VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV’t Gaverland
03/09/2013 om 19.30u – De Poort
1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam

De Clippele Mattheus
Dermout Bram

vereniging/organisatie/hoedanigheid

AAN
X
X

De Wilde Michel

X

Kongs Paul

X

Libeert Karl

X

Martens Didier

X

Neirinckx Pierre Martin

X

Schepens Jean-Marie

X

AF

VER

X

Vandekerckhove Dirk

X

Vandenmeersschaut Luce
Van Meirhaeghe Diederik

X

Vanquaille Jan

X
X

Vermeulen Patrick
X

Vlerick Christiaan
Plaatsvervangende leden:
Naam

vereniging/organisatie/hoedanigheid

Martens Dirk

schepen
secretaris

Vertenten Alex

AAN
X

AF

VER

X

2. Goedkeuren van het verslag van de vorige algemene vergadering
Gezien het om de “installatie”-vergadering gaat van de adviesraad werd er geen verslag ter
goedkeuring voorgelegd.
3. Verwelkoming
Schepen Dirk Martens leidt deze installatievergadering. Hij verwelkomt en dankt alle
aanwezigen voor hun interesse en lidmaatschap van de VVV’t Gaverland. De aanwezige
stemgerechtigde leden stellen zichzelf voor. Gezien er meer dan 2/3 van de stemgerechtigden
leden aanwezig zijn, kunnen alle agendapunten behandeld worden.
4. Kennisname van ambtshalve aanduiding/verkiezing van de leden van de adviesraad.
De secretaris deelt mee wie stemgerechtigd lid is, ambtshalve aangeduid op de gemeenteraad
van 27 juni 2013. Mevrouw Sofie De Bosscher nam ondertussen ontslag nadat ze de eed van
OCMW-raadslid heeft afgelegd op basis van onverenigbaarheden.
De stemgerechtigde leden zijn:
De Clippele Mattheus
Dermout Bram
De Wilde Michel
Kongs Paul
Libeert Karl

Martens Didier
Neirinckx Pierre Martin
Schepens Jean-Marie
Vandekerckhove Dirk
Vandenmeersschaut Luce
Van Meirhaeghe Diederik
Vanquaille Jan
Vermeulen Patrick
Vlerick Christiaan
Waarnemende leden zijn:
- schepen van erfgoed en toerisme, Dirk Martens
- secretaris VVV’t Gaverland aangeduid door de gemeentesecretaris: Alex Vertenten
5. Verkiezing van de voorzitter
Volgende leden hebben zich kandidaat gesteld:
Bram Dermout
Karl Libeert
Jean-Marie Schepens
Bij de geheime stemming werd Jean-Marie Schepens reeds in de eerste stemronde met een
gewone meerderheid aanvaard als voorzitter van de VVV’t Gaverland.
6. Verkiezing van de penningmeester
Patrick Vermeulen heeft zich als kandidaat opgegeven en wordt unaniem verkozen in deze
functie.
7. Vaststellen huishoudelijk reglement
Het voorliggend voorstel werd met de nodige aanpassing unaniem goedgekeurd door de
stemgerechtigde leden (zie bijlage bij dit verslag).
8. Het dagelijks Bestuur:
Het samenstellen van een dagelijks bestuur werd niet weerhouden in het huishoudelijk
reglement.
Het goedgekeurde huishoudelijk reglement bepaald dat 2 ondervoorzitters kunnen aangeduid
worden.
Gezien Karl Libeert zijn kandidatuur intrekt, zijn er nog twee kandidaten; met name: Bram
Dermout en Jan Vanquaille.
Beiden worden met unanimiteit weerhouden als ondervoorzitters.
9. Vaststellen vergaderkalender
De derde donderdag van de maand wordt de vaste vergaderavond.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober om 19.30u
10. Aanduiden vertegenwoordigers voor:
- adviesraad voor vrijetijdszaken (2 vertegenwoordigers):
Michel De Wilde en Karl Libeert worden unaniem aangeduid.
- overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit (1 vertegenwoordiger):
Pierre Martin Neirinckx wordt unaniem aangeduid als vertegenwoordiger.
11. Gedachtewisseling over budget en jaarprogramma 2014 op basis van
programmatievoorstellen.
Alex heeft een overzicht gemaakt van alle geplande activiteiten. Deze wordt vervolledigd door
de aanwezigen. Uiteraard sluit dit nieuwe voorstellen niet uit. Zie bijlage het huidige overzicht.
12. Varia
Dirk M:

Dankt alle leden aanwezigen voor de positieve samenwerking en wenst de VVV’t
Gaverland alle succes toe voor de toekomst.

Bram:

Vraagt om zo snel mogelijk een datum vast te leggen voor de werkgroep WOI. Alex
volgt dit op.
Dideriek: Stelt de vraag welke werkgroepen er op dit ogenblik bestaan en deelt mee dat hij
zich zal aansluiten bij één van deze. Op dit ogenblik bestaan volgende
werkgroepen:
Steenbakkers aan de Bovenschelde (inhoudelijke brochure )
Wereldoorlog I (opzoekingswerk en uitwerken van een programma)
Verbeeldend Goed (digitalisering en ontsluiting van deze informatie op de
erfgoedbank Leie/Schelde)
Paul:
Paul wil heel graag, indien er interesse is, een rondleiding geven omtrent de
herdenking van de Wereldtentoonstelling in Gent.
Mattheus: Vestigt onze aandacht op volgende activiteiten van het Davidsfonds Gavere:
Vers Geperst op 17 oktober a.s.
Nacht van de Geschiedenis op 25/03 met als thema WOI
Karl:
Karl zal kijken voor een jaarlijkse samenkomst met de vrijwilligers op de
steenbakkerssite. Eventueel zou dit nog kunnen dit jaar, eind september.
Michel:
M.b.t. 160 jaar spoorlijn Gent-Blaton zal hij zich informeren bij de NMBS.
13. Belangrijke data:
-

16/09 om 20 uur in het G.O.Racing:
informatieavond over de strategische nota 2014-2019 van het gemeentebestuur.
donderdag 17/10 om 19.30 uur in de Poort:
VVV’t vergadering met bespreking en advies strategische nota in het bijzonder betreffende
de toeristische en erfgoed materies.

De Secretaris,

De Voorzitter,

Alex Vertenten

Jean-Marie Schepens

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED GAVERE

V.V.V. ’T GAVERLAND

Artikel 1:
1.
2.
3.
4.

De VVV’t Gaverland heeft als missie:
Het adviseren, promoten en ondersteunen van het toeristisch en erfgoedbeleid van de
gemeente Gavere.
Het bevorderen van het toerisme in al zijn vormen in Gavere en omliggende, in het
bijzonder in de toeristische regio Vlaamse Ardennen.
Het bevorderen van het historisch en cultureel erfgoed in Gavere, de regio Vlaamse
Ardennen en de regio Leie-Schelde (POLS)
Het stimuleren van de toeristische publieksfunctie en de baliewerking o.m. door het
verzorgen van toeristische publicaties en diverse activiteiten zoals o.a.
tentoonstellingen en voordrachten.

Artikel 2:

De statuten (met samenstelling, werking, communicatie, specifieke opdrachten en
activiteiten) van de adviesraad zijn vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit d.d. 27
mei 2013 betreffende de gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren.

Artikel 3:

De stemgerechtigde leden verkiezen, onder hun leden, bij gewone meerderheid de
voorzitter, de penningmeester en twee ondervoorzitters.
De ondervoorzitters hebben als opdracht de voorzitter te vervangen op ogenblikken
dat de voorzitter afwezig is. Dit kan zijn op vergaderingen maar ook op activiteiten van
de adviesraad.

Artikel 4:

Personen, die geen lid zijn van de adviesraad, kunnen omwille van hun deskundigheid
occasioneel op de vergaderingen uitgenodigd worden. Deze personen hebben geen
stemrecht.

Artikel 5:

De adviesraad kan thematische al dan niet tijdsgebonden werkgroepen oprichten waar
ook externen, die belangstelling of deskundigheid hebben, deel van kunnen uitmaken.
Eén van de vaste werkgroepen is de werkgroep Verbeeldend Goed die zich in
hoofdzaak bezig houdt met het verzamelen, het verwerken en toegankelijk maken van
roerend en onroerend erfgoed.

Artikel 6:

De adviesraad streeft er naar het artikel 9 van de statuten, in het bijzonder de
bepaling dat maximum 2/3 leden van hetzelfde geslacht deel uit kunnen maken van de
adviesraad, te bereiken. Hiervoor zal dan ook bij de aansluiting van nieuwe leden dit
als belangrijk criterium naast deskundigheid en interesse gehanteerd worden.

Bijlage 2
Oplijsting van (geplande) activiteiten/acties VVV’t Gaverland voor de komende jaren op basis van
de VVV- verslagen:
Aanvullingen in het vetjes
1. Steenbakkers aan de Bovenschelde:
inhoudelijke brochure
jaarlijkse samenkomst op de site de zaterdag voor open monumentendag.
2. Monument: Schepenbrief van Bochoute – kleine renovatie: terugplaatsen van een foto van
de brief.
3. Adviezen:
betreffende zwerfvuil
betreffende locaties voor het plaatsen van bijkomende rustbanken op
wandelwegen (schenking rotary).
jaagpad nevenvisgeul aan het stuw, rechteroever Gavere
aan de Schepenbrief van Bochoute
langs de valeirfietsroute
betreffende het herstellen en aanvullen van bestaande oorlogsmonumenten
betreffende het herstellen en schoonmaken van andere waardevolle plaatsen,
wandel- en fietsroutes, toeristische plaatsen op basis van de bevindingen van de VVV
monumentenwacht (vrijwilligers die elk jaar een
aantal monumenten, e.a. nakijken).
4. Een tweede leven voor de reuzen van Gavere: project i.s.m. POLS (2013- 2014-2015)
5. Herdenking Wereldoorlog I (2014-2018)
werkgroep: Bram Dermout, Paul Kongs, Chris Vlerick, Patrick Vermeulen,
Jean-Marie Schepens, Karl Libert, Nadine De Stercke, Alex Vertenten en Dirk
Vandekerckhove
3 tentoonstellingen:
start op 11/011/2014 (of op 04/08/2014) tot …: tentoonstelling met als
rode draad de gesneuvelde soldaten uit Gavere.
2016: tentoonstelling over het dagelijks leven tijdens WOI te Gavere. Dit
zou met de erfgoedmedewerkers uitgewerkt worden voor de POLSregio.
2018: “Grenadierstreffen” Eke-Semmerzake
6. Valeirzoektocht 2014
7. Aanpassing Toeristische informatie op de administratieve borden/stadsplannen gemeente
8. Ciné Racing
9. Verbeeldend Goed: digitaliseren en plaatsen op de Erfgoedbank Leie-Schelde van foto’s,
documenten en andere materialen.
En Andere
10. Tentoonstelling in de Poort - Zomer 2014
11. Louis De Meester: 2014 – 110 jaar (Kunstig Gavere met de VVV?)
12. Erfgoeddag: 27/04 - Grenzeloos
13. Open Monumentendag: zondag 7 september 2014
14. Woordenboek Gavers dialect
15. Renovatie, archivering en inventariseren van roerende en onroerende goederen die zich in
het gemeentehuis, De Poort, Bibliotheek en andere openbare gebouwen bevinden.
16. Drie-bruggen (Eke, Gavere en Zwalm-Zingem) project (Paul)
17. 160 jaar ijzerweg, spoorweg Gent-Blaton
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