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ZITTING 04 juni 2019
Aanwezig: Lieve De Buck, Jacques Vancraeyenest, Frans Vandenhende, Stijn Laurez, Annie
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Crombrugge, Mieke Vanheulenberghe
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1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag werd goedgekeurd

2. Installatie GAC
De gemeenteraad bekrachtigt de kandidaturen.
Er zijn drie nieuwe leden:
- Karel Van Crombrugge, Kortrijkstraat 14, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger
Landelijke Gilde Elsegem-Petegem
- Mieke Vanheulenberghe, Nedermolen 4, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordigster 1
mei comité
- Stijn Laurez, Cijnskouter 14, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger vzw Ons Dorp
Volgende oud-leden stelden terug hun kandidatuur en worden hierin bevestigd:
- Jimmy Santens, Waregemseweg 67, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger
toneelvereniging De Vagebonden
- Jacques Vancraeyenest, Tjammelsstraat 28, 9790 Wortegem-Petegem, secretaris GAC en
vertegenwoordiger toneelvereniging tsouffleurke
- Marie-Claire Taelman, Lindestraat 2, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordigster De
Blauwe Lotus
- Mariette Cnockaert, Peeshoek 4, 9790 Wortegem-Petegem, penningmeester
- Sofie Van Hamme, Oudenaardseweg 8, 9790 Wortegem-Petegem
- Annie Lens, Heuzelstraat 20, 9790 Wortegem-Petegem
- Lieve De Buck, Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem, voorzitster
- Frans Vandenhende, Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger
Heemkundige Kring Bouveloo
- Ghislaine Van Bel, Oudenaardseweg 105, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordigster
van de werkgroep kapel O.-L.-V.- ten Doorn
In deze samenstelling telt het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur vijf heren en zeven
dames en voldoet hiermee aan de decretale eis dat minstens 1/3 van de leden van een ander
geslacht moet zijn.

3. Antwoord op adviezen

A. Aanvraag voor het beschermen van de orgels in de kerk van Wortegem en de kerk van
Moregem.
Het college kan akkoord gaan met de aanvraag om het orgel in de beschermde kerk van
Moregem te laten beschermen en voor herbestemming vatbare kerk van Wortegem niet.
We wachten met het indienen van een beschermingsaanvraag voor Wortegem tot na de
verbouwingen.
B. Advies ontwerp vernieuwd subsidiereglement
Standpunt van het college:
° De rubriek samenwerking met de gemeente mag niet volledig wegvallen.
Deze rubriek wordt behouden. Punten zullen wel alleen worden toegekend als het
gemeentebestuur zelf om medewerking vraagt.
° Verenigingen met een jaarwerking voldoen aan de subsidievoorwaarden, de verenigingen
met een éénmalige activiteit die geen jaarwerking vereist voldoen niet.
Er wordt geen onderscheid gemaakt omdat een eenmalige activiteit ook een volledig werkjaar
aan voorbereiding kan vragen.
° Verenigingen ten voordele van een maatschappelijk kwetsbare doelgroep eruit halen en een
afzonderlijk te subsidiëren groep maken omdat er soms verschillende subsidies aan één
vereniging toegekend worden en het op die manier makkelijker te controleren valt.
Rubriek 5 (verenigingen ten voordele van een maatschappelijk kwetsbare doelgroep) zal niet
worden opgenomen. Het voorstel is om deze verenigingen een jaarlijkse forfaitaire bijdrage te
geven via de toelage gezin en welzijn.
C. Advies betreffende het aanbrengen van een gedicht op de muur van de voormalige
groentetuin de Ghellinck.
Wij delen u mee dat het college van burgemeester en schepenen kennisnam van het advies
betreffende het voorstel om het gedicht van Mariette Cnockaert ‘Ik ben een oude muur’ een
plaats te geven aan of op de muur van de tuin in het domein de Ghellinck aan de straatkant,
schuin tegenover de hoeve Normandie.
Het college kan zich vinden in dit idee maar de haalbaarheid en mogelijkheden hieromtrent
moeten eerst verder worden onderzocht vooraleer een definitief akkoord kan gegeven worden.

5. Concert 2019
Op 19 oktober 2019 treedt het duo Rozemond en Beckers (accordeon, piano en viool) op met
volgend programma:
Astor Piazzolla: SVP
Efrem Podgaits: Ave Maria
Georg Friedrich Handel (arr.): Sonate in A Majeur
Maurice Ravel (arr.): Kaddish
Sofia Gubaidulina: De Profundis
Astor Piazzolla: Chiquilin de Bachin
E. Bloch (arr.): Prayer
Manuel de Falla (arr.): Spaanse Suite
Sergej Rachmaninov (arr.): Vocalise
Igor Stravinsky (arr.): Chanson Russe
Het concert vindt opnieuw plaats in het kader van het Festival van Vlaanderen.
Lieve pluist uit of de musici tijd hebben om ’s namiddags een workshop te geven voor kinderen.
Praktisch:

- Lieve verzorgt de bekendmaking, druk van de toegangskaarten en het programmaboekje;
reserveert het podium, verwittigt wanneer het opgebouwd wordt, zorgt voor extra verlichting
(samen met Stijn) en verwittigt wanneer de affiches en folders (gedrukt door het Festival van
Vlaanderen) beschikbaar zijn
- Jacques Kassa en ophalen wijn en glazen bij Sofie (Vinotto)
- Frans en Annie: verdeling van het programmaboekje tegen vrije bijdrage
- Stijn en Jimmy: verzorgen de receptie
- Ghislaine: zorgt voor de bloemen
- Catering?
Het podium wordt na de receptie afgebroken en in het portaal gezet.

6. Varia
- In het auditorium in het Hoevegebouw is er een toilet aanwezig achter de nooduitgang. De
bereikbaarheid is niet mogelijk aangezien het toilet behoort tot het restaurant en enkel in nood
kan geopend worden.
- Dossier bestemming kerken:
Het dossier ter ontwijding van de kerk van Wortegem wordt in gang gezet.
Na ontwijding (ten vroegste in 2020) worden de nodige werken gestart om op termijn de tent
in het domein de Ghellinck te vervangen door de kerk van Wortegem. Er wordt een bar
voorzien in de kruising waardoor die langs alle kanten bereikbaar zal zijn. Aan de kant van
café Tempo komt een aanbouw en er zal mogelijkheid geboden worden de kerk te
compartimenteren naar gelang de activiteiten.
- De schepen van cultuur deelt mee dat het schepencollege aarzelt om de vilten klaprozen die
onder de leiding van Annie leiding vervaardigd werden voor de 11-novemberviering 2018 in
de open lucht op het kerkhof te plaatsen. Annie zegt dat dat wel degelijk kan en stelt voor om
ze te behandelen met een waterafstotende spray, bevestigd aan een betonnet.
- Voorstel van Marie Claire:
Nieuwe muzieklezing: 'Luisteren met je ogen, kijken met je oren'
door Ludwig Van Mechelen van Klassiek Centraal.
Een interactieve lezing over klassieke muziek
Kostprijs: 450 € + reiskosten + 6% BTW.
Webstek voor meer informatie: http://www.koortzz.be/nl/artiesten/ludwig-van-mechelen/

De vergadering heeft hier wel oren naar. We zoeken een datum in 2020
- We bespreken het idee om de jonge muzikanten van onze gemeente een podium te geven.
Dat kan perfect in een van de kerken. Verder uit te werken.
- Frans deelt mee dat E(rfgoed) V(laamse) A(rdennen) de GAC’s van de aangesloten
gemeenten zal bevragen ivm. De oprichting van een projectvereniging die moet uitmonden in
een erfgoedcel, waarin ook een samenwerking tussen bv. bibliotheken kan en andere culturele
samenwerkingsverbanden opgenomen kan worden.

- Annie Lens deelt mee dat zij tentoonstelt bij de internationaal bekende bloembinder Geert
Pattyn in ’t Huis van Oordeghem. Zij stelt, samen met een aantal andere viltkunstenaars,
viltwerk ten toon. De werken blijven, na de opendeurdagen te bezichtigen tijdens de

openingsuren bij Geert Pattyn (weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur). Je vindt
alles terug op https://vlaanderenvilt.net/

Volgende vergadering: 17 september 2019 om 19u30 in De Ruffel te Petegem

