VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV’t Gaverland
17/10/2013 om 19.30u – De Poort

0.

Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden

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
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Adviserende leden

Martens Dirk, schepen
Vertenten Alex, deskundige cultuur
1.

X
X

Goedkeuren van het verslag van de vorige algemene vergadering
Het verslag van de algemene vergadering van 03/09/2013 wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.

2.

Een minuut stilte wordt gehouden naar aanleiding van het overlijden van Michel Ysebaert
en Freddy De Clercq.
Naar aanleiding van de opname van het voorzitterschap neemt Jean-Marie het
woord. Hij dankt de leden voor het vertrouwen en ziet de invulling van zijn opdracht als
volgt: “hij zal de rol van katalysator op zich nemen waarbij hij de reeds bestaande chemie
zal bevorderen en zelfs – waar nodig - versnellen. De nadruk blijft te liggen op SAMENwerken zowel intern (binnen het bestuur en in de gemeente Gavere) als extern (Pols regio,
Vlaamse Ardennen en de provincie Oost-Vlaanderen). Voor deze goede samenwerking blijft
het werken in werkgroepen noodzakelijk en blijft de terugkoppeling naar de algemene
vergaderingen noodzakelijk.

3.

Kasverslag
Patrick dankt de vergadering voor zijn herverkiezing als penningmeester en voor het
vertrouwen die in hem wordt gesteld.
Op het groene boekje staat 10 000,00 euro.
Op de zichtrekening 141,15 euro.
Volgende verrichtingen hebben plaatsgevonden:
+ 992 euro (toelage gemeentebestuur)
+ 500 euro (1° schijf POLS projectsubsidie reuzen)
+ 60 euro: zichtkaartenverkoop

4.

Adviezen:

4.1.

Betreffende het meerjarenplan van de gemeente 2014-2019:

Schepen Dirk Martens geeft de toelichting betreffende de gelieerde toeristische of erfgoedthema’s
in het plan. Volgende opmerkingen worden geformuleerd door de leden:
Act. 64-66 Vervreemden van patrimonium zoals de Pastorie in Semmerzake en het Trefpunt Den
Hul:
Wordt er rekening gehouden met het feit dat deze gebouwen op de lijst van bouwkundig
erfgoed staan? Kunnen er (bouw- of verbouw-) condities opgelegd worden bij een
eventuele verkoop?
Actie 85: Digitale Informatieborden.
De VVV vraagt hierbij aandacht voor preventieve maatregelen (locatie, vormgeving, keuze
materialen… ) betreffende het risico op beschadiging bijv. door vandalisme.
Verder ook aandacht gevraagd voor de leesbaarheid en het overwegen om aan De Poort
een elektronische rolkrant te plaatsen.
Actie 93: uitgeven van een jeugdbrochure.
Inhoudelijk wordt aandacht gevraagd voor het voorstellen educatieve sites
(steenbakkerssite) en het erfgoed in onze gemeente.
Actie 35: Heraanleg van de Markt.
Positief: de Markt is niet alleen belangrijk voor de handel maar ook voor toerisme en
erfgoed belangrijk. De Markt moet –opnieuw- het visitekaartje worden van de gemeente.
De twee belangrijkste “merktekens” op de Markt moeten de aandacht blijven trekken: de
fontein en het beeld van Valeir. Deze laatste zou moeten verplaatst worden naar een
betere plaats. Deze verplaatsing is niet alleen nodig voor de zichtbaarheid maar vooral voor
de conservatie van het beeld. De huidige locatie is immers ecologisch zeer slecht,
groenvorming en vocht zijn desastreus voor het poreuze materiaal.
De VVV vraag ook aandacht voor fietsinfrastructuur. Het opnieuw plaatsen van een
muziekkiosk zou ook de culturele centrumfunctie ten goede komen, bovendien zouden
nadars en verkeersignalisatie (voor de maandagmarkt en kermissen) hierin kunnen
opgeborgen worden.
De VVV vraagt om gehoord te worden bij de uitwerking van de veranderingsplannen voor
de Markt. Een advies betreffende toerisme, feestelijkheden en erfgoed is onontbeerlijk.
Actieplan 47: Aanleggen/onderhouden van fiets- en voetpaden en plaatsen van fietsinfrastructuur.
Bij het aanleggen van fietspaden graag aandacht voor overgangen tussen diverse
fietspaden, fiets- en voetpaden, fiets- en autobanen…
Fietspad langs de spoorweg: kan dat niet doorgetrokken worden …
Actie 30: Heraanleggen en onderhouden van trage wegen:
Advies: selectief zijn welke trage wegen er moeten blijven bestaan.
Actieplan 61: Herinrichten van de recreatieve zone op de rechteroever van de Schelde
Positief:
Advies: bekijken of bestaande materialen (straatmeubilair e.a.) niet moeten vervangen
worden. Aandacht voor de verlichting van de zone ter voorkoming van het
onveiligheidsgevoel.
Actie 80: Herinrichten van de recreatieve zone aan de aanlegsteiger en het boothuis:
Positief: aandacht voor toerisme, zachte recreatieve mogelijkheden, campers
Beleidsdoelstelling BD 17: Het bevorderen van een groene en leefbare omgeving:
Positief: geen opmerkingen
De VVV vraagt aan het gemeentebestuur om ook rekening te gehouden met adviezen ivm
naamgeving van openbare plaatsen of lokalen zoals bijvoorbeeld Egmontzaal i.p.v. Paardekouter,
voor de raadzaal van het oude gemeentehuis waar plechtigheden zoals jubilees en bruiloften zullen
plaatsgrijpen.

De VVV is positief over de open sfeer waarin gecommuniceerd wordt over beleidsdoeleinden en
hoopt dat het gemeentebestuur rekening houdt met de ingewonnen adviezen.
4.2.

Advies betreffende zwerfvuil: antwoord van het gemeentebestuur.
Het omstandig schrijven wordt voorgelezen en voor de VVV is dit duidelijk.

4.3.

Advies betreffende locaties voor het plaatsen van bijkomende rustbanken op
wandelwegen (schenking Rotary Gavere).
Voorstellen vanuit de VVV:
Jaagpad visnevengeul aan het stuw, rechteroever Gavere
Halsberg – indien mogelijk – op een plaats waar er op de omgeving een
panoramisch zicht mogelijk is of beneden de Halsberg, als rustplaats.
Plaatsing in het kader van de aanleg site aanlegsteiger – boothuis.

4.4.

Advies betreffende het herstellen en aanvullen van bestaande WOI
oorlogsmonumenten tijdens de periode 2014-2018.
Het ontwerp van brief van Jean-Marie wordt goedgekeurd. Alex zal deze uitprinten, laten
ondertekenen en bezorgen aan het college.

5.

Stand van zaken:

5.1.

Verslag van Polsoverleg met heemkundige kringen:
Jan brengt hierover verslag uit.
In verband met de erfgoedprojectwerking worden volgende contactpersonen voorgesteld:
Jan VQ, Jean-Marie, Alex en als reserve Paul.
Er zou een samenkomt zijn op 05/11 om 17 uur maar dat moet nog bevestigd worden. Alex
volgt dit op.
Project reuzen:
Een eerste vergadering kan belgegd worden met de belangstellenden en dit in de loop van
november.
Werkgroep WOI:
De leden ontvingen het verslag.
Werkgroep steenbakkers:
Jean-Marie verwacht dat een initiatief tot samenkomst wordt genomen door de leden van
de werkgroep.

5.2.
5.3.
5.4.

6.

Planning 2013 - 2014:

6.1.

Voorstel van Pols-erfgoedloket: het voorstel tot het openhouden van een erfgoedloket.
Vanuit Pols wil men éénmaal per maand in de gemeenten een erfgoedloket openhouden.
De vraag is wat de inhoudelijke invulling kan zijn van een dusdanig loket. In ieder geval zal
een overeenkomst moeten opgemaakt worden betreffende het eigenaarschap van het
ingezamelde materiaal. Wordt vervolgd.

6.2.

Valeirzoektocht 2014:
Patrick stelt dat het in 2014 richting Dikkelvenne zal gaan. Hij zal samen met Bram een
voorstel uitwerken.

6.3.

Erfgoeddag: 27/04 – Grenzeloos:
Voorstellen tegen de volgende vergadering?

6.4.

Gazo 2014: initiatieven in dat kader vanwege de VVV ?
De VVV zal opnieuw de prijsuitreiking Valeirzoektocht organiseren op GAZO.

6.5.

Renovatie, archivering en inventariseren van roerende en onroerende goederen die
zich in het gemeentehuis, De Poort, Bibliotheek en andere openbare gebouwen bevinden.
Jan en Diederik bekijken hoe we dit best aangepakken.

7.

Varia

7.1.

uitstap adviesraden 22/03/2014: initiatief Kunstig Gavere
Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert Kunstig Gavere voor de andere VTZadviesraden een daguitstap naar Kruishoutem op het programma staat: shoes or no
shoes museum (gewezen galerij Veranneman) en het museum Eurokartoenale. Op
de middag zal er een lunch voorzien worden in de bistro Tarandus in Nokere.

7.2.

voorstel Paul: rondleiding in Gent in het kader 100 jaar Vooruit en de
wereldtentoonstelling 1913
OPGELET! Oorspronkelijke datum is veranderd!
Het wordt zondag 24 november 2013.
Afspraak om 9 uur aan de Fontein op de Markt
Carpoolen – eventuele lunch in de Vooruit te Gent

7.3.

Pierre:
Pierre is vertegenwoordiger in de Verkeerscommissie: aandachtspunten
mogen hem steeds doorgegeven worden.
Kunstenaar Albert Cambeen heeft een aantal werken rond de thematiek
van het geweld, deze zijn eventueel bruikbaar in het kader van de
herdenkingsinitiatieven WOI

7.4.

Jean-Marie:
Is er een mogelijkheid om een overzichtstentoonstelling te organiseren omtrent de
kunstwerken van Antoine De Smet in De Poort.
De tentoonstellingen in De Poort worden georganiseerd door het gemeentebestuur
(afdeling VTZ). De VVV kan dus hierin niet beslissen wel adviseren. Alex is geen
voorstander om individuele kunstenaars een “podium” in De Poort aan te bieden.
Een kunsttentoonstelling met als thematiek “Gavere in beeld” zou kunnen in De Poort
maar dan openstaand voor alle Gaverse kunstenaars en op initiatief van Kunstig Gavere.
Werken van Antoine werden reeds s tentoongesteld in de Bibliotheek in het kader van de 3maandelijke tentoonstellingen van Kunstig Gavere.

7.5.

Volgende vergadering: donderdag 21 november 2013 om 19.30u in De Poort.
Alex moet zich hiervoor verontschuldigen.

secretaris,

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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