
Verslag Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid 

16 maart 2022 – 20.00 uur 

 

Aanwezig: Geert Declerck, Simon Vanwalleghem, Kurt Lamerant, Eddy Vancoillie, Yves Vierstraete, 

Bart Rommel, Dirk Ghijs, Nele Descheemaeker, Kurt Himpe 

Verontschuldigd: Robrecht Vanhaezebrouck, Frieda Brabant, Bart Dewitte, Marc Kemp, Chantal 

Bracke, Stephan Deprez, Lieven Dejonckheere, Jacques Denys 

Afwezig: Lieve Verkarre, Greta Sabbe, Kichou Lycke, Jean-Claude Coulembier 

 

1. Welkom. Mededelingen 

 

- Filip Lapere kan voor een langere periode de samenkomsten van de cultuurraad niet 

bijwonen. Cultuurhuis De Leest vond het opportuun om hem – gezien de lange periode – 

te vervangen door Simon Vanwalleghem. 

- Extra punt voor de agenda door Simon 

 

2. Aanwezigheden / verontschuldigingen worden overlopen 

 

3. Goedkeuring verslag 

 

- Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. 

 

4. Bespreking voorbereiding werkgroep subsidiëring 

 

- Samenkomst van de werkgroep die voorzien werd op 14/03 kon onvoorzien niet 

doorgaan. 

- Een nieuwe datum voor de werkgroep wordt gezocht. 

 

5. Aanvraag lidmaatschap verenigingenforum vanwege Muzikafé 

 

- Doelstelling werd duidelijker gemaakt door het bijkomende antwoord 

- Ze worden toegelaten tot het verenigingenforum. De cultuurraad wenst hen veel succes. 

 
6. Verenigingenforum 

 
- Mogelijke thema’s: 

• Financiën (overzicht subsidies + invullen lokaal subsidiedossier) 

• Verschillende generaties binnen één vereniging: hoe ga je om met dat eventuele 

spanningsveld? 

• Communicatie: UIT-databank, Facebook, Instagram… => Wat is het belang? Hoe 

gebruiken? Wat kan je inzetten voor wat? 

 Tip: someflex in Tielt werkt hier rond (www.someflex.be) 

• GDPR en het belang voor jouw vereniging 

http://www.someflex.be/


• Regelgeving betreffende verenigingswerkers (https://verenigingswerk.be/nl/)  

- Hoe wordt de vergadering georganiseerd? 

• Thema’s worden op voorhand doorgegeven, er moet niet op voorhand gekozen 

worden 

- Vergadering wel starten om 19.30 uur 

 

7. Extra punt aangebracht door Simon Vanwalleghem rond straatnaamgeving 

 

- Gerda Mylle hoeft eigenlijk niet voorgesteld te worden, toch even: 

• Politieke carrière van 30 jaar in Izegem, ook Vlaams volksvertegenwoordiger en 

provincieraadslid. Ze startte ook de cultuurdienst op. 

• Ze stierf onverwacht op 67-jarige leeftijd in volle coronaperiode. Dat was niet het 

afscheid dat ze verdiende. 

• We wensen haar terug zichtbaar te maken in de stad, door een plein of straat naar 

haar te vernoemen. 

- De cultuurraad gaat ermee akkoord om dat voorstel van straatnaamgeving op de lijst te 

plaatsen, maar benadrukt wel dat het een mooie link moet zijn. 

 

8. Nieuws uit de werking 

 

• Beheerraad bibliotheek op 29 maart 2022, adviescommissie Kunstacademie op 31 
maart 2022, datum algemene vergadering De Leest wordt op 23 maart in het 
dagelijks bestuur vastgelegd 

• Werkgroep beeldende kunst: Jumel’Art in Hotton – 7 Izegemse kunstenaars 

exposeren  in Hotton (uitwisselingsexpo n.a.v. 20 jaar partnerschap Izegem/Hotton). 

• Museum Eperon d’Or: 6 nieuwe stadsgidsen hebben hun diploma gekregen. 

• Stadsarchief: tijdens de gemeenteraadszitting van 14 maart werd het 
leeszaalreglement voor het stadsarchief goedgekeurd. Deze afspraken zijn nodig om 
de raadpleging van archiefdocumenten en de publieke dienstverlening in goede 
banen te leiden. 

 
In elke stad of gemeente in het werkingsgebied van het intergemeentelijke 
archiefteam Midwest is of komt een dergelijk reglement over het raadplegen van 
akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Voor Izegem is het reglement 
uitgebreider omwille van de hogere frequentie van raadpleging door externen. 
 
Sinds de opstart van de archiefwerking in Izegem zijn er een aantal digitale 
toepassingen opgestart zoals de online inventaris van het stadsarchief en de digitale 
leeszaal. Voor de digitale leeszaal zijn er trouwens al ongeveer 850 registraties en 
bijna elke dag komen er registraties bij. Het aantal vragen voor raadpleging is ook 
toegenomen. Er zijn in het reglement ook duidelijke afspraken opgenomen om 
schade aan documenten te voorkomen. 
 
Het Izegemse stadsarchief is een schatkamer aan archiefstukken en we stimuleren 
ook de raadpleging voor onderzoek. Als dit onderzoek ook resulteert in een 
publicatie moeten de auteurs een exemplaar aan het archief schenken dat dan in de 
collectie van de bibliotheek zal komen voor raadpleging.  

https://verenigingswerk.be/nl/


9. Rondvraag 

 

- Leuk weetje voor de cultuurraad: in Breda is er een Izegemstraat.  


