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Welkom in deze -opnieuw- digitale vergadering.  

 

1. Goedkeuring/opvolging van het verslag 
 

- Verslag wordt goedgekeurd. 
- Vraag wordt gesteld of de wc-wagen zal verhuurd worden. Dat zal inderdaad zo zijn. 

Modaliteiten hierrond zullen wel nog afgesproken moeten worden. 
 

2. Adviezen aan het stadsbestuur 
 

Het nieuwe huldemoment 

- Destijds gaf Stephan Deprez zich hiervoor op. Jacques Denys wenst dit ook te volgen. 
- Wat naamgeving betreft opteert de SRC voor ‘ de gouden Pekker’. 

 

Reglement klimaatsubsidie 

- Art.1:  
*  Wat is de kernactiviteit? Hoort het uitbaten van een café ook bij kernactiviteit? 
 

- Art. 3:  
*link leggen naar het reglement naar wat verwezen wordt 
*limitatief schrijven: niet gebruiken van ondermeer 
*geschreven voor jeugdverenigingen: vorm van participatie met leiding, leden en ouders? 
Klinkt heel raar voor heel wat verenigingen. Best dus aanpassen zodat voor elke vereniging 
duidelijk is welke vorm van participatie verwacht wordt. 
 

- Art. 4: duidelijk maken welke documenten gewenst zijn bij de aanvraag ; ook het audit-
dossier moet hierbij aangevuld worden (verenigingen kunnen immers ook privaat een audit 
laten doen) 
 

- Art. 6: limitatieve lijst maken van de kosten die in aanmerking komen 
- Vraag waarom digitale meter meegenomen wordt 
- Schrijffout bij isolatlie bouwschil (daK) 

 



- Algemeen: unaniem positief advies 
Straatnaamgeving: Regina Van Daeleplein 

 

- Regina van Daele is de stichteres van de Sint-Jozefskliniek 
- Zeer terecht dat een straat naar haar vernoemd wordt. Alleen jammer dat het niet meer in 

de omgeving van het ziekenhuis ligt. 
- Heeft daarnaast ook een wezenhuis opgericht (is nu de stadsparel) en ouderlingengestichten. 
- Voorkeur van de cultuurraad gaat uit om de naam ‘ te sparen’ tot een ontwikkeling dichter in 

de buurt van de Sint-Jozefskliniek (omgeving kruisstraat). Er wordt echter geen waardig 
alternatief gevonden voor de straatnaamgeving nu.  

- Cultuurraad gaat dus akkoord met de naamgeving Regina Van Daele en engageert zich om 
een lijst op te maken met namen die verband houden met Izegem. 

 

 
3. Suggesties rond traject heropstart verenigingen 

 

Communicatie: 

- Via beeld en klank 

- Openheid naar het hele gezin 

- Contactgegevens 

- Communicatiekanalen van de stad ter beschikking stellen 

- Beeldvorming: voornamelijk digitaal, dat maakt het makkelijker aanpasbaar 

- Campagne aankondigen! 

- Gebruik maken van opportuniteiten en deze ook actief gaan opzoeken 
 

Coachingstraject 

- Datum te zoeken tweede helft augustus. 
 

4. Nieuws uit de werking en de raden 
 

Stadsarchief 
 

- Op 7 juni werd de vrijwilligerswerking in het stadsarchief opnieuw opgestart. 
 
Bibliotheek 

- De volledige heropening van de bibliotheek op 8 juni verliep vlot. 
 
Kunstacademie 

- Voorbereiding volgend schooljaar volop bezig, al meer dan 1.000 inschrijvingen. 

- De toonmomenten van het domein woord en muziek zijn achter de rug. Voor het do-

mein beeld wordt een eindejaarstentoonstelling georganiseerd (maar enkel voor de 

leerlingen en ouders en sympathisanten). 

- 6- en 7-jarigen kunnen vanaf volgend schooljaar naast initiatieatelier ook meteen star-

ten met het aanleren van een hout-, koper- of strijkinstrument. 



- Een unieke samenwerking tussen de klassen Creatief Schrijven van Kunstacademie 

Torhout en Art’Iz, kunstacademie regio Izegem, is volgend weekend in een slotfase 

van een uniek parcours dat ze samen in september 2020 hebben aangevat. Zondag ont-

moeten ze elkaar na een jaar lang anoniem met elkaar gecommuniceerd te hebben. De 

leerlingen uit de opleiding Creatief Schrijven van beide kunstacademies kregen in sep-

tember 2020 de opdracht om brieven te schrijven naar elkaar. Docenten Benjamin 

Sercu (Izegem) en Marieke De Maré (Torhout) verzonnen personages, gaven die aan 

de leerlingen, en vormden schrijf-duo's. Er ontstond onder andere een bijzondere 

briefwisseling tussen Lampje en Mevrouw O, maar ook tussen de hemel en de hori-

zon, of ook wel tussen het bankje en de struik en vele anderen. Tot op vandaag weten 

de schrijvers niet wie hun échte schrijfpartner is. Op zondag 20 juni wordt een samen-

komst georganiseerd op het binnenplein van Kunstacademie Torhout om de duo's aan 

elkaar voor te stellen. De leerlingen kregen allemaal de opdracht om nog een 'laatste 

brief' naar elkaar te schrijven, die ze die op dat moment aan elkaar zullen voorlezen. 

Op die manier zullen de duo's bekend worden gemaakt. 

De Leest 

- Op zaterdag 19 juni (en niet 12 juni zoals in eerdere cultuurraad meegedeeld) online 

verkoopdag voor het najaarsprogramma. In het programma een mix van uitgestelde 

voorstellingen en nieuwe programmatie. 

- Op 9, 10 en 11 juni konden de voorstellingen van ‘De Contactspeurder” (Het Prethuis) 

door de versoepelingen toch plaatsvinden in De Leest (weliswaar met beperkt pu-

bliek). Alles verliep vlot. 

Beiaard 

- Eerste beiaardconcert op 14 juni lokte tientallen toehoorders.  

- Op de luisterplaats konden de toehoorders opnieuw live de beiaardiers aan het werk 

zien, maar er werd ook gefilmd waar de klokken hangen en ook luchtbeelden van de 

stad vanuit de toren, wat het geheel zeer aantrekkelijk maakte. 

Eperon d’or 

- OMD op 12/09 waarbij de stoommachine in de kijker zal geplaatst worden ; naast het 

goederenstation 

- Gidsencursus: 9 inschrijvingen 

- 16/08 : bloedinzameling in de beschermde monumenten, ook mogelijk in Eperon d’Or 


