
VERSLAG CULTUURRAAD 16/05/2013 OM 19U30 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

AANWEZIGEN: Anna DURANG, Paul VAN LAETHEM, Georges SAUVAGE,          

Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER 

VERONTSCHULDIGD:  Thierry VAN VRECKEM 

- Goedkeuring verslag cultuurraad van 04/04/2013: Het verslag van de vorige 

cultuurraad van 04/04/2013 werd goedgekeurd, met 1 opmerking, namelijk: Punt: 

verslagen van adviesraden dient als volgt te worden aangepast: “Nadien wordt 

goedgekeurde verslag voorgelegd aan schepencollege.” in plaats van “Nadien worden 

deze ter goedkeuring voorgelegd aan schepencollege”. 

Het verslag van de cultuurraad van 04/04/2013 zal ter kennisgeving aan het 

schepencollege worden voorgelegd. 

- Afscheid uittredend voorzitter cultuurraad, WERNER GODFROID: We heften het 

glas op Werner Godfroid, die een korte toelichting gaf over de verwezenlijkingen van 

de cultuurraad en die de voorzitterstaak doorgaf aan Paul VAN LAETHEM.  

- Toelichting BBC (Beleids- en beheerscyclus): De schepen van cultuur, Marleen 

Flamant, gaf uitleg over hetgeen BBC juist inhoudt.  Beleids- en beheerscyclus 2014-

2019 werd besproken binnen de Cultuurraad. De 6 beleidsdomeinen, die voor 

goedkeuring naar de gemeenteraad gaan, werden gunstig geadviseerd. Onder 

beleidsdomein “VRIJE TIJD” zal “CULTUUR” als beleidsveld worden opgenomen. 

- Deelname aan OPEN MONUMENTENDAG 2013:  Dit jaar is het thema: “Het beste 

van … (25 jaar OMD)”. Een overzicht van de thema’s van de OMD van de voorbije 

25 jaar werd bij dit verslag bijgevoegd. We denken na over wat we concreet in Bever 

hierrond zouden kunnen doen. 

- Gunstig advies over gemeentelijk fuif- en feestreglement: Het gemeentelijk fuif- en 

feestreglement werd door de cultuurraad gunstig geadviseerd, mits 2 opmerkingen: 

1) Artikel 4: …muziek “beduidend” lager zetten na…: Dit is te abstract, het is niet 

duidelijk hoeveel. + Geluidsmeters worden gebruikt. 

2) Artikel 8: “aangeraden” om omwonenden te verwittigen bij fuiven/activiteiten: Dit 

zou moeten worden omgebogen tot verplichting, anders wordt daar geen rekening 

mee gehouden. 

- Advies over naam nieuwe woonwijk Poreel: De cultuurraad dacht na over een 

mogelijke straatnaam voor deze wijk. 2 voorstellen kwamen uit de bus: “de vette 

weide” of “Kalveir”. Het laatste voorstel werd weerhouden als mogelijke straatnaam. 

- Statuten cultuurraad: werden besproken en goedgekeurd. 



- Organisatie culturele activiteiten tijdens dorpsfeesten 2013: Er werd nagedacht over 

welke activiteiten de cultuurraad tijdens de komende dorpsfeesten zou kunnen 

opzetten. Voorstellen zijn in dit verband welkom! 

- Allerlei: Website cultuurraad … 

                          … 

- Volgende vergadering cultuurraad zal doorgaan op dinsdag 18 juni 2013 om 19u30 op 

gemeentehuis. 
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