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1. Welkom en mededelingen 

- De voorzitter neemt contact op met Lieven en Greta. 

2. Verslag van de vergadering van de cultuurraad van 21 september. 

- Geen opmerkingen. 
- Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Evaluatie van de vergadering van het verenigingenforum van 26 september 

- Zou er meer respons zijn als er thema’s aangereikt worden waarop mensen kunnen inpik-
ken? 

- Opvolging van een aantal punten moet nog gebeuren (opvragen info Kortrijk, mailtje sturen 
voor het delen van de mailadressen, …) 

- Vragen rond kleine lokalen: klopt, maar kan genuanceerd worden. Mensen zitten graag dicht 
in hun buurt, het sociale aspect speelt ook (pintje achteraf) 

- Femma Orchidee: vraag naar kookmateriaal in leskeuken van Molenwiek. De stad wenst hier 
niet op in te gaan omwille van (1) materiaal krijgt voetjes, is niet altijd het specifieke materi-
eel, is onvoldoende en (2) er mag niet structureel gestockeerd worden 
 We kijken het gestockeerde materiaal in ’t soK na (er zouden daar kasten staan van Sa-

mana Kachtem, …) 

4. Adviesaanvragen vanuit het stadsbestuur 

• Advies bij het  beleidsplan museum Eperon d’Or 

- Kernpunten bekijken en zijn daar vragen of opmerkingen rond 
- Stakeholder graag vervangen door belanghebbende 
- Immaterieel cultureel erfgoed: mogelijk om te werken binnen de Unesco-richtlijnen? Kan het 

nuttig zijn om iets te laten erkennen? 
- Trekken naar het nu en de toekomst (vb. vegan leer, …) . Ook Eric Corijn maakte daar tijdens 

de viering van 50 jaar cultuurraad allusie op 



- Is het niet mogelijk om ‘machine-onderhoud en demonstraties’ op B-niveau te plaatsen? Her-
waardering van technische beroepen?  Is ook “maar” parttime, kan dit niet fulltime? … Heel 
graag meer aandacht hiervoor. 

- Leuk weetje : film De Familie Claus waarin de gevel van Eperon d’Or komt werd ondertussen 
heel veel keer bekeken. 

- Positief advies met een aantal bezorgdheden/aandachtspunten 
 

• Straatnaamgeving 

- Op basis van het verslag van de vorige keer heeft het college akte genomen van het voorstel 
van Chernelsstraat. 

- Het college had de volgende bezorgdheid: er zullen de komende jaren nauwelijks nog stra-
ten/pleinen bijkomen, het huidige voorstel is niche 

- Bijkomend, op dit moment zijn er weinig vrouwelijke straatnamen én er was het voorstel om 
ook Gerda Mylle met een straatnaam te eren. 

- De nieuwe straat ligt in de buurt van de vroegere woonplaats van Gerda Mylle, zou het dan 
een mogelijkheid zijn om die straat naar haar te vernoemen? 

- Er werd reeds contact opgenomen met de familie van Gerda en zij reageerden hier positief 
op. 

- De cultuurraad kan hiermee akkoord gaan. 

• Investeringssubsidie podiumkunsten (2 aanvragen in bijlage) 

- Leo XIII: alle kosten kunnen aanvaard worden, reglement stelt 20% met een maximum van 
3000 euro => krijgt dus 992,46 euro 

- Lanteern: alle kosten kunnen aanvaard worden, reglement stelt 20% met een maximum van 
1000 euro => krijgt dus 347,15 euro 
 

• Aanvraag projectsubsidie vanwege Numismatica Zuidwest – Vlaanderen (zie bijlage) 

- Administratief: een projectsubsidie moet op voorhand aangevraagd worden, niet achteraf. 
- Inhoudelijk: overstijgt het voldoende de normale werking? 

 Het project van Numismatica kan niet gehonoreerd worden. 

5. Nieuws uit de stedelijke raden en instellingen 

- Erfgoed 
 

Begin dit jaar werd gevraagd aan de provincie om de geschiedenis van de kastelen 
Wallemote en Wolvenhof meer in de kijker te plaatsen. Sinds kort is er een tour beschikbaar 
op de erfgoedapp van Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. De gloednieuwe 
tour is een grote meerwaarde voor de bezoekers van het provinciedomein. Via de app of 
door het inscannen van een QR-code kunnen zij historische foto’s bekijken, onder andere van 
de toestand van het kasteel Wolvenhof tijdens de Eerste Wereldoorlog.  
  
Beide kastelen hebben een rijk verleden dat verbonden is met de stad Izegem en speelden 
ook een niet onbelangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. De kastelen werden bezet 
door de Duitse troepen. Wolvenhof werd gebruikt als gevangenis voor krijgsgevangenen en 
Wallemote kreeg de bijnaam ‘luizenkasteel’, doordat het als badinrichting voor de 
ontluizingsdienst diende.  



 
De app biedt informatie over het ontstaan van het domein, over de familiegeschiedenis van 
de familie Vanden Bogaerde, over de fauna en flora en er zijn ook quizvragen beschikbaar. 
Ook de voormalige watertoren van de vlasrooters en de vlasnijverheid komt aan bod tijdens 
de app-tour. De route scannen kan via https://erfgoedapp.be/tour/1416 

 

 
 

- Kunstacademie 
 

• Adviescommissie op 15 november. Meer dan 2.500 inschrijvingen voor het schooljaar 
2022-2023. Meer inschrijvingen in het domein Muziek en voor initiatie, zo goed als sta-
tus-quo voor domein Beeld en minder inschrijvingen voor domein Woord.  

• Tijdens het laureatenconcert op zaterdag 15 oktober werd de stadsprijs Octave Sintobin 
aan Moira Baert overhandigd. Ze werd als laureaat voorgedragen voor het behalen van 
97 procent voor de klassieke opleiding kornet. Aan de stadsprijs Octave Sintobin, die jaar-
lijks uitgereikt wordt, is een geldprijs van 450 euro verbonden. 

 
- Eperon d’Or 

 

• Openingsweekend Sneaker Gold op 29 en 30 oktober. 

• Eperon d’Or heeft een paar schoenen, pumps uit de jaren 1950, in Brussel aangekocht. 
Daarmee heeft het museum de kaap van 4.000 paar schoenen in de collectie genomen. 
In gouddruk is in de schoen een tekst aangebracht die meldt dat het gaat om Izegemse 
schoenen die verkocht werden in de zaak Gilissen-Warnants in Tongeren. Momenteel is 
nog niet geweten in welke schoenfabriek de pumps gemaakt werden. 

 
- Bibliotheek 

 

• Momenteel tijdelijke expo “50 Humans”. 

• Beheerraad op 17 november. 

• Zeer geslaagde veiligheidsdag georganiseerd op zaterdag 1 oktober. 

• De Izegemse bibliotheek start met een kaart die exclusief gericht is op de leraars in het 
basisonderwijs. Met het nieuwe type abonnement gaat de bib in op de specifieke vraag 

https://erfgoedapp.be/tour/1416


van de leraars en geven we scholen de kans om meer gebruik te maken van de biblio-
theek. De leraars kunnen met het nieuwe systeem uit verschillende categorieën van het 
bibliotheekaanbod tot 50 items ontlenen. Daardoor kunnen ze in de klaspraktijk meer 
gebruik maken van de boeken, stripverhalen, dvd’s en de spelotheek die in de biblio-
theek aanwezig zijn. Voor persoonlijke ontleningen zoals volwassenen fictie, reisgidsen 
en speelfilms voor volwassenen moeten ze een eigen bibkaart hebben. Om een leraren-
abonnement te krijgen, moeten de geïnteresseerde leraars uit het basisonderwijs hun 
lerarenkaart voorleggen. Maar we vergeten zeker de studenten uit de lerarenopleiding 
niet. Aan de hand van de studentenkaart kunnen de stagiairs ook van het specifieke 
abonnement gebruik maken. Het lerarenabonnement kan enkel gebruikt worden tijdens 
het schooljaar en niet tijdens de zomervakantie. De kaart wordt in de bibliotheek be-
waard. 
 

 
- Beeldende Kunst 

 

• Van 22 tot en met 31 oktober (elke dag van 14 tot 18 uur) vindt opnieuw een grootse 
expo plaats in de Gouden Kapel. Aan de zevende editie van het evenement Iz’Art nemen 
tien kunstenaars deel. 

• De moeite waard om eens te bezoeken. 
 

6. Varia 

- Tip om het museum in Vinci – Anchiano te gaan bezoeken. Is ook een schoenenmuseum. 

Heeft grotendeels dezelfde historie als Izegem. 

- Reuzen: ‘de rosten van Kachtem’ is wat kapot en wordt niet meer hersteld. Er werd gepoogd 

om het reuzencomité nieuw leven in te blazen, niemand reageerde hierop.  

- Vanaf 6 november is er opnieuw huis van de sint in kasteel Wallemote. 

 


