VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
14 09 2015 om 19.30u – De Poort

0.

Aanwezigheden

Effectief
De Clippele Mattheus

aanwezig

De Wilde Michel
Dermout Bram

afwezig
ondervoorzitter

afwezig

Dirk Vandekerckhove

afwezig

Kongs Paul

afwezig

Libeert Karl

adviesraad voor vrijetijdszaken

aanwezig

Luce Vandenmeersschaut

aanwezig

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

aanwezig

Matthys Mireille

verontschuldigd

Waarnemend
Martens Dirk

schepen

aanwezig

Vertenten Alex

secretaris

aanwezig

1.

Verwelkoming
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verontschuldigd de
afwezigen.

2.

Goedkeuring verslag vergadering 26 05 2015
Geen opmerkingen. Agendapuntje ivm de gemeenschappelijke uitstap van de
“culturele“adviesraden (organisator 2016:VVV) opnemen in de agenda volgende
samenkomst

3.

Kasverslag
De penningmeester brengt verslag uit van de rekeningen.
rekening:
51,54 euro

-

4.

groenboekje: 8 000,00 euro
verrichtingen:
Ontvangen toelage gemeente: 992,00 euro
17,50 euro moet gestort worden op rekening van Willy Bekaert. Dit
voor de aankoop kleine attentie stagiaires-studenten in het kader
van de werkgroep reuzen.

Valeirzoektocht:
Evaluatie 2015:
102 gezinnen
25 foutloos
9 ongeldige (éénzelfde adres)
slechts 1 bordje op de trage weg Wassenewegel leidde tot verwarring.
Alex laat nagaan waar het andere is?
Meenemen naar volgend jaar:
de route veel vroeger in elkaar steken
vraagstelling verfijnen, zodat dubbelzinnigheden kunnen vermeden worden
het parcours voorafgaand laten verkennen door VVV leden
Prijsuireiking 2015:
zondag 27/09 om 11u30 op het marktplein te Baaigem, tijdens ATTIC
Alex verwittigd prijswinnaars, sponsors en het College

5.

Trage wegen:
Officiële openstelling trage weg Pickendaele.
gemeentebestuur Merelbeke werkt mee. Gaan de trage weg ook de
naam Pickendaele geven (komt in 2 maal voor op de gemeenteraad
= geijkte procedure)
de openstelling gepland op zondag 18/10 om 11 uur.
we starten in Gavere aan de Perrikweg ... op het brugje (tussen de
beide gemeenten) knippen we het lint door ... en daarna op het eind
van de trage weg in Melsen komt er een tentje met wat
streekdrankjes en hapjes.
De gemeente Gavere zorgt voor de uitnodigingen, schaar&lint
gemeentebestuur Merelbeke zorgt voor het tentje en eventuele
koeling, ...
e.a. Beiden besturen zorgen voor de lokale
streekgebonden versnaperingen.
De gemeente Merelbeke zal hun betrokkenen uitnodigen en wij de
onze( VVV, college, culturele raad). Daarnaast ook nog POLS, VLM,
Provinciebestuur, Natuur en Bos, ...
een woordje kan geplaatst worden door de beiden betrokken
burgemeesters en/of schepenen.
Peterschap andere trage wegen:
Het peterschap over deze 10 trage wegen:
1
Pickendaele – Oscar Meulenyzer – kant Melsen/Melebeke eventueel Roland
De
Blauwer
Voetweg Perrikweg op grens naar Melsen
2
Wassenewegel - Dirk Bauwens
Voetweg Evenakkerstraat richting Schelderode
3
Dikvijverswegel
Voetweg Baaigemstraat-Wilgenstraat
4
Tertweg - Chantal Buysse
Voetweg Wulvekeetlos-Peperstraat
5
Betje Trompetpad – Mattheus De Clippele – Erna De Meester
Voetweg Grenadierslaan-Louis De Meesterstraat
6
Warandeklim – Didier Martens
Voetweg Warande-Molenstraat
7
Hofmeerspad - Luc Goemaere

8
9
10

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)

Eddy De Ruyck uit Asper?
Personen danken voor hun inzet. Wijzen op wat het peterschap inhoudt. Ze ook
uitnodigen op 18/10.
6.
6.1

Stand van zaken van uit de diverse werkgroepen:
W.O. I (en W.O. II): quid 2016, 2017, 2018
werkgroep komt samen op 05/10 om 19.30uur
opkuis monument Schepenbrief: Diederik en Alex bekijken dat eens.
Een infobord bijplaatsen? Paul Kongs betrekken bij de opwaardering.
Landmark – Grenadiersbrug: er is een POLS-werkvergadering op
06/10
Grenanadierstreffen 2018: een intergemeentelijke werkgroep werd
opgericht. Bestaande uit de betrokken burgemeesters, schepenen,
cultuurdeskundigen, voorzitter VVV, Grenadiers- en Polsvertegenwoordiging.
Op 16/10 komt de groep samen om een inventaris op te maken van
de activiteiten in dit kader.

6.2.

Reuzen
Nico Wieme (Vertronics) stelt een product voor van 200 euro om het hout
van de reus dame Nuje Patat (preventief) te behandelen.
Jan zal dit bekijken. Hij misschien een goedkoper houtworm producten
staan. Misschien is het beter om het hout te vervangen.
De lustige tonussen ontvingen een bedanking voor hun deelname aan de
retroactiviteit in Dikkelvennne.
24/09: comité gaat naar Boeregem
27/09: present op de ATTIC Brocante Markt te Baaigem. Naast dame Nuje
Patat ook Trees uit De Pinte.
Voor de laatste is men nog op zoek naar vervoer.
Publicatie: voor 2/3 geschreven. Jean-Marie volgt dit verder op (lay-out,
drukken, enz ...). Misschien moet met voorintekening gewerkt worden?
Boek (+- 100 blz) zal tussen de 15 en 20 euro moeten kosten;

7.

Nieuws uit POLS:
De voorzitter brengt nieuws uit POLS:
Polsslag: volgend nummer 21/09. Polsslag 2016 zal gaan over rituelen.
verschijningsdatum april 2016.

8.

Vraagstelling:
Wat kan de VVV (adviesraad voor toerisme en erfgoed) doen om het waardevol
cultureel-historisch erfgoed in onze gemeente te beschermen, te
behouden? Inleiding: Pierre Neirinckx n.a.v. een concreet gegeven.
Pierre vraagt aandacht voor het onroerend erfgoed in de gemeente. Hij
vindt het spijtig dat bouwers en verbouwers weinig rekening houden met
het omringende landschap. Hij toont een aantal sprekende voorbeelden uit
Dikkelvenne.

Hierop volgt een debat. Er wordt gesteld dat de dienst Ruimtelijke Ordening hun
werk heel goed doet. Sinds de ontvoogding van de gemeente worden de
aanvraagdossiers nog intensiever bekeken.
Smaken verschillen ook naargelang de tijdsperiode. Vandaag worden veel
kubistische woningen gebouwd. Bouwheren hebben hun rechten, maar het
omringend landschap behoort tot het gemeenschappelijk erfgoed.
Bewoners in het omliggende moeten hun verantwoordelijkheid durven nemen en
bouwovertredingen durven aan de kaak stellen.
Een werkgroep onroerend erfgoed wordt opgericht. Deze heeft als werkterrein de
inventaris van onroerend erfgoed in "beeld" te brengen. Binnen onze
gemeentegrenzen zijn er 216 bouwkundige relicten geïnventariseerd. Het loont de
moeite na te gaan welk onbekend onroerend erfgoed misschien ook heel
waardevol is. Door middel van een publicatie of voordracht kan dit onder de
publieke aandacht worden gebracht. Dit kan bijdragen tot meer begrip en respect
voor relicten die getuigen over ons verleden.
Voorlopige samenstelling werkgroep: Pierre, Diederik, Karl, Matthieu en Alex
9.

Varia en datum volgende vergadering
infobord Slag bij Gavere zou beschadigd zijn (Alex laat dit nakijken)
ATTIC 27/09: gevraagd allen daarheen met stoffen voor de aankleding van
de reus Nuje Patat. Ook wordt er opnieuw een “confituurruilhandeltje”
opgezet.
Kunnen op de wandel- en fietspaden (trekwegen, voetwegen) ook de
gemeentegrenzen aangebracht worden door een bordje? Dit er oriëntatie
van de zachte recreanten.
Wanneer wordt de inventarisering van her archiefmateriaal uit de gemeente
en gemeentehuis verdergezet? Al het materiaal ligt nu opgeslagen in de
kelder van het administratief centrum. Hoe moet dit nu verder?
Alex bekijkt dit verder met Jan en Diederik. Hieraan verder werken na de
openingsuren wordt heel moeilijk.
QR-code aan de Sint-Christianakapel hangt niet meer vast.
Op de openstelling van de WOI landmark in Machelen was er naast Karl
geen volk uit Gavere.
3-4/10 : opendeurdagen gemeente
09/10: Festival van Vlaanderen in het G.O.Racing
Bibliotheekweek: 10-17/10
2016: Baaigem 1000 jaar
-

En

Leo, de spiksplinternieuwe kleinzoon van Jean-Marie! Proficiat!

Volgende vergadering: donderdag 29 oktober 2015 om 19.30 uur.

Verslag: Alex Vertenten

