassen van de gemachtigde omslachtig is, 
heeft de voorzitter besloten de spaarrekening op te heffen en het gespaarde bedrag over te zetten 
naar de betaalrekening. Het bedrag van €2685,69 werd half augustus overgezet. 

- Mogelijkheid en interesse afgetoetst voor organiseren cultuur-/vrijetijdsmarkt in Moerbeke. Hierbij 
zouden alle verenigen de kans krijgen zich te promoten. Idee is positief onthaald door de 
cultuurraad.  

- Er wordt nogmaals de nadruk op gelegd dat de inkomsten van ingangskaarten en drank, verkregen 
bij activiteiten van de bib, integraal voorzien zijn voor de bib en gestort worden op de rekening van 
de cultuurraad. (zoals in 2019 met de financiële directeur is afgesproken.  

- Leesjury: de vraag wordt gesteld waarom de leesjury niet meer doorgaat. De bibliothecaris 
antwoordt dat dit door de verminderde personeelsbezetting komt, waardoor keuzes moeten 
worden gemaakt. De bevoegde schepen bevestigt dit, en benadrukt dat dit een beleidskeuze is. Hij 
geeft aan dat ook andere vrijetijdsdiensten signalen geven (net als nog heel wat andere diensten...) 
dat er een gebrek aan personeel is, en daarom wil het college in het kader van haar lidmaatschap bij 
Audio, na o.a. de dienst burgerzaken en de technische dienst ook de vrijetijdsdienst te laten 
auditen. Het gaat daarbij om een audit naar werking, organisatie, sterkte, ... van de dienst. Voor de 
dienst burgerzaken heeft dit bv. geleid tot een geheel nieuwe werkwijze waarbij we met een front- 
en een backoffice werken. Dit werd pas gisteren geadviseerd door het MAT, het auditcomité moet 
dit nog bevestigen (nagekomen bericht: dit werd intussen ook zo door het auditcomité beslist). 

De doelstelling van de audit is om te evalueren of de verschillende vrijetijdsdiensten maatregelen 
nemen om een continue en kwaliteitsvolle dienstverlening te organiseren en hun tijd inzetten 
volgens de missie en visie van het bestuur. We onderzoeken of de diensten administratief-
organisatorisch voldoende sterk zijn georganiseerd om de doelstellingen te kunnen realiseren (bv. 
procedures en gehanteerde werkwijzen). Daarnaast evalueren we de belangrijkste ingezette 
middelen (softwarepakketten, logistieke ondersteuning, evaluatie gebruik van gelden, materieel en 
ruimte…). We gaan na of de diensten de uitvoering van de dienstverlening meten en kwaliteitsvolle 
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rapporten creëren om de effectiviteit en de efficiëntie van de dienstverlening op te volgen. Ten 
slotte lichten we door of de diensten voldoende beheersmaatregelen nemen om fraude en misbruik 
van zowel personeel als klanten/burgers tegen te gaan. 

 

8. Volgende vergadering 
Volgende vergadering op woensdag 1 december, 19u30, Bibliotheek 


