
Verslag Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid 

19/01/2022 

 

Aanwezig: Geert Declerck, Kurt Himpe, Chantal Bracke, Kurt lamerant, Eddy Vancoillie, Yves 

Vierstraete, Filip Lapere, Lieven Dejonckheere, Dirk Ghijs, Yves Vierstraete. 

Verontschuldigd: Greta Sabbe, Marc Kemp, Robrecht Vanhaezebrouck, Bart Dewitte, Frieda Brabant, 

Stephan Deprez, Jacques Denys, Kichou Lycke, Lieve Verkarre, Axelle Blancke, Jean-Claude 

Coulembier, Bart Rommel. 

Verslag: Nele Descheemaeker 

 

1. Welkom! 

- Eerste samenkomst van 2022. Beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

2. Overlopen verontschuldigingen/afwezigheden 

 

3. Goedkeuring verslag december 

 

- Een verduidelijking wordt gevraagd met betrekking tot de vraag gebouw Fluvius. 

- Verkeerde datum in de titel van het verslag. 

 

4. Lidmaatschap van het verenigingenforum 

 

1. Eerste gedachtenwisseling.  

Niet de bedoeling om tot een besluit te komen deze avond. 

Het verenigingenforum omvat de Izegemse socio-culturele en culturele verenigingen die actief met 

cultuur bezig zijn.  Om lid te worden van het verenigingenforum moet de vereniging een zetel 

hebben in Izegem en een culturele werking ontplooien op  het grondgebied van de stad. Hun 

activiteiten moeten behoren tot de culturele aangelegenheden. 

Door een aantal verenigingen wordt deze culturele werking soms breed geïnterpreteerd. De 

aanvragen tot toetreding tot het verenigingenforum, die op de cultuurraad van 19 januari besproken 

worden, zijn hier illustratief. In het werkveld kan vastgesteld worden dat heel wat socio-culturele 

verenigingen ook activiteiten organiseren die niet strikt cultureel zijn, zoals vb. sport- en 

jeugdactiviteiten. 

Het lidmaatschap bij het verenigingenforum geeft toegang tot een aantal faciliteiten: 

1. het huren van stedelijke infrastructuur tegen een gunstig tarief; 

2. het ontlenen van materialen tegen gunstige voorwaarden bij de stedelijke logistieke dienst; 

3. het aanvragen van subsidies vanwege de stad. 

 



Uit vragen van sommige verenigingen kan afgeleid worden dat er bij hen vooral interesse is voor de 

mogelijkheid om voordelig infrastructuur of materialen te huren. Daarom kan het interessant zijn om 

de linken te evalueren tussen lidmaatschap van het verenigingenforum en de mogelijke faciliteiten 

die daarbij behoren. 

Bespreking: 

1. Hoe ruim kunnen we “(socio-)culturele werking” interpreteren bij een aanvraag tot 

toetreding tot het verenigingenforum? 

2. Moet, rekening houdende wat in het werkveld al gebeurt, de voorwaarde tot toetreding 

breder geformuleerd worden? 

3. Dient de toegang tot de drie hoger genoemde faciliteiten in de toekomst verder in één 

pakket aangeboden worden of is daar enige gradatie wenselijk?  

 

 

• Moet er een grens zijn? 

• Is het niet mogelijk om criteria te hebben die we zelf in alle wijsheid gaan toepassen? 

• Naar buiten komen is niet van belang want geen activiteiten = geen subsidies 

• Lastig met de reden waarom – vooral als het om de financiële middelen gaat 

• Toetreding is een pakket 

• In hoeverre worden lidmaatschappen geëvalueerd? Na elke verkiezing. 

• Breder: belang van de maatschappelijke doelstelling. 

Vb. oudercomité die activiteiten organiseert met als hoofddoel geld in het laatje te 

brengen of … doelstelling kan niet financiën zijn?  

 

2. Bespreking van de aanvragen lidmaatschap van het verenigingenforum  

Repaircafé:  

- Nuttige sociaal-maatschappelijke activiteit 
- Vraag kan gesteld worden of het een vereniging is in de echte zin van het woord? Er zijn geen 

statuten, er is geen bestuur, … 
- Opvoedend karakter van de activiteit 

 
 Wordt toegelaten 

Sint-Crispijn vzw  

- Religieuze doelstelling 

- Geven als activiteiten enkel eucharistievieringen door 

 

  Wordt omwille van die redenen niet toegelaten  

Vzw ’t Haverhof 

- Buurtcomité in Kachtem 

- Al jaren lid,  blijkbaar hun aanvraag niet opnieuw gedaan bij start deze bestuursperiode 

 



 Wordt toegelaten 

 

5. Planning samenkomsten verenigingenforum 

 

- Samenkomst voorzien in mei 

- Wat gaan we vertellen? Inhoudelijk?  

 

• Stavaza coronamaatregelen? Sommigen uiten hun bedenking omdat dit niet nieuw is, 

verandert de hele tijd … 

• Netwerkmoment met vormingstafels? 

 

6. Operettegezelschap A Tempo! 

 

- Blijkbaar is A Tempo’ lid van zowel de raad in Tielt als in Izegem. Ze krijgen ook van beide 

instanties subsidies. 

- Volgens het reglement van Izegem zijn ze in orde (zetel in Izegem, werking in Izegem, …) 

- Het is dus aan Tielt om daar mee om te gaan 

 

7. Nieuws  uit de stedelijke raden 

 

Stadsarchief 

 Digitale inventaris (Probat) 

In 2019 zette de stad Izegem een online inventaris van het Izegemse stadsarchief op. 
Binnenkort worden er duizenden bijkomende stukken aan de inventaris toegevoegd. 

Naast de virtuele leeszaal met historische aktes van de burgerlijke stand is er ook een digitale 
inventaris van het Izegemse stadsarchief beschikbaar via het Provinciaal Beheerprogramma 
voor Archieftoepassingen (Probat). Tot nu waren er al 4.000 stukken in de inventaris 
opgenomen. Met de toevoeging komen er duizenden bijkomende beschrijvingen in de 
inventaris bij. De toevoeging aan de inventaris bevat onder andere dossiers over de 
repatriëring en wederopbouw van de Eerste Wereldoorlog en de wederopbouw van de 
Tweede Wereldoorlog, plakbrieven met verordeningen tijdens de bezetting, steundossiers 
van het Hulp- en Voedingskomiteit uit de Eerste Wereldoorlog en militiedossiers uit de 
periode 1861-1964. De online inventaris is een grote tijdsbesparing voor de onderzoekers. 
Via Probat kan je meteen ook de stukken opvragen en voor inzage laten klaarleggen in het 
stadsarchief. Uiteraard kan een inzage ook nog steeds aangevraagd worden via het online 
formulier op de website van de stad. De digitale inventaris kan bezocht worden via 
www.izegem.be/archief. 

 

 

http://www.izegem.be/archief


 Definitieve aanvaarding schenkingen en goedkeuring selectiecriteria 

De voorbije jaren kreeg het stadsarchief een reeks schenkingen die tijdens de zitting op 17 
januari door de gemeenteraad definitief goedgekeurd werden. Het gaat onder meer over 
originele ontwerpen voor twee scholen en stukken uit het privé-archief van de voormalige 
Emelgemse burgemeester Omer Baert. 

Het ontwerp uit 1900 voor de bouw van de voormalige nijverheidsschool in de Baron de 
Pélichystraat is bijzonder interessant. De mooie met de hand ingekleurde tekening van de 
voorgevel van de hand van architect Jules Vercoutere is een aanwinst. Deze architect 
ontwierp onder andere ook het oude postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de 
Baron de Pélichystraat. Bij de definitieve aanvaarding zit ook een ontwerp uit 1879 voor de 
bouw van een school. Uit nader onderzoek en een verwijzing in een artikel in ‘Le Progrès’ van 
29 juli 1880 waarin gewag gemaakt wordt van ‘Un arrêté royal en date du 17 juillet décréte la 
construction, par mesure d’office, d’un bâtiment d’école primaire pour filles, avec section 
gardienne, à Iseghem’ bleek dat het gaat om de schoolgebouwen van Ave Maria. 

De gemeenteraad keurde ook de selectiecriteria voor schenkingen aan het Izegemse 
stadsarchief goed. Deze criteria zijn een ideale leidraad om tot een gegronde beslissing te 
komen om een schenking al dan niet te aanvaarden.  

 

 

 



 

 

Bibliotheek 

 Digitale beheerraad (23 december 2021) 

• Bereik van ongeveer 60 procent van de bezoekers in vergelijking met pre-corona. Vooral 
de oudere bezoekers komen nog niet allemaal terug naar de bibliotheek. 

• Publieksonderzoek van 1 februari tot 31 mei. 

•  Wat met de cd-afdeling? 
o Muziekbeleving minder en minder via CD / vooral Streaming via Spotify en Deezer  

o Collectie van 26.000 cd’s in de bibliotheek  

o Werken op basis van cijfers (12.000 uitleningen in 2018 / 11.000 in 2019 / 2021??  

o Hoe uitfaseren? Wat met het klassieke aanbod in functie van verhuis naar 
Cultuurfabriek?  

o Veel bibliotheken verkopen collectie (Edegem, Halle, Menen, Waregem…) maar 
opgelet voor “toeloop” in deze coronatijden.  

o Voorlopig wordt er alleen nog aangekocht wat aangevraagd wordt  

o Belangrijk ook om na te denken over hoe kennis van muziek en suggesties zullen 
overgebracht kunnen worden. Het spontane ‘roefelen’ zal hierdoor immers 
verdwijnen.  

Ontleningen 

De ontleningen in de Izegemse bibliotheek zitten na een heftig coronajaar in 2020 opnieuw in 
stijgende lijn. De mensen vinden stilaan de weg terug naar de bibliotheek en dat merken we 
ook aan het aantal ontleningen. 



In 2019 waren er bijna 240.000 ontleningen. In 2020 moest de bibliotheek noodgedwongen 
de deuren sluiten en overschakelen op noodscenario’s. Daardoor zakte het aantal 
ontleningen naar ongeveer 148.000 ontleningen. Vorig jaar werd het herstel ingezet en 
komen we opnieuw op 186.000 ontleningen op jaarbasis. 

Het leeuwenaandeel blijft de ontlening van bijna 134.000 boeken. De collectie strips was 
goed voor 30.000 ontleningen. De spelotheek zit zo goed als opnieuw op het niveau van voor 
corona met 2.250 ontleningen en ook de eigen digitale media werden 840 keer uitgeleend. 
De uitleningen van cd’s, dvd’s en luisterboeken zijn al een tijd in dalende lijn, maar toch nog 
goed voor 19.000 ontleningen. 

Naast de eigen e-boekencollectie van de Izegemse bibliotheek kan de lezer ook terecht op 
het e-boekenplatform waar de bibliotheek in het najaar van 2020 instapte. Sinds de instap 
registreerden we 382 unieke gebruikers die tot nu toe al 2.730 e-boeken uitleenden via het 
boekenplatform. Met het e-boekenplatform kunnen van thuis uit boeken op een 
smartphone, tablet of computer uitgeleend worden en na zes weken verdwijnen de boeken 
automatisch. Wie e-boeken via het platform wil lezen, kan twee e-boeken tegelijkertijd 
ontlenen. Vorig jaar werden via dit extern e-boekenplatform 2.053 boeken ontleend. 

 

Eperon d’Or 

 Projectoproep “Inhaalbeweging digitale collectiedata” 

Naar aanleiding van een projectoproep “Inhaalbeweging digitale collectiedata” werd het 
dossier van Eperon d’Or goedgekeurd en krijgt het museum een subsidie van 71.500 euro. 

Met dit project wil Eperon d’Or de collectiedata met betrekking tot de schoenfabrieken en 
schoenencollectie opschonen en verrijken, digitaliseren en ontsluiten. Het museum bezit 
unieke informatie over objecten, personen, instellingen en bedrijven die relevant zijn voor 
het schoenenerfgoed in België en ver daarbuiten. We willen deze data ordenen en 
toegankelijk maken voor het grote publiek om zo zowel onderzoekers, studenten en historici 
als mensen actief in de hedendaagse schoenindustrie of met een specifieke interesse in het 
thema van unieke informatiebronnen te voorzien. Binnen het project wordt ook bekeken 
welke mogelijkheden 3D-fotografie kan bieden om collectiestukken digitaal te ontsluiten. Het 
project moet afgewerkt zijn tegen eind 2023. 

80.000ste bezoeker 

Sinds de opening van het museum Eperon d’Or in 2017 kwamen al 80.000 bezoekers over de 
vloer. De 80.000ste bezoeker werd in december verwelkomd. Naar aanleiding van de 
eindejaarsperiode werd er ook een kindvriendelijke activiteit georganiseerd die heel wat 
succes had. Sinds de officiële opening in juni 2017:  

  

2017            18 950          (sedert officiële opening juni 2017) 

2018            23 516 



2019            20 436 

2020            5 570 

2021            12 291 

Van 17 tot 24 januari sluitingsperiode voor grote collectiewissel en aanpassingswerken 

Het museum Eperon d’Or sluit van 17 tot 24 januari even de deuren. Tijdens die week zal een 
grote collectiewissel plaatsvinden in de vaste museumopstelling en zullen enkele grote 
aanpassingswerken gebeuren in het museum. De grote aanpassingswerken hebben een te 
grote impact om bezoekers te blijven ontvangen tijdens die week. De onthaalruimte op de 
gelijkvloerse verdieping zal aangepakt worden. De infofolders uit het 
streekbezoekerscentrum zullen een plaats krijgen in de ruimte naast het onthaal, waar ook 
een deel van de museumshop zal ondergebracht worden. Daardoor zal er meer plaats zijn 
voor bezoekersgroepen die het gebouw binnenkomen en zal er ook een aantrekkelijke en 
speelse kinderbalie komen. Op de bovenste verdieping van het museum komt een 
polyvalente ruimte voor de organisatie van voordrachten, evenementen en workshops. Voor 
deze aanpassingswerken kreeg Eperon d’Or een subsidie van Westtoer. 

Tijdens de korte sluitingsperiode is er een grote schoonmaak in het museum en worden grote 
wijzigingen aangebracht aan de vaste museumopstelling. Dat is belangrijk voor de 
conservatie van bepaalde collectiestukken. In het depot hebben we duizenden stukken en 
door de jaarlijkse collectiewissel blijft de museumopstelling verrassend voor de bezoeker en 
is er een blijvende attractiviteit. 

Cultuurhuis De Leest 

Nogal wat te gast-voorstellingen en voorstellingen die door De Leest geprogrammeerd 
werden, worden geannuleerd. Het verbod op repetities (koren, muziekkorpsen…) is daar 
mede de oorzaak van.  

Er wordt voortdurend gepuzzeld met data en mogelijkheden (opsplitsen voorstellingen in 
functie van het beperkt aantal toegelaten toeschouwers). 

Voor de voorstellingen die wel plaatsvinden, is de ticketverkoop vooral afhankelijk van het 
genre (populair is populair). 

 

 


