VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
25 06 2015 om 19.30u – De Poort

0.

Aanwezigheden

Effectief
De Clippele Mattheus

aanwezig

De Wilde Michel

afwezig

Dermout Bram

ondervoorzitter

aanwezig

Dirk Vandekerckhove

afwezig

Kongs Paul

afwezig

Libeert Karl

adviesraad voor vrijetijdszaken

aanwezig

Luce Vandenmeersschaut

verontschuldigd

Martens Didier

aanwezig

Neirinckx Pierre Martin

overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit

verontschuldigd

Schepens Jean-Marie

voorzitter

aanwezig

Van Meirhaeghe Diederik

aanwezig

Vanquaille Jan

ondervoorzitter

aanwezig

Vermeulen Patrick

penningmeester

aanwezig

Vlerick Christiaan

aanwezig

Buysse Chantal

aanwezig

Haeck Claudine

aanwezig

Schumacher Anne

adviesraad voor vrijetijdszaken

verontschuldigd

Meskens Karen

aanwezig

De Smet Marie-Rose

afwezig

Stevens Annabelle

aanwezig

Matthys Mireille

verontschuldigd

Waarnemend
Martens Dirk

schepen

aanwezig

Vertenten Alex

secretaris

aanwezig

1.

Verwelkoming
-

2.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verontschuldigd de
afwezigen.

Goedkeuring verslag vergadering 25 05 2015
Geen opmerkingen.

3.

Kasverslag
De penningmeester brengt verslag uit van de rekeningen.
-

rekening:

304,22 euro

4.

-

groenboekje: 6 750, 00 euro

-

verrichtingen:
-

WOI: 8 boeken aan 20 euro

-

29,50 euro geschenkmand Garage Notebaert voor het bijhouden van
het frame - reus neue patat

Valeirzoektocht 2015:
De ontwerpbrochure wordt besproken en hier en daar nog wat gecorrigeerd.
De voorzitter dankt Patrick en Bram voor hun schitterend werk.
Alex stelt voor om de prijsuitreiking te organiseren op de afsluitdag van ATTIC op
zondagvoormiddag 27/09.

5.

Trage wegen – stand van zaken: straatnaamborden en peterschappen

-

De 10 trage wegen kregen hun naambordjes en ze worden allen gemaaid voor 1
juli 2015.

-

Het peterschap over deze 10 trage wegen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pickendaele – Oscar Meulenyzer – kant Melsen/Melebeke eventueel Roland
De
Blauwer
Voetweg Perrikweg op grens naar Melsen
Wassenewegel - Dirk Bauwens
Voetweg Evenakkerstraat richting Schelderode
Dikvijverswegel
Voetweg Baaigemstraat-Wilgenstraat
Tertweg - Chantal Buysse
Voetweg Wulvekeetlos-Peperstraat
Betje Trompetpad – Mattheus De Clippele ? – Erna De Meester?
Voetweg Grenadierslaan-Louis De Meesterstraat
Warandeklim – Didier Martens
Voetweg Warande-Molenstraat
Hofmeerspad - Luc Goemaere
Buurtweg Sportdreef-wal-Halsberg
Peetjeswegel - Wily Bekaert – Jean-Marie Schepens
Voetweg Donkstraat-Landdijk
d’Hekseketse – Frank Roegist
Voetweg Nijverheidsstraat-Schoolstraat-Beekstraat
Lierenbospad – Bram Dermout
Voetweg Lierenbos (Lielareweg-Ten Edestraat)

Ook Eddy De Ruyck uit Asper biedt zich aan om een trage weg te peteren.
-

Op zondag 18/10, de dag van de Trage Wegen, kunnen we samen met Merelbeke
de trage weg Pickendaele officieel inwandelen. Hiervoor zal officieel contact gelegd
worden met het gemeentebestuur van Merelbeke. Alex legt het voorstel voor aan
het college.

6.

Evaluatie uitstap adviesraden VTZ – organisatie culturele raad Oudenaarde,
Korsele en Mater 14/06
De afwezigen hadden andermaal ongelijk. Heel boeiende uitstap waaraan slechts
3 VVV-leden deelnamen.
In principe is VVV volgend jaar de organisator. Dit wordt op de eerstvolgende
vergadering besproken.

7.

WG De Lustige Tonussen:
-

Matthieu pleit voor een financiële toelage voor de Werkgroep de
Lustige Tonussen. Hij stelt voor dat het gemeentebestuur een toelage
voorziet zoals voor de Kon. Fanfare Sinte Cecilia. Immers zal de werkgroep
Reuzen ook instaan voor een aantal publieke optredens, mogelijks in
opdracht van de gemeente.
Een andere optie is dat de VVV/adviesraad de werking van de
werkgroep reuzen met eigen werkingsmiddelen ondersteunt.
Voor beide opties moet de werkgroep sowieso een realistische begroting
opmaken op basis van de programmatie 2016.
In ieder geval moet het snel gaan, immers moet de VVV in september aan
het college van burgemeester en schepenen laten weten welk budget er
nodig is voor de werking in 2016.

8.

9.

-

Karen geeft verslag van de voorbije activiteiten van de werkgroep. Ook de
aanwezigheid op de Prinsenfeesten l.l. Er wordt aan een inventaris gewerkt
en nagekeken welke kledij, frames, koppen en handen er nog nodig zijn.

-

Betreffende het POLS-project moet er minstens een digitale publicatie
klaargestoomd worden tegen eind dit jaar. Volgend jaar kan dan nog altijd
een “fysieke” publicatie volgen. Alex bezorgt het oorspronkelijke
aanvraagdossier aan de werkgroep.

-

Op 9 september is er een werkvergadering met andere reuzencomités uit
de streek.

-

Het houten/rieten frame van miss of dame neue patat moet behandeld
worden tegen de houtworm. Diederik heeft nog wat “product” staan.

-

Twee activiteiten komen er wellicht aan: 06/09 (retroronde te Dikkelvenne)
en 27/09 (Attic in Baaigem).

Wereldoorlog I:
-

een samenkomst WOI wordt zo snel mogelijk geregeld.

-

WOI vliegplein Scheldewindeke: een opportuniteit van samenwerking
tussen de besturen Oosterzele en Gavere dient zich aan. In april 2017 plant
het gemeentebestuur Oosterzele een theaterstuk op locatie. Vanuit Gavere
kan eventueel gezorgd worden voor een historische publicatie, historische
rondleiding en een “landmark”.

-

100 jaar WOI-treffen te Semmerzake: de werkgroep bestaande
uit leden van het gemeentebesturen Nazareth en Gavere aangevuld met
deskundigen uit beide gemeenten en POLS kwamen een aantal keren
informeel samen. Een concreet voorstel van samenwerking zal op de
colleges worden voorgelegd.

Varia en datum volgende vergadering:
-

Bram: er mag namens the Commonwealth War Graves Commission geen
foto meer geplaatst worden op de grafsteen van SGT Bull. Over de diefstal
is er verder niets meer vernomen.

-

Chantal: zijn er nog plannen om andere trage wegen in Gavere een
naam te geven?

-

Jean-Marie: vraag van Pierre ivm met de maximum snelheid op de wegen
in Gavere. De VVV is voorstander dat de maximumsnelheid (zonder
andere plaatselijke beperkingen) nooit meer dan 70km/u mag zijn. Dirk
deelt mee dat dit is opgenomen in het ontwerp van het mobiliteitsplan.

-

Volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 14 september
om 19.30u

Verslag: Alex Vertenten

