VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV’t Gaverland
21/11/2013 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

Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering
Het verslag van de algemene vergadering van 17/10/2013 wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.

2.

Kasverslag
Spaarrekening 10.000,- € | zichtrekening 71,15 €
Aankoop boek Gafodi.
Vanuit het gemeentebestuur is gevraagd om het financieel verslag (voor alle adviesraden)
eenvormig op te maken m.b.v. een eenvoudig rekenblad. Patrick gaat hiervoor binnenkort
samenzitten o.a. met penningmeester Culturele Raad ed.

3.

Adviezen
3.1 Meerjarenplan Gemeente Gavere
Alle opmerkingen op het MJP zijn ontvangen door het college en zijn momenteel in bespreking
en behandeling. Bedoeling is dit tegen 18/12 voor te leggen aan de gemeenteraad. Schepen
Dirk Martens bevestigt dat er naar elke raad terugkoppeling zal zijn.
3.2 Bijplaatsen rustbanken
Dirk geeft uitleg en bedenkingen door het college bij de voorgestelde plaatsen. Deze moeten
van nabij en in detail bekeken worden.
Halsberg: waar precies? Geen openbaar domein aanwezig. Patrick bekijkt en vraagt na de
mogelijkheid voor het boerenhof van ‘Leurs’ (ook info bij gemeentelijke diensten – kadaster).

Aanlegsteiger: te herbekijken ifv plan ringweg rond brandweerstraat: nog opportuun? of evt.
wat verder aan zwenkkom.
Jaagpad visnevengeul: geen bevoegheid van gemeente – Alex W&Z eens aanspreken.
SBG-route / finse piste: staat reeds een bank (achter schutterslokaal) op SBG wandelroute
Steenberglos: nieuwe optie – juiste plaats bekijken
3.3 Herstellen en aanvullen WO monumenten
Dit schrijven vanuit VVV heeft het college nog niet bereikt. Dirk schetst dat dit kadert in ‘overig’
beleid, ttz in kader van gewone werking en onderhoud van openbaar domein en monumenten.
4.

Stand van zaken
4.1 Werkgroep WOI – volgende vergadering maandag 25/11 om19u30 De Poort
Kort verslag vanuit de werkgroep van de reeds voorgestelde activiteiten en opzoekingswerk.
Dirk bevestigt dat vanuit POLS er subsidie is toegekend van 2.500,- € voor het project van de
gesneuvelde soldaten. Ter info: Toerisme Vlaanderen geeft enkel subsidie aan projecten met
een blijvend karakter.
Vanuit Ieper (In Flanders Fields) ontving Alex vrij volledige lijst gesneuvelden uit Gavere met
bijkomende info. Alex lanceert nog een publieke oproep als soort ‘controle’ en activering van
het collectieve geheugen (Infoblad gemeente en Fonteintje). Met vermelding van de huidige
lijst.
25/03/’14 DF Gavere: project in kader van Nacht v/d geschiedenis (Paul Kongs)
Cultuurraad: denkt aan muzikaal project samenwerking verenigingen.
BiB (ZOVLA-project): 12/3/’14 theatervoorstlling 3e graad lager onderwijs met Hans
Mortelmans en 13/11/’14 WOI en poezie (Ilse Weber ?)
Centraal oorlogsmonument op begraafplaats? Wordt over nagedacht.
Planning grofweg: ’14 gesneuvelden | ’16 dorpsleven | ’18 einde oorlog (grenadiers)
Christiaan schetst het belang van de laatste oorlogsdagen in onze regio. Heeft ieland meer info
over ‘de vliegende maandag’ ?
Paul Kongs is bezig aan opnames van alle oorlogsmonumenten uit de regio. Hij wenst zich
hiermee aan te sluiten bij de werkgroep.


Uitnodigingen werkgroep WOI voor Antoine De Smet graag op papier bezorgen.

4.2 Werkgroep steenbakkers
Jean-Marie wenst de draad terug op te nemen. Christiaan is zo goed als klaar met
opzoekingswerk. Belangrijk is te spreken over de steenbakkers aan de (ganse) bovenschelde.
Christiaan zoekt evt. nog verder op in BXL in de lijsten van beroepen van mensen.
Vergadering werkgroep dinsdag 3 december 19u30 De Poort (Nadine nog bevragen –
alternatief 10 december). Alex stuurt uitnodiging.
4.3 Project reuzen – opstarten comité
Dirk meldt vanuit POLS goedkeuring subsidie van 2.500,- € voor dit project.
Jean-Marie stelt concrete stappen voor: geraamte maken / dragers zoeken … Meldt bestaan
van geraamte bij Notebaert (al of niet bruikbaar – Diederik vraagt na).
Mathieu meldt interesse voor samenwerking of steun vanuit zowel DF als confrérie.
Geinteresseerde leden voor de werkgroep: Mathieu, Paul + wie zich reeds aandiende binnen
en buiten VVV. ALex stuurt doodle voor een eerste verkennende samenkomst comité.
5.

Planning 2013 – 2014
5.1 Erfgoeddag 27/04/’14 – thema Grenzeloos
Past eventueel de voorstelling van de steenbakkersbrochure op de site? Timing eerst bekijken
met de werkgroep alvorens deze activiteit ‘nationaal’ door te geven als ‘erfgoeddagactiviteit’.

5.2 Verbeeldend Goed
Voorstel vanuit POLS (Jolien): vorming ivm erfgoed – praktische werking en tips.
We wachten op datumvoorstel POLS.
5.3 Inventariseren roerende en onroerende goederen in onze gemeente
Maandag 25/11 komen Diederik en Jan samen voor eerste fase nl. het materiaal dat uit het
oude gemeentehuis komt bekijken en aanvang inventarisatie. Diederik heeft een bruikbare
fiche van het CRKC overgenomen.
5.4 Tentoonstelling zomer – Gavere kermis 2014
Voorstel: tentoonstelling over de Gaverse brouwerijen (De Poort & Contreras).
Vergadering is akkoord - mits actieve intentie tot samenwerking leden en werkgroep.
5.5 Toeristische infoborden
Dirk en Alex stellen voor dit te (her)bekijken ifv geplande aankoop digitale borden. Op de
keerzijde zou dan toch nog een kaart komen. Toeristisch of administratief? De 2 zijn af te
wegen. Jan zegt nog veelvuldig personen de kaart te zien raadplegen (wagen / fietsers /
voetgangers). Straatnamen(lijst) is dus zeker nodig.
Datum bijeenkomst werkgroep infopanelen Dinsdag 10/12/’13 om 18u30 in De Poort.
Paul brengt materiaal: foto’s, teksten en sjablonen mee. Geinteresseerden: graag aansluiten.


6.

Jan moet zich verontschuldigen – werkgerelateerde vergadering is tussengekomen die dag.

Varia
6.1 War Post Art:
Postkaarten worden uitgedeeld ivm dit project. Deze liggen ter beschikking in De Poort. Alex
meldt dat dit project zeer goed loopt (ook via website Kunstig Gavere). Graag verspreiden!
http://www.kunstiggavere.be/ (reeds diverse vertalingen – nog andere zijn lopende).
6.2 Toerisme Vlaamse Ardennen
Verwijzen naar uitnodiging die iedereen normaal ontvangen heeft:
- 14/12 Infodag erfgoed (Ename): Samenwerken aan cultureel erfgoed in de Vlaamse
Ardennen. Alex participeert.
- Infodag campeerterreinen
6.3 Uitstap adviesraden 22/03/2014
Info zie vorig verslag
6.4 Rondleiding Stad Gent: 24 november 2013
Miljoenenkwartier (100j wereldtentoonstelling) en Stam (100j Vooruit)
Afspraak om 9u aan de fontein (Jan, Mathieu, Diederik sluiten aan).
6.5 Lijst kleine monumenten
Updaten van deze lijst. Rondgang maken en verslag uitbrengen in werkgroep Verbeeldend
Goed. Speciale aandacht voor de oorlogsmonumenten, fontein, vierschaar …
De vergadering wordt positief afgesloten met Gaverse Filmpkes en een heildronk aangeboden door
schepen Dirk Martens waarbij alle leden van de vergadering zich dankbaar aansluiten.

Volgende vergadering: donderdag 23/01 om 19u30 – De Poort
Secretaris,

voorzitter,

Alex Vertenten

Jean-Marie Schepens

Memo data:
24/11 bezoek aan Gent met Paul Kongs
25/11 werkgroep WOI
25/11 inventaris erfgoed gemeentehuis
3/12 werkgroep steenbakkers (alternatief 10/12)
10/12 infoborden – bespreking – draad opnemen

