GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
Markt 1 – 9890 Gavere
T 09 389 29 80
e-mail : toerisme@gavere.be erfgoed@gavere.be www.gavere.be

Gavere, 16/08/2016

Geacht bestuurslid,
Graag nodigen wij u uit op de vergadering van dinsdag 30 augustus 2016 om 19.30u
in De Poort, Markt 1- 9890 Gavere.
Voorstel van AGENDA:
1.

Verwelkoming

Voorzitter Jean-Marie Schepens geeft de verontschuldigingen en afwezigheden door. Hij
vraagt de aanwezigen om bij verlet dit toch uit beleefdheid te melden.
2.

Goedkeuring verslag vergadering 17/05/2016

Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd
3.

Kasverslag

Patrick Vermeulen (verontschuldigd) gaf de kastoestand door aan de voorzitter. Hieruit
blijkt dat er een tweede schijf werd ontvangen voor het project Gaverse reuzen.
De kosten komen voort uit een bezoek aan het KLM te Brussel voor opzoekwerk, kopies
en vergoedingen voor een expert in Duitse troepenbewegingen binnen België. Het
fotoboek van Gafodi werd traditiegtrouw aangekocht.
Het spaarboekje bedraagt € 8.300
4.

Werkgroep Trage Wegen:
a.

evaluatie inwandeling Hofmeerspad

We stellen een dalend aantal inwandelaars vast. De wandeling zelf was mooi en
rustig. Deze trage weg blijkt een drukke trage weg. Er werd gevraagd of het
mogelijk is om ook andere kanalen te gebruiken voor de promotie van de
inwandeling, bv. melding in ’t Fonteintje bij de rubriek van de gemeente Gavere.
b.

verslag over de trage wegen

Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering als er meer verslagen
binnen zijn.
c.

Toekomst

De Tertweg wordt ingewandeld op 16 oktober. Aansluitend volgt de uitreiking van
de Valeirzoektocht.
5.

Werkgroep Lustige Tonussen:

a.

stand van zaken activiteiten

04/9 Retro ronde te Dikkelvenne
23/9 Carolus I te Asper (inhuldiging gebouw t.h.v. Carlos Dierickxplein)
24/9 werkgroep op uitnodiging naar STAM Gent
25/9 Voorstelling Dame Nuje Patat
b.

the making of DNP

De kledij is in de maak voor deze nieuwe Gaverse reus. Die zal op 25/9 worden
voorgesteld aan het publiek na een inwandeling met fanfare en eventueel andere
reuzen. Als meter zal Rosine worden aangesteld, wegens het vele werk dat ze
verrichte voor deze reus.
c.

budgetvoorstel 2017

Er werd een budgetvoorstel opgemaakt voor 2017. De kosten lopen op tot
ongeveer € 5300 en bedrag dat de VVV niet kan besteden indien het andere
projecten niet in gevaar wil brengen. Daarom werd voorgesteld om dit
budgetvoorstel mee op te nemen in de begroting van de VVV voor 2017. Schepen
Martens zal eerstdaags samenzitten met Alex en Karen. Door de creatie van een
nieuwe reus, Dame Nuje Patat, lopen deze kosten hoog op. In het budgetvoorstel
werd echter geen rekening gehouden met eventuele, beloofde sponsoring.
6.

WOI

a.

intergemeentelijke werkgroep WOI: maquette van de Landmark werd op

tafel voorgesteld. Men zit in de eindfase van de aankleding: 6 panelen recto verso
werden door WG W.O. I voorzien van beelden en teksten. POLS en ontwerper
Mindset (John Lammertijn, Deinze) zullen jammer genoeg wellicht hard snoeien
daarin voor het eindontwerp.
b.

WOI monumentendossier (inclusief schepenbrief)

De Gaverse monumenten werden opgekuist, maar blijven nog onleesbaar. Alex
heeft een aanvraag ingediend voor financiële tussenkomst van de provincie, maar
deze adviseerde negatief.Diederik, Alex en Jean-Marie komen binnenkort samen
om te bespreken hoe ze gezamenlijk naar de provincie trekken om dit alsnog te
bekomen.
c.

vliegplein 2017; fotoboek

In 2017 is er een herdenking voor het vliegplein van cheldewindeke/Dikkelvenne.
Antoine Desmet werkt hier aan mee, doch is het de vraag of er voldoende nieuw
materiaal is om hier iets mee te doen.
Ook de komst van het fotoboek is nog “hangende”.

d.

Voorstel deelname aan het project: symboliseren van de 60 gesneuvelde
Gaverlingen in kleibeeldjes project “COMING WORLD REMEMBER ME”– cfr.
schrijven Paul Verhulst

Dit project omvat het maken van een kleibeeld, symboliek voor de gesneuvelde
soldaten. Het doel van het project is om 600.000 beelden te maken.
Uit de brief van Paul Verhulst komt de vraag of de VVV partner wil zijn
in het project om 60 beelden aan € 5 te maken, 1 voor elke Gaverse gesneuvelde
soldaat. (zie ook: http://www.cwrm.be/).
In de eerste plaats zouden de familieleden en voorintekenaars van het boek de
kans krijgen om in dit project in te stappen (aanschrijven).
Bram Dermout werd binnen de VVV aangeduid om dit project mee te begeleiden
en de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Hij maakt een voorstel tot brief op.
De vergadering sprak een voorkeur uit om gegadigden de kans te geven zelf een
beeldje te maken.
7.

Hoe loopt Valeirzoektocht?
Op een paar zeer kleine aanmerkingen (bv. Spelling Bochoute/Boechoute met ou
ipv au) verloopt alles behoorlijk.

8.

Geleide bezoeken aan Gavere:
-

Gemeente Zulte – personeelsuitstap: vrijdag 9 september 2016

De gemeente Zulte zal zelf instaan voor een gids.
-

Erfgoedgroep War and Remenmbrance: zaterdag 24 september 2016

De vereniging War Remembrance uit de Westhoek bezoekt in het kader van haar
kennisneming van veldslagen Gavere. Paul Kongs, co-auteur van het boek ‘De Slag bij
Gavere’ is hier de ideale gids voor. Hij zal dat doen binnen een programma opgemaakt
door Alex Vertenten.
-

Aanvraag Toerisme Temse voor een geleid bezoek aan Gavere in de loop
van 2017. Dit stamt nog uit de tijd van Guido Vieren als
gemeentesecretaris en zal verder worden afgehandeld volgend jaar.

9.

Aanvragen om lid te worden van de VVV’t Gaverland:
Paul Deprez, Carine Van Lancker, Wilfried Schaubroeck kandideren (cf. Brieven).

Michel De Wilde zal na laatste poging tot contactname geschrapt worden uit het
ledenbestand wegens niet aanwezig in 3 jaar en niet meer reageren op berichten
hieromtrent. Met algemeenheid van stemmen werden de 3 kandidaten aanvaard om als
lid van de VVV toe te treden.
10.

Ter informatie:
-

Frederik Meulewater (vragen ivm familie Dhont, steenbakkers);

Deze man wou meer informatie omtrent bovenvermelde steenbakkersfamilie.

Jean-Marie gaf informatie die hij had en zond de persoon door naar de familie zelf.
-

150 jaar Fanfare – tentoonstelling De Poort (opening op 03/09 om 19 uur)

Iedereen welkom!
11.

Varia

Schepen Martens meld dat Arcadis wordt gevraagd om een plan te maken voor de
opwaardering/herinrichting van de Sportdreef, Gavere zijn “Groene long”.
Het eerdere voorstel van U Gent zal worden teruggekoppeld.
In de volgende vergadering zal hier de inbreng van de VVV worden bevraagd nadat het
plan werd opgetekend.
12.

Datum volgende vergadering.

De volgende vergadering zal doorgaan op 18 of 25 oktober 2016, 19.30

