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1. Welkom. Mededelingen. 

 

- Laatste werkvergadering van het jaar. Volgende keer is het etentje in het Rhodesgoed 

om 19.30 uur. 

 

2. Verslag van 20.04.2022 

 

- Het verslag van de cultuurraad van 20.04.2022 wordt goedgekeurd. 

 

3. Meldingen stadsbestuur 

 

• Wijziging tarief IBL 

 

- De Izegemse bibliotheek maakt sinds 2020 deel uit van het gedeeld lidmaatschap van de 
regio Midwest. Dit regionaal lidmaatschap zorgde voor een uniform lidgeld dat toegang 
biedt tot 14 bibs, maar impliceerde geen wijziging van de tarieven van andere diensten.  
 

- De bibliotheken van Midwest bieden allemaal IBL-diensten aan. Met IBL of 
interbibliothecair leenverkeer kan een lener een boek laten overkomen uit een andere 
bibliotheek.  
 

- In 2019 gaf de Vlaamse overheid de opdracht aan Cultuurconnect om interbibliothecair 
leenverkeer (IBL) te herdenken en te vernieuwen. In 2022 werd interbibliothecair 
leenverkeer (IBL) vanuit Cultuurconnect vernieuwd, als onderdeel van het grote 
vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten. Met de vernieuwing in 2022 werd het 
werkproces vereenvoudigd en het financiële systeem herzien. 

- IBL is gebaseerd op solidariteit. De ontvangende bibliotheek betaalt een bibliotheekkost 
aan de leverende bibliotheek. Idealiter streeft elke bib ernaar om ongeveer evenveel te 
leveren als de leners aanvragen. Binnen het gedeeld lidmaatschap van Midwest en met 
de vernieuwing van het interbibliothecair leenverkeer, waarbinnen ook het financiële 



systeem werd herzien, is het aangewezen om een wijziging van het IBL-tarief door te 
voeren voor de lener naar 3 euro. Deze tariefwijziging zorgt ervoor dat er binnen de regio 
Midwest eenzelfde IBL-tarief geldig zal zijn en er geen concurrentie mogelijk is tussen de 
verschillende bibliotheken. Bovendien sluit de (lichte) prijsverhoging aan bij  de 
algemene prijsstijgingen in alle sectoren. 
 

- Deze wijziging zorgt ervoor dat de IBL-tarieven voor de lener wijzigen van 2,50 euro naar 
3 euro.   

 
- Werd vorig jaar 88 keer aangevraagd, er werd meer dan 300 keer vragen geregistreerd 

van andere bibliotheken 
 

 

• Antwoord op verslag SRC 20 april 

 

- College zal de vraag naar indexering bespreken op het conclaaf in november. 

- Aanpassing reglementen: agenderen eind augustus zodat ze in september op de 

gemeenteraad kunnen. 

- Tariefreglement materiaal en infrastructuur: september gebruiken voor aanpassingen, 

advies van de raden in oktober/november. 

 

4. Evaluatie samenkomst verenigingenforum + verdere planning 

 

- Er werden drie thema’s besproken op het verenigingenforum: (1) financieel, (2) 

communicatie en (3) generatieverschillen 

- Opmerkingen / vragen ? 

 Allemaal interessante vormingen 

 Alle slides zullen nog bezorgd worden 

 

Generatieverschillen 

 Was te kort. Mensen hadden nog heel veel vragen. Kan hier nog opvolging voor 

voorzien worden? 

 Mini-traject weer inplannen in oktober, november en december en dit op 

maandagavond. 

 

Financieel 

 Was een volledig overzicht. Nieuwe dingen geleerd. 

 

Communicatie 

 De tips werden als zeer goed en nuttig ervaren. 

 

- Er waren 33 verenigingen aanwezig ; een 50-tal mensen. 

- Volgende verenigingenforum wordt vastgelegd op maandag 26 september om 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

 



5. Nieuws uit de stedelijke raden en instellingen 

 

Stadsarchief 
 
 Historisch archief brandweerpost Izegem 
 

In de kelders van de Izegemse brandweerpost bleken heel wat waardevolle historische 
archiefstukken te liggen. Tijdens opruimwerken in de kelders botste men op een kast vol 
oude documenten. Het gaat om stukken die soms meer dan honderd jaar oud zijn, onder 
andere kasboeken met ontvangsten en uitgaven, een stamboek met waardevolle informatie 
over de indiensttredingen, promoties en eretekens van de brandweermannen, facturen voor 
brandweermaterieel en interventiekledij, brandweercursussen. Maar de archiefstukken 
geven ook een interessante inkijk op de periode rond de Tweede Wereldoorlog en de 
voorbereidingen die moesten getroffen worden zoals richtlijnen over de mobilisatie, lijsten 
van vrachtwagens in Izegem die konden opgeëist worden als er noodsituaties waren en de 
bevolking moest geholpen worden.  
Deze documenten zijn echt van onschatbare waarde en kunnen belangrijke bronnen zijn voor 
studiewerk en publicaties. In het stadsarchief zal gekeken worden om alles in optimale 
omstandigheden te bewaren, te inventariseren en indien nodig ook te digitaliseren. 

 
 Start tweede grote digitalisering historische akten 
 

Nadat in 2020 de grootste digitaliseringsoperatie uit de geschiedenis van de stad Izegem 
werd uitgevoerd, wordt dit jaar opnieuw een grote stap gezet. In deze fase zullen we meer 
dan 115.000 historische akten digitaliseren. Het gaat over bijna 67.000 geboorteakten en 
36.500 overlijdensakten uit de periode 1801 tot 1929 en er worden meer dan 12.000 
huwelijksakten uit de periode 1801 tot 1939 gedigitaliseerd. Daardoor zal er opnieuw een 
groot deel van de historische akten van de burgerlijke stand online raadpleegbaar zijn.  
 
Deze digitaliseringsoperatie kost ongeveer 30.000 euro en samen met de eerste fase komen 
we nu in totaal op ongeveer 100.000 euro investeringen in het stadsarchief.  

 
Cultuurhuis De Leest 
 
 Er was een algemene vergadering op 26 april 2022. 
 

- Mensen vinden na corona hun weg terug. Vooral de populaire voorstellingen zijn in trek. 
- Positieve financiële balans ticketverkoop/gages in coronajaar 2021. Uitzonderlijk 

resultaat in dergelijke omstandigheden. 
- Blik op najaarsprogramma 2022 – voorverkoopdag is op 21 mei 
- Er is een apart filmkrantje gemaakt 
- Vivial-festival 
- Isotopiafestival (23-24 september): programma wordt nog stil gehouden (met 

uitzondering van Meteoor) 
- Investeringen: nieuwe lichttafel (al geleverd), nieuwe beamer voor de schouwburgzaal en 

intercomsysteem voor schouwburgzaal zijn besteld. 
- Vraag naar brandoefening 

 
 
 
 



Beiaardconcerten 
 

Dit jaar opnieuw beiaardconcerten en een luisterplaats (pleintje tussen voormalig 
borstelmuseum en oud postgebouw in de Baron de Pélichystraat). Concerten op 13 juni (Els 
Debevere, stadsbeiaardier Nieuwpoort), 20 juni (Koen Cosaert, stadsbeiaardier Izegem), 27 
juni (Koen Van Assche, stadsbeiaardier Antwerpen/Lier), 4 juli (Eddy Mariën, stadsbeiaardier 
Mechelen en Leuven), 11 juli (Koen Cosaert, stadsbeiaardier Izegem). Vanuit de Sint-
Tillotoren worden de beelden ook opnieuw op de luisterplaats getoond. 

 
Bibliotheek 
 

Op 28 april vond de uitreiking plaats van de thesisprijs en de uiteenzetting van laureaat 
Florian Stragier over de Mandel. Bevattelijke presentatie. 

 
 
Kunstacademie Art’Iz 
 

Veel bezoekers voor expo BILD in het voormalige borstelmuseum. Expo werd ook verlengd 
wegens groot succes. 
 
Ook de traditie van de tentoonstelling in het ziekenhuis wordt verdergezet. Meer dan 100 
werken van 60 volwassen Art’Izten worden daar tentoongesteld. 
 
Art’Iz songwriters showcase in het voormalige goederenstation kon op zeer veel bijval 
rekenen. Heel mooie organisatie. 

 
Eperon d’Or 
 

Het museum Eperon d’Or kan terugblikken op een geslaagde Erfgoeddag met bezoekers uit 
heel wat provincies en zelfs vanuit Nederland. De tijdelijke expo rond de geschiedenis van de 
Izegemse Vakschool lokte heel wat oud-leerlingen en oud-leraars naar Izegem. Een oude 
gereedschapskoffer, historische filmbeelden van de roemrijke geschiedenis van de school, 
oud lesmateriaal, realisaties van schoenmakersleerlingen… dompelden de bezoeker onder in 
het leven van de toenmalige Izegemse school.  

 
Werkgroep beeldende kunst 
 

- Momenteel tentoonstelling in Bad Zwischenahn met een 10-tal kunstenaars uit Izegem. 
Afgelopen zaterdag werd ze geopend ; ze loopt tot 08.08 

- Ook bezig met uitwisselingsexpo met Ingelmunster. Vindt plaats in de Gouden Kapel, 
deze start op 10 juni. 

 

 

6. Rondvraag 

 

Geen opmerkingen 

 


