VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
20 03 2014 om 19.30u – De Poort

0.

Aanwezigheden

Effectief
De Clippele Mattheus
De Wilde Michel
Dermout Bram
Dirk Vandekerckhove
Kongs Paul
Libeert Karl
Luce Vandenmeersschaut
Martens Didier
Neirinckx Pierre Martin
Schepens Jean-Marie
Van Meirhaeghe Diederik
Vanquaille Jan
Vermeulen Patrick
Vlerick Christiaan
Buysse Chantal
Haeck Claudine
Schumacher Anne
Meskens Karen
De Smet Marie-Rose
Schelstraete Leen
Waarnemend
Martens Dirk
Vertenten Alex
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Verwelkoming door de voorzitter.

De voorzitter is een gelukkig man.
Heel wat vrouwen gingen in op de oproep om lid te worden van de VVV’t Gaverland.
De leden stellen zich voor. Mevrouw Jolien Verroeye, medewerker van POLS is voor vandaag
verontschuldigd.
2.

Wijziging samenstelling Algemene Vergadering VVV’t Gaverland

De samenstelling is als volgt:

Effectief
De Clippele Mattheus
De Wilde Michel

Grotenbroekstraat 54
Luxemburgstraat 65
bus 7

9890 Gavere

matthieudeclippele@gmail.com

9890 Gavere

michel.de.wilde@telenet.be

Dermout Bram

Driesstraat 5

9890 Asper

bramke24@hotmail.com

Dirk Vandekerckhove

Sint-Maartenslaan 21

9890 Asper

vdkd@telenet.be

Kongs Paul

Bukkestraat 23

9890 Vurste

paul.kongs@telenet.be

Libeert Karl

Stationstraat 78 bus 2

9890 Asper

karl.libeert@skynet.be

Luce Vandenmeersschaut

Dorpstraat 39

9890 Semmerzake

info@cimbarsaca.be

Martens Didier

Warande 60

9890 Gavere

martens_didier@hotmail.com

Neirinckx Pierre Martin

Rotsestraat 28/1

9890 Dikkelvenne

pierre.neirinckx@telenet.be

Schepens Jean-Marie

Pontweg 123

9890 Asper

schepensjeanmarie@gmail.com

Van Meirhaeghe Diederik

Grotenbroekstraat 19

9890 Semmerzake

diederik.vanmeirhaeghe@denys.com

Vanquaille Jan

Baaigemstraat 345

9890 Baaigem

jan@baaigem.net

Vermeulen Patrick

Molenstraat 61

9890 Gavere

patrickv48@skynet.be

Vlerick Christiaan

Hukkelgemstraat 23

9890 Dikkelvenne

christiaan.vlerick@gmail.com

Buysse Chantal

Ten Stroom 47

9890 Vurste

Haeck Claudine

Bukkestraat 21

9890 Vurste

chantalbuysse@hotmail.com
cloo@skynet.be

Schumacher Anne

Eeckhoutstraat 2

9890 Gavere

Meskens Karen

9890 Gavere

De Smet Marie-Rose

Kouterstraat 4
Sint-Pietersstraat 810-12

anne.schumacher@telenet.be
karen.meskens@telenet.be

9890 Semmerzake

charelke-dop@hotmail.com

Schelstraete Leen

Tempelstraat 62

9890 Asper

breedersclubs@verla.be

Martens Dirk

Nieuwlandstraat 25

9890 Gavere

dirk.martens@gavere.be

Vertenten Alex

Galgenstraat 7

9890 Gavere

alex.vertenten@gavere.be

Waarnemend

3.

Advies Meerjarenplan gemeente 2014-2019:

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 vergadering gaat unaniem akkoord met het voorliggend voorstel van advies Meerjarenplan 20142019
4.

VVV afvaardiging in de adviesraad voor vrijetijdszaken.
Met akkoord van Michel Dewilde wordt hijzelf vervangen door Anne Schumacher. Samen met
met Karl Libeert zal zij de VVV’t Gaverland vertegenwoordigen in de adviesraad voor
vrijetijdszaken.

5.

Goedkeuring verslag vergadering 23/01/2014.
Het verslag wordt goedgekeurd.

6.

Kasverslag (kosten kopies steenbakkers e.a., samenkomst VVV)
-

-

7.

Spaarrekening: 10 000 euro
Zichtrekening: 344 .89 euro
Onkosten Jaarlijks samenkomst VVV-leden. Dit jaar werd het voltallig college
uitgenodigd. 1172.30 - 350 = 822.30 euro.
350 euro ( = inkomsten van betalende
partners). Naar volgend jaar toe wordt deze traditionele samenkomst herbekeken.
Flanders fields: 50 euro aankoop WOI pins
Kopiekosten (Steenbakkers pop-kaarten) en presentatiekosten (voorstelling
streekproducten Vlaamse Ardennen Ronse ) van Jean-Marie mogen door de
penningmeester terugbetaald worden.

VVV’t Gaverland winnaar van de Ampersand 2014
De VVV’t Gaverland werd door de CD&V in de bloemetjes gezet als winnaar van de
Ampersand 2014.

8.

POLS (toelichting Jolien Verroeye)
Uitgesteld naar een eerstvolgende samenkomst.

9.

Tentoonstellingen in de Poort:
-

29/03 – 01/06: Straat in de Kijker “Middelwijk” Gafodi

-

(07) - 08 – 09/06: Startlocatie Kunstroute “Kunstenaars aan de Bovenschelde”:
Op de startlocatie (De Poort) zal fotograaf Philip Vanoutrive tentoonstellen met zijn
werken omtrent “De allerlaatste getuigen van WOI”.

-

20 juni – 31/08/2014: Streekproducten uit Gavere:
Samenwerking tussen de afdeling Vrijetijdszaken en de Confrérie naar aanleiding van
het 20-jarig Valeirkoekje. Er wordt een gemengde werkgroep samengesteld met o.m.
Matthieu, Alex, Brendine. Alex stelt voor om ook de B&B als streekproduct van
Gavere te beschouwen.
Dit voorstel wordt nog op het college van B&S gebracht.

-

september - oktober 2014: lokale pers in Gavere (ism MEGA-kring): amok 20 jaar.
Trekker: Didier Martens
november 2014– januari 2015: WOI Werkgroep WOI

10

De reuzen: eerste samenkomst op donderdag 27/03 om 20 uur– De Poort
Hebben ook belangstelling:
Mattheus en Jacky De Burck
Julien Van Hecke
Info: tentoonstelling van de reuzen te Lier:
http://www.lierbelicht.be/content/tentoonstelling-over-lierse-reuzen

11.

Werkgroep WOI
-

-

-

12.

Soldatenfiches: zijn in principe ok met uitzondering van gesneuvelden uit Vurste. De
werkgroep is ook dringend op zoek naar het ontbrekende postkaartje met de
gesneuvelden uit Dikkelvenne!
Inventaris monumenten: Diederik - op de volgende VVV vergadering wordt dit
vervolgd.
Het vliegplein te Scheldewindeke (en Dikkelvenne/Bochaute/Koortskapel). JeanMarie volgt dit op. Er zullen contacten worden gelegd met Erfgoed Oosterzele –
Erfgoedconvenant Viersprong.
November 2018 – Grenadierstreffen: dit moet een regionaal slotevenement worden
met voorstelling van de landmarks (Eke-Semmerzake) , een wetenschappelijke
publicatie en een weekendactiviteit met aanwezigheid van internationale
reënactmentgroepen. Een VVV externe werkgroep zal hiervoor worden opgericht.
Werkgroep Steenbakkers: Bovenschelde (locaties,)

Een officiële toestemming om het kunnen doornemen van de archieven “college notulen”
wordt aangevraagd aan het gemeentebestuur.
13.

Schepenbrief van Bochaute:
Eind mei moet dit gerealiseerd worden.
Antoine De Smet kent de oorspronkelijke tekstkapper. Matthieu en Alex informeren zich bij
Ravana.

14.

Advies “Thuis voor een Beeld: lauweren rouwkrans”:
Voortellen van mogelijke locaties:
voortuin van de gemeente; i.p.v. de fontein
centrale begraafplaats te Gavere (connotatie: heldenplein wo I – wo II)
terrein grenzend aan de steenbakkerssite ( connotaties: slag bij Gavere,
grenadierstreffen)
Dikkelvenne kerkplein – achteraan (connotatie – oorlogsmonument voorzijde kerk)
Na een aanvullende bespreking op het dagelijks bestuur van de culturele raad zal Alex ook
dit advies overgemaken worden aan het college.

15.

Toeristische regio Vlaamse Ardennen:
Deelname aan de volgende Erfgoeddag 2015. Thema: Erf. Een afwachtende houding
aannemen. Kijken wat de initiatieven binnen de Polsregio worden.

16.

Opvolging advies ‘IJzerenweg’:
Het voorstel van naam wordt ten gespaste tijde op de gemeenteraad gebracht.

17.

Mobiel scantoestel – uitleg geluidsopnametoestel:
Vanuit het gemeentebestuur zal er gekeken worden om een flatbedscanner aan te kopen.
Op de afdeling VTZ is er een mobiel scantoestel ter beschikking. Ook de erfgoedgroep POLS
heeft een uitleenbare scanner.

18.

De Post in …Geel:
Deze cadeaubon ligt ter beschikking bij Alex. Wie gaat richting Geel?

19.

Toeristische informatieborden.
Omdat er digitale borden komen, is dit niet meer zo dringend. De bestaande infoborden (met
plan) in de deelgemeenten zijn ofwel beschadigd ofwel weggehaald. Mogelijks kan op de
achterzijde van de digitale borden een stadsplan met toeristische informatie bevestigd
worden.

20.

Prioriteitenlijst met werkpunten en initiatieven
Wordt op de volgende vergadering behandeld.

21.

Varia

-

Valeirzoektocht: het huidige opzet met als thema WOI wordt behouden.
Bram, Patrick en Alex gaan hierover samenzitten op maandag 7 april om 19 uur.
Cultuur Sint Amandus organiseert in de kerk van Semmerzake een orgelconcert op 15/05

22.

Volgende vergadering
Dinsdag 06/05 om 19.30 uur

De Secretaris

De Voorzitter,

Alex Vertenten

Jean-Marie Schepens

