VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
31 03 2016 om 19.30u – De Poort

0.

Aanwezigheden

Effectief
De Clippele Mattheus

AANWEZIG

De Wilde Michel
Dermout Bram

AFWEZIG
ondervoorzitter

VERONTSCHULDIGD

Dirk Vandekerckhove

AFWEZIG

Kongs Paul

AANWEZIG

Libeert Karl

adviesraad voor vrijetijdszaken

AANWEZIG

Luce Vandenmeersschaut

AANWEZIG

Martens Didier

VERONTSCHULDIGD

Neirinckx Pierre Martin

overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit

AANWEZIG

Schepens Jean-Marie

voorzitter

AANWEZIG

Van Meirhaeghe Diederik

AANWEZIG

Vanquaille Jan

ondervoorzitter

VERONTSCHULDIGD

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

VERONTSCHULDIGD

Waarnemend
Martens Dirk

schepen

AANWEZIG

Vertenten Alex

secretaris

AANWEZIG

1.

Verwelkoming

2.

Goedkeuring verslag vergadering 21 01 2016:
Geen opmerkingen.

3.

Kasverslag
Rekeningen: spaarboekje
zichtrekening
31/03/2016 7.250,00 euro
41 euro
Er zijn reeds een enkele betalingen gebeurd in het kader van de boekvoorstelling
reuzen. Ook een aantal stortingen ivm het VVV etentje.

4.

Trage Wegen:
Chantal is trekker (voorzitter) van deze werkgroep. Leden zijn Jan, Frank roegist,
Claudine, Matthieu, Anne en Alex. Geïnteresseerden zijn welkom.
Dit jaar wil men 3 trage wegen inwandelen.
‘d Hekseketse: zondag 8 mei. Hiervan is al een folder uitnodiging opgemaakt.
Hofmeerspad: zondag 21 augustus
Tertweg: zondag 16 oktober
Ook de peters van de 10 benoemde trage wegen worden uitgenodigd. Ze krijgen
gelijktijdig hun schrijven ivm hun “takenpakket”.
Willy Bekaert vraagt in de hoedanigheid van AMOK-redacteur om ook de berichten
te krijgen i.v.m. trage wegen.

5.

Reuzen:
Karen en Anne brengen verslag uit de werkgroep reuzen.
Alles verliep vlot op de boekvoorstelling/verkiezing hoofd Dame Nuje Patat te
Baaigem. Het winnende ontwerp is van Rosine Vankwikkelberge. Ook het
merendeel van het publiek duidde dit aan als het winnende werk. Het was een
mooie en inhoudelijk sterke activiteit.
Er hebben zich 4 kandidaat pijnders aangeboden.

6.

Organisatie uitstap VVV:
Jean-Marie gaat zich verder verdiepen voor de uitstap naar Waterloo. Hij gaat ter
plaatse gaan kijken.
Paul vraagt of het niet mogelijk is om Nijvel in de uitstap mee te nemen.

7.

W.O.I:
-

2016: dagelijkse leven en landmark:
“ project dagelijks leven in WOI” wordt besproken in de werkgroep
WOI. Er is nog geen beslissing gevallen in welke richting dit project
wordt uitgewerkt. De leden van de werkgroep werken een aantal
thema’s uit.
De landmarken zullen officieel geopend worden op zondag
06/11/2016 in de voormiddag. Met Pols en het Agentschap Water en
Zeekanaal werden de locaties aan de brug van Semmerzake
vastgelegd.

-

provinciaal subsidiedossier monumenten: een gemeentelijke
schrijven werd aan de betrokken provinciale dienst en aan de
gouverneur gericht. Nog geen reactie.

-

2018: regionale Publicatie POLS “WOI in Leie en Scheldegebied” –
versus intergemeentelijke publicatie over de gebeurtenissen in de
maand november 1918 aan de Grenadiersbrug EkeSemmerzake..
De 2 mogelijkheden werden door Jean-Marie geschetst en dit met
pro’s en contra’s. Zie hieronder.

Waarom zouden wij een brochure of boek over de ‘Slag aan de Grenadiersbrug’ te EkeSemmerzake willen publiceren buiten het project van een groot standaardwerk over het
bevrijdingsoffensief in de regio van Leie en Schelde?
1/
-

-

-

2/

3/

4/

5/

Om het belang van deze min of meer allerlaatste slag in het geheel van de
bevrijding de volle aandacht te geven die hij verdient zowel qua foto’s als qua tekst.
Het grote kader van de bevrijding is beslist nodig, maar wij vrezen op de grens van
Leie en Schelde onderbelicht te blijven, een blinde vlek tussen Deinze en
Oudenaarde. Naast Nazareth en Gavere zou ook Zingem kunnen en moeten aan bod
komen. Wij beschikken immers over specifieke bronnen daarvoor, waarvan wij
denken dat ze nog niet geraadpleegd werden door de auteur(s):
Belgische bronnen: de verslagen van de Vereniging van de Grenadiers, o.m.
Historiek van de Regimenten Grenadiers door Eugène Etienne, Charles de Grox,
vert. Roger Van Huffel); het dagboek van Valeer Soetes, zoals genoteerd door
Christiaan Vlerick o.m. in Jaarboek XXXVII van de Heemkring Scheldeveld (2009) en
in Bijdragen over W.O. I in de Oost-Vlaamse Leie- en Scheldestreek (2002, Leaderproject)
Franse bronnen: verslagen in het bezit van Dirk Vandekerckhove
Duitse bronnen: o.m. uit het Militär Bundesarchiv: PH 3-KART Oberste Heeresleitung
/ *Großer Generalstab und Kommandobehörden des Deutschen Heeres.- Karten *
RM 110 Kommandostellen der Marineluftstreitkräfte der Kaiserlichen Marine * RM
120 Marinekorps Flandern (raadpleging ter plekke in Freiburg wellicht nodig)
Omdat wij het proces van projectrealisatie in groep (van vrijwilligers, en dit keer
eerst uitgebreid met een buurgemeente) zeer hoog waarderen na zeer fijne
ervaringen in het verleden cf. Het ontwerpen en uitvoeren van de steenbakkerssite
in Semmerzake, het boek ‘van Aerts tot Ysebaert’ van de bio’s in van de 60 Gaverse
gesneuvelden uit W.O. I (met groepsopzoekingen in het Museum voor de
Krijgsgeschiedenis en in Evere ...)
Omdat wij de publicatie van een toegankelijk werk (verhaal) dat deze materie
ontsluit voor een groot publiek nog zinvoller vinden dan een wetenschappelijk,
academisch werk, dat vaak moeilijk, saai en ontoegankelijk is en dus niet voldoende
gelezen wordt
Omdat wij denken economisch verantwoorder (is 16.000 € niet zeer veel voor een
boek?) en zeer transparant te kunnen werken deels via vrijwilligerswerk, deels via
print-on-demand zodat men niet met een verplicht aan te kopen aantal boeken blijft
zitten
Omdat afspraken in de voorgaande vergaderingen niet steeds in dezelfde zin zijn
gegaan: slechts op de twee laatste vergaderingen van de WG kwam die
gezamenlijke publicatie naar voor, terwijl in de vergaderingen daarvoor een
consensus bestond voor een eigen uitgave.

Waarom wij een gezamenlijk groot werk prefereren over de bevrijding van de Leie en
Scheldestreek in W.O. I
1/

Omdat wij deze slag willen plaatsen in het ruimere kader van het gehele
bevrijdingsoffensief van Vlaanderen, België en Europa

2/
3/
4/
5/
6/

Omdat daarvoor reeds een grote steun toegezegd is vanwege de Provincie en
andere kanalen, het geld is toch al voorhanden
Omdat wij als lid van POLS geacht worden samen te werken (een interessant
leerproces) en solidair te zijn met principieel vroeger in de convenant genomen
opties
Omdat het werk voor ons zal gedaan worden – en ten dele al zou gedaan zijn - en
wij kunnen profiteren van meer expertise die in een grotere groep aanwezig
Omdat er een wetenschappelijke garantie is
Omdat het kadert in een nog groter overkoepelend project van de landmark en een
ruim programma zowel in 2016 als in 2018

Hieruit volgt een advies aan het College van Burgemeester en Schepenen:
De VVV’t Gaverland heeft kennisgenomen van het standpunt van het CBS Gavere
betreffende deze regiopublicatie.
Gezien het voor de gemeente Nazareth, waarbij burgemeester Danny Claeys
voorzitter is van de POLS, zeer moeilijk ligt om deze regiopublicatie als voorstel in te
trekken, stelt de VVV’t Gaverland voor om te gaan voor een compromis zoals
hieronder beschreven.
Omdat wij de solidariteit met de andere gemeenten in POLS en met POLS zelf niet
willen doorbreken, zouden wij toch kunnen akkoord gaan tot samenwerking voor
een brede publicatie op volgende voorwaarden:
1/

2/
3/

4/
5/

6/

Onze inhoud en bronnen (foto’s, documenten, tekst ...) worden geraadpleegd,
gebruikt en vermeld. De schrijfgroep moet redactieleden van de VVV ’t Gaverland
bevatten, die de eindredactie hebben of volgen van het hoofdstuk over de ‘Slag aan
de Grenadiersbrug’. Daarbij wordt gelet op de toegankelijkheid (in woord en
opmaak) voor een groot publiek.
Er komt een apart hoofdstuk over de ‘Slag aan de Grenadiersbrug’, uiteraard geduid
in het algemeen offensief, met een duidelijke link naar de Schelde, Gavere, Zingem.
De publicatie moet een objectief beeld geven van de gebeurtenissen in onze regio
tijdens deze WOI periode. Dit wil zeggen dat er geen kunstmatige inperking mag
komen tot de 6 POLS-gemeenten. Dat het moet gaan over alle belangrijke
gebeurtenissen in het geografisch gebied Leie en Schelde (Kruishoutem, Zingem,
e.a. gemeenten inbegrepen).
Er komt een (boek)voorstelling, ook in Gavere.
Transparantie en communicatie aan al de gemeenten is aangewezen: over wie wat
op zich neemt en hoeveel geld aan wat en wie gegeven wordt (bv.
aanbestedingsprocedure, wie schrijft het boek, wie maakt het op, drukt het, welke
vergoeding wordt gegeven. Moderne technologie schakelt een verplichte massale
afname van boeken uit cf. Voorintekening enz.)
De VVV leden vinden dat een publicatie zoals deze niet gratis kan zijn. Het haalt de
waarde van het werk naar beneden. Inkomsten uit verkoop zouden minstens de
gemeentelijke bijdragen kunnen compenseren. Er wordt voorgesteld met dat geld
een fonds voor volgende publicaties te creëren. In dat verband wil men ook met
voorintekening werken om een overschot aan boeken te vermijden cf. moderne
druktechnologie.”
8.

Nieuws uit POLS

In mei-juni wordt er een bezoek gepland naar het “Maison des Géants” in Ath
9.

Etentje

Er zijn reeds 32 deelnemers ingeschreven.
10.

Datum volgende vergadering:

Dinsdag 17/05/2016 om 19.30 uur
11.
-

Varia
Er is een samenkomst geweest met de dienst ... ivm de gebruikte toponiemen
in Gavere. Anne, Didier en Matthieu waren hierop aanwezig. Veel dank voor
hun inzet!
ATTIC won de AMOK persprijs 2016: proficiat aan Anne en Karen.
23/04 Fair Trade – Landelijke Gilde: plantenruil, bloemzaden en zoveel meer
op locatie Borgwal.
Verkeerscommissie: de 3 snelheidszones (30-50-70) in Gavere werden
vastgelegd (Pierre Neirynck)

