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AANVRAAG ERKENNING SOCIAAL-CULTURELE VERENIGING: SINTKRISTOFFELKOOR

Sint-Kristoffelkoor licht de werking van de vereniging toe. Het koor bestaat al geruime tijd
en is vandaag uitgegroeid tot een gemengd meerstemmig zangkoor met een 25-tal leden
die wekelijks repeteren. Naast misvieringen wordt het koor ook gevraagd voor andere
activiteiten. Zij zijn op zoek naar nieuwe zangers en een gediplomeerde dirigent. Vanuit
de parochie ontvangen zij geen geld voor de opluistering van de misvieringen, zij vragen
evenmin lidgeld aan de zangers. Momenteel ontvangen zij enkel spontane giften.
De afgevaardigden van het Sint-Kristoffelkoor verlaten de vergadering.
Tine Van Beylen vraagt naar de mogelijke puntenwerving voor deze vereniging aangezien
zij zelf geen activiteiten organiseren.
De secretaris verwijst hiervoor naar de subsidieaanvraag van het al erkende SintJozefkoor. Zij ontvangen punten voor hun repetities en voor enkele nevenactiviteiten. Zij
ontvangen geen punten voor misvieringen. De cultuurraad is van oordeel dat hun werking
in aanmerking komt voor erkenning als sociaal-culturele vereniging.
Besluit: De cultuurraad geeft een gunstig advies op de aanvraag tot erkenning
als sociaal-culturele vereniging voor het Sint-Kristoffelkoor.
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VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vergadering van 25 april 2018 wordt goedgekeurd.
Er werden geen opmerkingen ontvangen.
De secretaris verwijst naar de uitreiking van de prijzen van het Fonds Van Roy tijdens de
hoppluk in augustus. De uiteindelijke winnaars en verdeling van de subsidies kwam
grotendeels overeen met het advies van de cultuurraad.
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SUBSIDIES SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN 2017-2018: ADVIES

Aan de hand van het overzicht licht Monique de subsidieverdeling toe.
Er dienden 61 verenigingen een aanvraag in, dit is 2 minder dan vorig jaar. Er is geen
nieuwe vereniging bijgekomen.
Het subsidiebedrag is dit jaar gelijk aan vorig jaar - € 20.000. Hiervan gaat € 1.525 naar
de basissubsidie (€ 21 x 61). Blijft € 18.475 om te verdelen voor de werking. Totaal aantal
punten: 2.972, waardoor de waarde voor een punt komt op € 6,216.
Het overzicht van de subsidies per vereniging wordt bij het verslag gevoegd.
De subsidie voor Radio Tamara blijft behouden. Niettegenstaande hun zendvergunning niet
verlengd werd eind vorig jaar, blijft hun werking bestaan via digitale uitzendingen.
Het dossier, met advies van de cultuurraad wordt voorgelegd aan het schepencollege van
17 december 2017. Daarna krijgt elke vereniging de detailberekening van hun
subsidiebedrag en krijgen ze 15 dagen de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen.
De uitbetaling gebeurt begin volgend jaar.
Besluit: De cultuurraad geeft een gunstig advies aan het voorstel van verdeling
van de subsidies voor de sociaal-culturele verenigingen zoals voorgesteld in de
bijlage.
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VARIA

4.1. Monique vermeldt het dossier van de straatbenaming voor de verkavelingsbanen en
licht dit toe. Het college besliste om de bestaande verkavelingsbanen te voorzien van een
naam. Verantwoording hiervoor is het gemakkelijker terugvinden van een locatie.
Momenteel hebben verkavelingsbanen geen benaming. Nochtans is verkeer langs deze
banen mogelijk voor fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen. Ook al dan niet
toegelaten autoverkeer gebeurt. Bij eventuele ongelukken moet een benaming het
eenvoudiger maken voor de hulpdiensten om vlug ter plaatse te zijn.
Via een kaartje met aanduiding van de verkavelingsbanen (zie bijlage en rondgedeeld op
de vergadering) is duidelijk dat het om een tiental verkavelingsbanen gaat.
Monique stelt voor dat de leden van de cultuurraad tegen de bespreking volgende
vergadering meedenken rond mogelijke benamingen. Zij geeft volgend voorbeeld:
verkavelingsbaan 1  verbinding tussen Lippelostraat en Kruisheide is een gebied waar
veel aspergevelden zijn, daarom vb. ‘aspergebaan’.
We stellen voor om voor de nieuwe benaming steeds eenzelfde achtervoegsel te gebruiken,
namelijk ‘baan’ om zoveel mogelijk eenvormigheid te bekomen. Ook dient verwarring
vermeden te worden, vb. voorvoegsel ‘molen’ of ‘kruis’ kunnen niet meer gebruikt worden,
evenals persoonsnamen. De verkavelingsbanen kunnen eventueel ook een andere kleur
krijgen dan de andere straatborden.
Aandachtspunt: bestaande bedrijven die momenteel al gevestigd zijn langs deze banen.
Edwin Deschepper geeft aan dat bij enkele straten er momenteel verwarring bestaat, vb.
Steenhuffeldorp en J. Van Doorslaerstraat.
Lieve Saterdag kaart een verduidelijking van de namen aan om op de bordjes te
vermelden.
4.2. Edwin Deschepper vraagt om meer aandacht vanuit Cultuur & Toerisme voor zowel
Olijfje als voor Leireken.
De leden van de vergadering zijn van oordeel dat Leireken als toeristisch infopunt van de
gemeente gekend is. Dit zal in de toekomst nog steeds verdergaan.
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