VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
28 08 2014 om 19.30u – De Poort
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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
Stevens Annabelle
Matthys Mireille
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Waarnemend
Martens Dirk
Vertenten Alex
Verroeye Jolien
1.
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secretaris
POLS medewerker

aanwezig
aanwezig
aanwezig

Verwelkoming
Jolien Verroeye, medewerker wordt verwelkomt en voorgesteld;
Diana, echtgenote van Paul is overleden. Er wordt een stilte in acht genomen.

2.

Goedkeuring verslag vergadering 10 06 2014.
Verslag wordt goedgekeurd.

3.

Kasverslag.
Wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.

4.

Evaluaties:
VVV stand op vrijetijdsbeurs GAZO:
Stand was ok. Mooi initiatief.Er was mogelijk om kennis te nemen met de
Gaverse vrijetijdsverenigingen.
Valeirzoektocht 2014: 55 deelnemende gezinnen waarvan er 22 uit het
Gaverse. Vraagstelling vergt een verdere verfijning. De periode van de
zoektocht mag de volledige zomer innemen. Prijzenpot was ok.
Tentoonstelling in de Poort over de streekproducten Gavere:
Kleine opkomst op de opening. De streekproductenpaketten waren geen
groot succes.

5.

Tentoonstelling in de Poort:
september - oktober 2014: lokale pers in Gavere (MEGA-kring):
Op donderdag 11 september om 20 uur wordt verder gewerkt aan het
opzetten van de tentoonstelling. Mattheus doet de Poort open.
Opening op zondag 14 september om 11 uur: iedereen hartelijk welkom!

6.

Werkgroep WOI
verslag vanuit de werkgroep:
Publicatie wordt uitgesteld omwille van de grote hoeveelheid informatie die
er nog bij komt. Maandag a.s. wordt een poging gedaan om in de
militaire kazerne (kwartier Kon.Elisabeth)van Evere nog 38 dossiers in te
kijken.
Opening tentoonstelling: zaterdag 9 november 2014 om 19.30 uur in de
Poort. De tentoonstelling loopt tot eind januari 2015.
Renovatie van de monumenten: de gemeentelijke diensten zijn de kleine
renovatiewerken aan het uitvoeren. Diederik zal gaan kijken of de
monumenten opgekuist zijn.

7.

Pols: Trage Wegen Project naamgeving – deel Gavere:
De vergadering sluit zich unaniem aan bij de keuze van de milieuambtenaar Henk
Dujardin om aan volgende trage wegen de voorkeur te geven:
1. Voetweg Perrikweg op de grens naar Melsen (zeer mooi – VEN gebied)
2. Voetweg Evenakkerstraat richting Schelderode (intensief gebruik)
3. Voetweg Baaigemstraat-Wilgenstraat (landschappelijk zeer mooi)
4. Voetweg Wulvekeetlos-Peperstraat (gebruik)
5. Voetweg Grenadierslaan-Louis De Meesterstraat (gebruik)
6. Voetweg Warande-Molenstraat (intensief gebruik)
7. Buurtweg Sportdreef-wal-Halsberg (intensief gebruik)
8. Voetweg Donkstraat-Landdijk (zeer mooi)
9. Voetweg Nijverheidsstraat-Schoolstraat-Beekstraat (zeer mooi)
10.Voetweg Lierenbos (Baaigemstraat-Ten Edestraat) (zeer mooi)
Aan de milieuambtenaar wordt gevraagd hoeveel naamborden en palen er moeten
voorzien worden.
Een werkgroep, bestaande uit Matthieu, Chantal en Jan zal de naamgeving bekijken
en voorstellen doen.

8.

Reuzen:
Volgende initiatieven worden genomen:
2 frames zouden er effectief moeten beschikbaar zijn: Karen gaat
eens na in Dendermonde wie daar de frames voor de reuzen maakt. Jolien
vraagt na of er in Zulte geen frames ter beschikking staan?

-

De kopjes van de tonus reuzen moeten gefixeerd worden om
verdere aftakeling te vermijden.
De heruitgaven van het dagboek van de reuzen van de Paardenkouter kan
overwogen worden. Een pols-medewerker scande het boek volledig in en is
te raadplegen op de digitale erfgoedbank Leie-Schelde.

9.

Advies Mobiliteitsplan op basis van verslag en presentatie vanuit de participatie
raad mobiliteit:
Op basis van deze documenten kan er niet echt een degelijk advies opgemaakt
worden.
Uiteraard blijft de VVV bepleiten dat trage wegen, het fietsnetwerk (wegen voor
zachte recreatie) in ere worden gehouden en uitgebreid. De VVV vraagt ook dat er
bij projecten als de heraanleg van de Markt ook hun advies gevraagd wordt.

10.

Goedkeuring voorstel begroting 2015 op basis van programmatievoorstel 2015.
Het voorstel zoals wordt voorgelegd (zie bijlage) wordt unaniem goedgekeurd.

11.

Nieuws vanuit POLS
De septemberuitgave van Polsslag valt eerstdaags in de bus. Er is hierin ook veel
aandacht voor de Gaverse initiatieven.
De volgende Polsslag verschijnt in maar 2015.

12.

Trip naar Ename (Karel De Grote tentoonstelling)
Dit wordt voorlopig on hold gezet, gezien de familiale omstandigheden van Paul.
Het Davidsfonds Gavere gaat op bezoek op zondag 21/09 om 14 uur.

13.

Varia
Paul Verhulst (KUnstig GAvere) wordt hartelijk bedankt voor de opkuis van
de Steenbakkerssite. We kijken na of we hem geen geschenkje hiervoor
kunnen geven.
Steenbakkerssite: het muurtje van het monument en de muurtjes van de
bruggetjes moeten met een waterafstotende laag behandeld worden
(groendienst?).
De culturele raad is volgend jaar aan de beurt om de traditionele
gezamenlijke culturele uitstap te organiseren.
De begrafenis van Diana, vrouwtje van Paul, zal plaatsvinden op zaterdag
06/09 om 10 uur in het kerkje van Vurste.
Er is een vintage modemuseum in Gavere van start gegaan. Te bezoeken op
afspraak. (Gentweg 80 – vivdelbaere@skynet.be)

14.

Volgende vergadering
Donderdag 16 oktober 2014 om 19.30 uur in de Poort.

Verslag: Alex Vertenten

