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1. Welkom. Mededelingen. 

 

- Er wordt een punt naar straatnaamgeving toegevoegd aan de agenda.  

- Het verslag van mei wordt goedgekeurd. 

 

2. Adviesaanvragen 

 

- Vrouwenvereniging Matrojshka’s 

• De aanvraag wordt goedgekeurd. 

 

3. Organisatie samenkomst verenigingenforum 

 

Wat moet op de agenda komen? 

 

• Korte mededelingen: 

 

- Vrijetijdspunt: manier van werken 

- Welke adviezen werden door de cultuurraad gegeven aan de stad? 

- De aankopen vermelden die gebeurd zijn (fietsenstallingen, biertafels, …) met de 

covidsubsidies. 

- Data mini-traject 

- Subsidies: nieuw werkjaar wordt gezien als een normaal jaar 

- Oproep gala van de gouden merletjes 

 

• Opvragen van vragen (op voorhand doorsturen zodat er tijdens de vergadering direct 

geantwoord kan worden) 

 



4. Advies straatnaamgeving 

 

- Er wordt gevraagd aan HK Ten Mandere om hiervoor ook suggesties te doen 

- We hebben in voorgaande vergaderingen reeds een aantal principes voorop gesteld: 

meer straatnaamgeving gerelateerd aan vrouwelijke figuren  

- Eerste hersenspinsels: vergeten groenten 

- Wordt volgende maand hernomen 

 

5. Info uit raden en instellingen 

 

- Eperon d’Or 

 

• Bezig met de organisatie van OMD 

• Grote tentoonstelling ‘Sneaker Gold’ aan het voorbereiden 

• Beleidsplanningsproces is lopende, in oktober zal het dossier op de cultuurraad 

gebracht worden 

 

- De Leest 

 

• Volgende onderwerpen werden besproken tijdens de vorige Algemene Vergadering 

van De Leest: ticketing (aankoop tickets via profiel of vrij), Isotopia (programmatie), 

communicatie (drukwerk boekje veel duurder, wat zijn de oplossingen?), 

programmatie najaar 

 

- De bibliotheek 

 

• Het rapport van het gebruikersonderzoek is binnen. In totaal hebben 828 mensen de 

enquête ingevuld voor Izegem, wat uitzonderlijk hoog is. Hierbij is heel wat aandacht 

gegaan naar het bereiken van niet-gebruikers.  

• De niet-gebruikers maakten 40.46% uit van de deelnemers. Hierdoor krijgen we ook 

irrelevante opmerkingen van mensen die zonder kennis van zaken terugvallen op 

hun vroegere perceptie van de bibliotheek. En daarbij suggesties formuleren als: “de 

bibliotheek zou over taalcursussen moeten beschikken, er zijn geen recente boeken, 

de bibliotheek zou lezingen moeten organiseren, de bib zou een opzoeksysteem 

moeten hebben om te weten waar een boek staat !? etc.  …”) 

• Anderzijds bevat het rapport ook heel wat relevante info. Er wordt vanuit de 

administratie een overzicht gemaakt tegen de beheerraad van oktober, wat in 

november -indien gewenst- ook op de cultuurraad kan besproken worden. 

 

- Art’Iz 

 

• Inschrijvingen zijn momenteel lopende. Een update van de cijfers zal kunnen 

gegevens worden vanaf half oktober. 



 

- Vrijetijdspunt 

 

• Alles van Vrije Tijd (jeugd, sport, cultuur en evenementen) werd samengebracht in 

het vrijetijdspunt. Verenigingen zijn daar zeer welkom! 

• Vraag wordt gesteld waarom senioren daar niet zijn in meegenomen.  

 

6. Rondvraag 

 

- Ongerustheid over de organisatie van het BK wielrennen in combinatie met de 

organisatie van Kachtem Ommegang op 25 juni. Kachtemse verenigingen vragen om 

rekening te houden in de organisatie van het BK met de jarenlange tradities. 

- Het wereldfestival had graag gehad dat er overleg was geweest met hen, als gebruiker 

van de vrijetijdssite, over de plaatsing van het coronamonument. Het feit dat dit niet 

gebeurde resulteerde in een verplicht hertekenen van de indeling van de site door hen. 

 


