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Verslag Cultuurraad 13/01/2021 

 
Aanwezig: 

Aper Johan V 

De Bock Brenda X 

De Schepper Saskia X 

Dieleman  Patrick X 

Fruytier Marc V 

Fruytier Maurice X 

Heirman Sylvere X 

Huyghe  Rita X 

Kostka  Günther X 

Neetesonne  An X 

Tollenaere Kirsten V 

Van Der Linden  Vincent V 

van Waes  Marie-Louise V 

Vervaet  Danny V 

Willem Sarah X 

   

De Caluwé Robby X 

van der Noll Corrine X 

 
Aanwezig = X, Verontschuldigd = V, Afwezig = 0 

 
Verslag  13/01/2021 
 

1. Goedkeuring verslag 7/1/2021 
Verslag wordt goedgekeurd 
 

2. Rapportering coronasubsidie 
De werkgroep ‘verdeling coronasubsidie’ heeft een deel van de aanbevelingen vanuit de cultuurraad 
meegenomen in een compromis. In bijlage bij dit verslag de ‘aanzet subsidiereglement covid-
compensatie verenigingen’. 
 

3. Kunstprojecten 
De cultuurraad heeft de int”entie om twee kunstprojecten te organiseren. 
1. Kunst aan het raam 

Kunsttraject door de gemeente, deelname mogelijk door elke Moerbekenaar. 
Er is een werkgroep in opbouw, bestaande uit 3 leden van de cultuurraad en zal aangevuld worden 
met deelnemers, docent academie, deelnemende leerkracht per Moerbeekse school, 
ondernemer…Een eerste online overleg staat gepland voor in februari.  
De werkgroep zal zich onder meer buigen over: aanmeldingsformulier, overzicht locaties, promotie,  
opening e.d. 
Planning: uiterlijk 15/6 indiening deelnameformulier. Uiterlijk 28/8 bekendmaking locatie aan 
kunstenaars/deelnemers. De kunstenaars nemen vervolgens zelf contact op met de vertoningslocatie 
over de afgifte en ophaling van het werk.  
Op zaterdag 6/2, dag van het deeltijds kunstonderwijs (DKO), worden door de leerlingen van de 
Moerbeekse afdeling van de academie raamtekening gezet op het bib-/stationsgebouw en 
woonzorgcentrum. Hun thema’s  ‘In de sporen van Delvaux’ en ‘crossroads’ sluiten aan bij het thema 
van ‘kunst aan het raam’. Deze tekeningen kunnen meteen ook ingezet worden in de promotie naar 
het project in de zomer.  
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2. Sporen in het landschap 
Project loopt tegelijk met ‘Kunst aan het raam’ maar deelname enkel door professionele kunstenaars. 
Voor dit project is een subsidie aangevraagd, nog wachten op goedkeuring. Eventueel nog mogelijk 
later een tweede schijf bij aan te vragen.  
 

4. Generatie Rookvrij 
Er is contact opgenomen met het diensthoofd van de Technische dienst voor de plaatsbepaling van het 
boord. Door een personeelswissel bij de Dienst Jeugd ligt dit nu even stil.  
 

5. ‘Per vierkante meter’ 
Oproep tot deelname gelanceerd naar breder publiek, helaas geen respons op gekomen. 
 

6. Compostellawandeling 
In maart zal beslist worden of de wandeling dit jaar nog zal kunnen plaatsvinden of verschoven zal 
worden naar 2022. Vraag: Wie de routebeschrijving eens wil uittesten kan deze aanvragen bij Patrick 
Dieleman.  
Aanvulling voorzitter: op 24/5 (pinkstermaandag) is er in samenwerking met Grensdorpen en de drie 
heemkundige kringen: De vier Ambachten Hulst, heemkring De Vierschaar (Wachtebeke) en heemkring 
Ercus (Moerbeke) een grensoverschrijdend wandelproject gepland, een 20 km lange pelgrimstocht 
tussen de Mariagrotten op De Kruisstraat, Zuiddorpe en Overslag. 
 

7. Beeld August Lippens 
Sinds vorige vergadering geen toevoegingen. Punt naar volgende vergadering. 

 
8. Lokale helden, ode aan Belgische muziek 

Info werd eerder doorgestuurd door vorige vrijetijdsconsulent. De cultuurraad wenst hier niet aan deel te 
nemen omdat dit zeer overlappend is met het de ‘eigen’ kunstprojecten besproken bij punt 3. 
 

9. Atelier in Beeld 
Project opgesteld door Cultuurtuin Waas. De cultuurraad wenst hier niet aan deel te nemen omdat dit 
zeer overlappend is met het de ‘eigen’ kunstprojecten besproken bij punt 3. Ook andere gemeentes 
binnen het Waasland doen niet mee wegens een zelfde reden. Wel zal het aangereikte promomateriaal 
mee verspreid worden in Moerbeke, om zo de individuele kunstenaar in elk geval de mogelijkheid tot 
deelname niet te ontzeggen.  
 

10. Varia 

• Cijfers bib 
Document met cijfers ‘uitleningen en verlengingen tijdens de openingsuren’ was op voorhand 
doorgestuurd. Na de sluiting door de lockdown stegen de cijfers opnieuw. Het aantal uitleningen 
en verlengingen aan de balie + zelfscan in december 2020 wijkt niet veel af van die in december 
2019. De vraag werd gesteld: hoeveel nieuwe leners zijn er in 2020 bijgekomen en zijn dat er 
meer of minder dan de jaren ervoor? Dit zal uitgezocht worden tegen volgende vergadering. 
Personeel bib: opnieuw werd de vraag gesteld of en hoe het tekort aan personeel in de bib 
opgelost zal worden. Binnen de gemeente is er een personeelsreorganisatie aan de gang met 
ook nieuwe aanwervingen. Het is nog ‘een hele puzzel’ maar het is zeker de bedoeling dat er in 
de bib personeel bij komt.  

• Werkingsbudget cultuur 
In 2020 is er weinig van het begrootte cultuurbudget benut kunnen worden. Ook de eerste helft 
van 2021 ziet er niet goed uit. De vraag wordt gesteld of in 2021 het budget (1000 euro 
werkingsgeld en 2500 euro voor de Bib) beschikbaar blijft.  
Blijft dit onveranderd?  Dit geeft de mogelijkheid om later dit jaar ‘de schade in te kunnen halen’ 
door dan bijvoorbeeld een groter evenement te organiseren en/of duurdere sprekers (= 
bekendere namen) te kunnen uitnodigen. Zo kunnen we de bewoners van Moerbeke iets 
teruggeven van wat hen 1,5 jaar is afgenomen. De Schepen zal deze vraag meenemen naar het 
CBS. Hij vraagt aan de raad om dit ook op de volgende vergadering op de agenda te zetten en 
een advies rond dit item te formuleren. 

• Mailadres cultuur@moerbeke.be  
Op dit moment worden om praktische redenen verschillen mailadressen gebruikt naar het 
bredere publiek voor culturele activiteiten. Vraag is om altijd één en hetzelfde adres te gebruiken. 

mailto:cultuur@moerbeke.be
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De schepen vraagt aan de IT’er van de gemeente dit in orde te brengen voor het adres 
cultuur@moerbeke.be. Is ondertussen in orde. 

• Dag van de poëzie 
Op de facebook Cultuur zal de voorzitter op 28/1 elk uur ‘iets’ posten rond poëzie.  
Opmerking vanuit de cultuurraad: best enkele dagen op voorhand hiervoor promotie beginnen 
maken. Graag ook rekening houden met mensen zonder facebook. Mogelijk onderzoeken om op 
28/1 een poëziebijdrage op de website van Moerbeke te zetten. Deze is meer toegankelijk, ook 
voor mensen zonder facebookaccount. Sowieso een aandachtpunt om (digitale)cultuur meer te 
verspreiden en toegankelijk te maken voor iedereen door gebruik te maken van verschillende 
kanalen, dus niet exclusief gebruik te maken van facebook. De voorzitter contacteert Talissa, de 
verantwoordelijke voor de Moerbeekse website. 

• Nieuwjaarstoespraak en concert online 
In Lokeren heeft de burgemeester een nieuwjaarstoespraak gehouden gevolgd door een concert 

welke gestreamd werden via Facebook life (https://fb.watch/2WY94Hhmqe). Vraag is of iets 

dergelijks ook in Moerbeke kan. In theorie zou dit kunnen maar hopelijk is cultuur op deze manier 
geen blijver en kan cultuur binnenkort opnieuw gebracht worden zoals bedoeld: live beleven. 
Hopelijk is dit de tweede helft van  2021 mogelijk. Vraag aan de cultuurraad voor volgende 
vergadering: Zijn er ideeën om de ‘bevrijding na corona’ op een culturele manier te vieren in 
Moerbeke? Wordt als punt op de agenda van volgende vergadering geplaatst. 

 
 
 

Volgende vergadering:  woensdag 3 maart, 19:30. Online via ‘Teams’  
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