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Verslag vergadering van dinsdag 25 oktober 2016 om 19.30u in De Poort, Markt 19890 Gavere.
Effectief
De Clippele Mattheus

aanwezig

De Wilde Michel

afwezig

Dermout Bram

ondervoorzitter

Aanwezig

Dirk Vandekerckhove

Afwezig

Kongs Paul

Afwezig

Libeert Karl

adviesraad voor vrijetijdszaken

Luce Vandenmeersschaut

afwezig
verontschuldigd

Martens Didier

aanwezig

Neirinckx Pierre Martin

overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit

aanwezig

Schepens Jean-Marie

voorzitter

aanwezig

Van Meirhaeghe Diederik

aanwezig

Vanquaille Jan

ondervoorzitter

aanwezig

Vermeulen Patrick

penningmeester

aanwezig

Vlerick Christiaan

afwezig

Buysse Chantal

aanwezig

Haeck Claudine

aanwezig

Schumacher Anne

adviesraad voor vrijetijdszaken

aanwezig

Meskens Karen

aanwezig

De Smet Marie-Rose

afwezig

Stevens Annabelle

afwezig

Matthys Mireille

afwezig

Carine Van Lancker

verontschuldigd

Paul Deprez

verontschuldigd

Wilfried Schaubroeck

aanwezig

Waarnemend
Martens Dirk

schepen

aanwezig

Vertenten Alex

secretaris

aanwezig

1.

Verwelkoming
De voorzitter verwelkomt iedereen, in bijzonder Wilfried Schaubroeck. Hij vraagt
dat wie afwezig is, zich effectief verontschuldigt, hieruit kan de interesse nog
blijken. Volgende leden worden voorgesteld om ontslagen te worden: Marie-Rose
De Smet op eigen verzoek; Michel De Wilde sinds jarenlange afwezigheid zonder
verontschuldigingen.
Er wordt even stilgehouden bij het overlijden van de vader van Claudine.

2.

Goedkeuring verslag vergadering 30/08/2016
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd

3.

Kasverslag:
Patrick geeft een stand van zaken van de in- en uitgaven en de saldi van de
rekeningen. ZR 18,56 euro - Boekje 6450 euro. Er wordt aan hem gevraagd om

de in- en uitgaven betreffende de werkgroep “De Lustige Tonussen” afzonderlijk
op te lijsten.
4.

Werkgroep Trage Wegen:
Chantal brengt verslag uit van de laatste inwandeling, met name de Tertweg.
Heel wat aanwezigen maar weinig volk uit de buurt.
De organisatie was in orde, zo ook het ontvangst in de Borgwalhoeve.
2017: er worden opnieuw 2 inwandelingen voorzien en dit startend met de Peetjes
wegel te Asper. Aan de peters (Jean-Marie en Wily Bekaert) wordt gevraagd om
de inwandeling wat uit te werken en/of suggesties te doen. Op het trage wegen
weekend 2017 zullen opnieuw 2 wandelingen worden voorgesteld.
De toekomst: straatnaamgeving voor andere trage wegen die de moeite waard
zijn?
In de marge:
in Dikkelvenne werd de heel mooie trage weg van de Beekstraat - Eikstraat
naar de Trekweg langs de Schelde “opgekuist” (Pierre)
betreffende de promotie van de trage wegen wandelingen wordt contact
gelegd met Toerisme Vlaamse Ardennen (Dirk) en met Toerisme OostVlaanderen.

5.

Werkgroep Lustige Tonussen: stand van zaken activiteiten en plannen
Hoogtepunt van een jaar intens werken was de voorstelling van Dame Nuje
Patat. In dat weekend van 25/09 gingen de reuzen ook uit in Asper
(Dierickx) en was een afvaardiging van de werkgroep aanwezig in het
STAM te Gent.
De Confrérie schenkt 100 euro aan de werkgroep De Lustige Tonussen.
2017: de realisatie van Tonus en Tonia moeten de hoogtepunten worden
de werkgroep is op zoek naar een lokaal (bergplaats – atelier) om de
reuzen op een betere manier op te bergen.

6.

WOI
-

Landmarks: onthulling op 06/11/2016
Oproep naar verenigingen toe voor deelname/inbreng in de
Vredesfeesten2018 (11 november 2018). Alle Gaverse (en Eke/Nazareth)
verenigingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Vredesfeesten
2018. Wie wenst deel te nemen of nu al suggesties heeft voor de inbreng
kan met Alex contact opnemen.
In bijlage een stand van zaken van wat nu al gepland is.

-

WOI monumentendossier: Diederik, Jean-Marie en Alex gingenlangs bij de
betrokken provinciale ambtenaar. Het dossier zal opnieuw provinciaal
ingediend worden, ditmaal onder de noemer funeraire monumenten die
niet geklasseerd zijn. Volgende stappen worden ondernomen: advies
inwinnen bij monumentenwacht, 3 prijsoffertes opvragen, dossier met deze
stukken indienen bij de betrokken administratie. Dit zou nog dit jaar
moeten gebeuren gezien er nog financiële middelen zijn.

-

Vliegplein Scheldewindeke 2017: Vanuit Gavere zal aan de
herdenkingsactiviteiten in 2017 worden deelgenomen door een 5-tal
acteurs van de Nieuwe Rederijkers.

-

Project CWRM – beeldjes: akkoord om de promotionele brief te versturen.

7.

Evaluatie 6de Valeirzoektocht 2016
106 gezinnen namen deel; De helft vanuit Gavere en anderen uit diverse
gemeenten.
16 prachtige prijzen dankzij de gulle sponsors.
De prijsuitreiking in de Borgwalhoeve was een succes.

8.

Geleide bezoeken aan Gavere:
Evaluatie bezoek Erfgoedgroep War Remenbrance: zaterdag 24 september
2016. Een 20-tal deelnemers werden ontvangen in De Poort. Het thema

-

was De slag bij Gavere 1453. Paul zorgde voor een deskundige
uiteenzetting bij de film en achteraf aan het monument en op het slagveld.
De groep was heel tevreden.
Aanvraag Toerisme Temse voor een geleid bezoek aan Gavere in de loop
van 2017. Verdere info volgt.

9.

Verwelkoming nieuwe leden:
De voorzitter toont een overzicht van de VVV-actieradius waarin (nieuwe) leden
zich kunnen engageren.
De rode draad bij de foto-reportage is dat veel realisaties er wat belabberd
bijliggen. Dit toont aan dat we het peterschap over de monumentjes in praktijk
opnieuw moeten activeren door 2 maal per jaar een kort verslagje met
bevindingen op te maken.

10.

Varia
Het inrichtingsplan recreatiezone Sportdreef zal nog voor het eind van dit jaar
worden voorgesteld aan alle adviesraden. Daarna kunnen de respectieve raden
hun eventueel advies overmaken aan het College.
De schepen dankt de VVV en alle werkgroepen voor de vele vrijwillige inzet t.v.v;
de gemeente.

11.

Volgende vergadering
De volgende vergadering zal doorgaan op 15 december 2016, 19.30

