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1. Welkom! 

 

- Doet deugd om terug echt rond de tafel te kunnen zitten 

- Aanwezigheden/verontschuldigingen worden overlopen 

- Verslag van de samenkomst van 19.01 wordt goedgekeurd 

 

2. Verderzetting en afronding gedachtewisseling lidmaatschap verenigingenforum 

 

- Gesprek van de vorige vergadering wordt via het verslag kort overlopen. 

- Kan er geconcludeerd worden dat het socio-cultureel, maatschappelijk belang voorop zal 

gesteld worden? Zal dat er niet voor zorgen dat we heel subjectief te werk zullen moeten 

gaan?  

- De ‘neen’ zal steeds moeten gemotiveerd worden. Er zal dus steeds een intern debat zijn 

waarbij de consequenties duidelijk gemaakt worden. 

- Gevolgen van lidmaatschap : materiaal en infrastructuur,  subsidie 

- Knip voorzien tussen enerzijds materiaal en infrastructuur en anderzijds subsidie? Materiaal 

en infrastructuur zeer breed voorzien? Subsidie beperkter gaan voorzien? 

- Zou het geen goede zaak zijn om het verenigingenforum helemaal breed te gaan zien en dan 

van daaruit lijnen te creëren (vb. klimaat, jeugd, cultuur, …)? 

- Moet er aan lidmaatschap geen verplichting gekoppeld worden? 

 

- Er wordt een werkgroepje opgericht om het concept verder uit te werken. Volgende mensen 

wensen hieraan deel te nemen: Geert Declerck, Bart Dewitte, Lieven Dejonckheere, Stefan 

Deprez en Jacques Denys. 

 

- Een samenkomst voor dit werkgroepje zal bepaald worden met een doodle. 

 

3. Aanvraag tot toetreding Muzikafé 

 

- Aanvraagformulier wordt overlopen. 



- Vraag naar meer informatie zodat het dossier vervolledigd kan worden. Wat nu voorligt is 

onvoldoende om te oordelen. 

 

4. Planning vergadering verenigingenforum 

 

- Suggestie om te werken met thematafels wordt aanvaard.  

- Thema’s zullen de volgende vergadering aangereikt worden 

- Datum is woensdag 4 mei. 

 

5. Nieuws uit de stedelijke instellingen/raden 

 

- Restauratie schoorsteen voormalige elektriciteitscentrale 

Vijftig jaar nadat de schoorsteen van de elektriciteitscentrale deels werd afgebroken voor het 
plaatsen van een zendcabine wil stad Izegem de schoorsteen restaureren. Het is een eerste 
belangrijke stap in de opwaardering van de site als tweede belangrijk museum.  

In 1972 werd in Izegem een eigen televisie- en radiodistributienet opgericht en ook gestart 
met elektriciteitsvoorziening. Etiz (Elektriciteit en Televisie in Izegem) zag het levenslicht.  In 
augustus van dat jaar werd met een enorme kraan een betonnen zendcabine op de 
schoorsteen geplaatst. Daarvoor werd de schoorsteen ook deels afgebroken. We willen de 
schoorsteen nu weer zeven meter opmetselen tot de oorspronkelijke 45 meter hoogte en de 
schouwkop herstellen. 

We starten met de restauratie van de schoorsteen omdat dit het meest dringend is. Met de 
restauratie zal het metselwerk en het voegwerk hersteld worden en dus ook de verflaag van 
de schoorsteen verdwijnen. Er komen ook allerhande andere werken zoals verlichting en een 
rooster voor de toegankelijkheid. De cabine die op de schoorsteen staat, zal verwijderd 
worden. 

Deze cabine zal onderzocht worden naar eventuele erfgoedwaarde en daarvoor op de site 
zelf geplaatst worden. De restauratie van de schoorsteen is de eerste stap. Er werd een 
beheersplan opgemaakt voor de grondige herwaardering van de hele site. De stoommachine, 
de grootst bewaarde van ons land, werd al in 1978 beschermd als monument, de voormalige 
elektriciteitscentrale kreeg in 2015 een bescherming. De stoomvrienden zorgen ervoor dat 
het prachtig industrieel erfgoed goed onderhouden is en blijft en slaagden er ook in om de 
stoommachine te laten werken zoals vroeger, maar dan zonder stoom. 

In een volgende fase komt de restauratie van het gebouw van de elektriciteitscentrale, met 
aandacht voor de toegankelijkheid en respect voor de vele erfgoedwaarden. Ook het 
pleisterwerk binnen in het gebouw moet dan grondig aangepakt worden. 

De werken voor de restauratie van de schoorsteen worden geraamd op ongeveer 250.000 
euro en hiervoor is ook een subsidie aangevraagd. Intussen kwam ook de bevestiging dat er 
zo’n 124.000 euro subsidie toegekend is. 

- Cultuurhuis De Leest 

Voor het cultuurhuis De Leest werd een eerste grote test uitgevoerd met de voorstelling van 
Jan Jaap van der Wal op zondag 30 januari. Als de luchtkwaliteit kan gegarandeerd worden, 



dan kunnen we naar de volle capaciteit van 456 zitplaatsen. De grote zaal van het cultuurhuis 
is technisch in orde om te zorgen voor een goede luchtkwaliteit. De technische installatie 
werd trouwens ook nog eens volledig gecontroleerd. 

 

- Bibliotheek 

Vanaf 1 maart neemt de Izegemse bibliotheek deel aan een grootschalig onderzoek. Het 
onderzoek spitst zich niet alleen toe op gebruikers, maar ook op niet-gebruikers en afhakers 
en ook voor het eerst op kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. 

Voor bibliotheken is het belangrijk om te weten wat goed is aan de werking, wat verbeterd 
kan worden en hoe de bibliotheekervaring van leners en bezoekers zo aangenaam mogelijk 
kan gemaakt worden. Het onderzoek focust deze keer niet alleen op het traditionele profiel 
van de lezer, maar er is ook aandacht voor de nieuwere aspecten van de bibliotheekwerking 
zoals de organisatie van workshops en lezingen, de beleving van de gebruiker en de 
omkadering van de dienstverlening. 

Ook de andere bibliotheken uit de regio nemen deel aan het onderzoek, waardoor er ook 
bredere gegevens en een regionale visie op bibliotheken ter beschikking zullen zijn. 

De enquête is volledig anoniem en neemt ongeveer tien minuten in beslag. Deelnemers 
maken kans op een van de Bongo-bonnen ter waarde van 250 euro. De bevraging loopt tot 
31 mei. Deelnemen kan vanaf 1 maart via de link www.cult22.eu/be/7608 . 

- Stadsarchief 

Er komt een reglement als leidraad voor het consulteren van documenten in het stadsarchief. 
Dit reglement bepaalt hoe documenten kunnen geconsulteerd worden, wat de kostprijs is 
daarvan en op welke manier en tegen welke kostprijs kopieën en scans kunnen gemaakt 
worden. 

6. Varia 

 

- Vraag van Jean-Claude Coulembier of de extra coronasteun voor wijkcomité Becelaere’s hof 

toch niet kan voorzien worden in 2022. Ze hebben dit immers niet gebruikt in 2021. Het 

college heeft hierop reeds geantwoord dat ze niet op die uitzonderingsvraag willen ingaan. 

- Wat gaat er gebeuren met de subsidies voor het coronajaar 2021-2022? We denken in 

werkjaren, het huidige werkjaar is verre van normaal kunnen verlopen, dus ook voor dit jaar 

zal er geen subsidiedossier moeten ingediend worden en wordt dezelfde werkwijze gevolgd 

zoals vorig werkjaar. 

http://www.cult22.eu/be/7608

