
 1 

 
20210511_ 
Cultuurraad, vergadering dd. 11 mei 2021. (Teams-overleg) 
 
Aanwezig: 
Mark Casteleyn (dansclub Varya), Isabelle Catteeuw (Vl@S – vervanger), Norbert D’hiet 
(deskundige), Roger De Brabander (deskundige), Marc Deschuytter (deskundige), Els 
Maekelberg (deskundige), Tine Maes (harmonie), Marianne Martelé (deskundige), Karl 
Vandermeersch (gezinsbond-voorzitter), Gudrun Roose (deskundige), Chris Santy 
(Davidsfonds). 
 
Ineke Bruynooghe (cultuurfunctionaris), Peter Debusschere (archivaris, erfgoed deskundige), 
Claudia Coudeville (schepen cultuur). 
 
Verontschuldigd  
Luc Baeye (deskundige), Riet Buysse (koor Con Amore), Yvette Deschacht (NEOS), Marcel 
Desmedt (studiekring Van Maerlant),  
 
Afwezig: 
Christian Degryse (toneel De Drye Sweerden), Norbert Demonie (Jabbeekse reuzengroep), 
Roger Deschacht (deskundige), Peter Lanszweert (deskundige). 
 
AGENDAPUNTEN: 

1) Goedkeuring vorig verslag cultuurraad 
2) Financiën Cultuurraad – overdracht nieuwe penningmeester 
3) Straatnaamgeving: Ettelgemstraat (Jabbeke) – U/ROL/2021/540119 
4) Advies opwaardering kerkhof Jabbeke 
5) Varia / update:  

a. Subsidiereglement moderniseren 
b. Digitalisering artikels/boeken 
c. Project Minnebo 2021 – 11 sept 
d. Medaille van cultuurverdienste 
e. Poëzie in de Tuin 2021 
f. Jacob van Maerlant monument Snellegem  
g. Parochiecentrum Ten Dreve, beeld H Jozef en Jezus 
h. Werkgroep Erfgoed 
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CONCREET: 
1) Goedkeuring vorig verslag cultuurraad 

 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en publicatie website. 
  

2) Financiën cultuurraad – overdracht nieuwe penningmeester 
 
De meerderheid van de cultuurraad heeft de bankstand voor 2020 afgetekend en 
toegevoegd aan boekhouding cultuurraad.  
 
Els Maekelberg werd aangesteld als penningmeester. Nodige documenten werden 
afgetekend en overgedragen aan de voorzitter en penningmeester.  
 
Over de phishing is het duidelijk dat we hierin niks meer zullen kunnen recupereren en 
hierbij zullen we deze zaak moeten laten rusten. Het geld zal niet meer gerecupereerd 
worden. Naar toekomst toe overwegen om hiervoor een kleine verzekering te nemen 
via de bank. En aanbeveling om phishingmails door te sturen naar SafeOnWeb. 
 

3) Straatnaamgeving: Ettelgemstraat (Jabbeke) – U/ROL/2021/540119 
Eerste bijéénkomst van de werkgroep, dus ook kennismaking van de groep en de 
werkwijze.  
 
Werkgroep heeft advies gegeven in verband met de nieuwe verkaveling aan de 
Ettelgemstraat.. Er werden zes voorstellen gegeven. 
Clotilde Foulonstraat (zuster uit lagere school Zusters Apostolinnen 19de eeuw), Bruce 
Sundlunstraat (piloot van Damn Yankee, gecrasht in Jabbeke 1943), Coppenshof (oude 
toponiem), De Streep (verwijst naar stuk land ten west van Jabbeke), Kerselaarstraat 
(middeleeuws toponiem zoals de andere vogel-, vruchten-, en bloemenstraten). 
 
Online werd een enquête aan de leden van de cultuurraad gestuurd.  
 
Er werden 13 stemmen uitgebracht:  
Clotilde Foulonstraat 8 
Coppenshof 2 
Kerselaarstraat 2 
Bruce Sundlunstraat 1 
 
Bij deze adviseert de cultuurraad “Clotilde Foulonstraat” in verband met de verkaveling 
aan Ettelgemstraat. 
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4) Advies opwaardering kerkhof Jabbeke 
Advies over aanpassing grafmonument Constant Permeke (521168): 
Momenteel geen feedback in verband met voorstel voor een infobord over Constant 
Permeke. Aanzet opgemaakt en wacht op feedback van MuZee en Kristof Janssens. 
 
Nu ligt er een plan op tafel om rond drie graven een laag infopaal met qrcode te 
plaatsen, om de letters in te kleuren van grafsteen Permekegraf, opnieuw graveren van 
een grafsteen (vloersteen buiten), herschilderen gietijzerkruis Pieter De Rudder. 
 
Advies is om de inventaris opnieuw te bekijken, want er zijn meer dan drie graven die 
het vernoemen waard zijn. Voor het kerkhof van Jabbeke is de heemkundige informatie 
van Van Eenoo gekoppeld aan een fotografische inventaris (te dateren rond 2011 en 
2012). Dit kan hiervoor gebruikt worden. Vraag aan SC of dit mag gebeuren. 
 
Advies qua restauratie is moeilijk om door de cultuurraad te geven. We hebben in huis 
geen expertise qua materiaalkennis. Een voorstel zou zijn dat Monumentenwacht het 
kerkhof inspecteert en advies geeft in verband met consolidatie van de graven. Zij 
hebben een expert voor funerair erfgoed. Dit is geen nieuwe inventaris maar met de 
inventaris het kerkhof bekijken om dit te consolideren (niet bepaald restaureren). 
 

5) Varia / update 

A/ Subsidiereglement moderniseren. 
Er werd gemeld dat er een voorstel zou liggen tegen volgende cultuurraad. Er werden 
geen verdere stappen ondernomen. Cultuurraad stelt voor om in 2021 zelfde subsidie als 
vorig jaar te doteren. 
 
Het reglement moet zeker bekeken worden, ook kleine verenigingen geraken in 
onderdruk. Iedereen is hierover eens. 
 
Werkgroep bestaat uit : Karl Vandermeersch, Marcel Desmedt, Honoré Vandecasteele, 
Betty Verschaeve, Roger Debrabandere, Yvette Deschacht en Els Maekelberg. Hun 
voorstel moet voorgelegd worden aan de cultuurraad, daarna schepencollege en 
gemeenteraad alvorens in voege te kunnen treden. 
 
Debat: Niet iedereen is eens dat dezelfde subsidies worden gedoteerd als vorig jaar. 
Toch zeker het formulier invullen. Sommige verenigingen hebben grote inspanning 
gedaan om coronaproof activiteiten aan te bieden en hebben andere activiteiten 
georganiseerd dan gewoonlijk. Er is ook één nieuwe vereniging dus hier kan er niet 
beroep gedaan worden op 2020 en zou enkel een forfetair bedrag krijgen. Er is ook kost 
(vb lesgevers) en tijd om de verenigingen actief te houden in deze tijden terwijl er geen 
inkomsten zijn. 
 
Bij invullen van formulieren er zeker op wijzen om alle activiteiten in te vullen! Er moet 
rekening gehouden worden met de extra inspanningen in verband met coronaveilig 
activiteiten organiseren. 
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B/ Digitaliseren archief / boeken 
Opgelet dit handelt niet over een beeldbank met foto’s of oude prentkaarten! Dit kan 
eventueel via de IGS van Ginter (hierbij ook opgelet met de nieuwe regio-werking, tegen 
2030). 
 
Dit punt werd geen vooruitgang geboekt tov vorig overleg. 
>> De vraag wordt gesteld door de cultuurraad aan de organisaties 

1/ te horen waar zij mee bezig zijn,  
2/ wat hun methodieken zijn 
3/ tot een digitaal archief te komen dat door de bewoners geconsulteerd kan 

worden. 
 

Opgelet: rekening te houden met auteursrechten / reproductie. Dit ligt anders dan bij 
fotomateriaal (beeldenbank). 
 
Concreet afspreken met groep om hierover verder te spreken. Dit item moet eerst 
uitgeklaard worden met de eventuele betrokken partners alvorens nog eens op de 
agenda van de cultuurraad te plaatsen. 
 
Mogelijke organisaties zijn: Studiekring Van Maerlant (heemkundige vereniging, voorzitter 
Marcel Desmedt), en er zijn ook individuelen zoals Luc Packo, André Van Eenoo, Ronny 
Maes (zij verzamelen eveneens archivalia over de gemeente). 

 
C/ Project Minnebo 2021- 11 sept 2021 
Cultuurraad wenst de bekende Jabbeekse kunstenaar in de kijker te plaatsen. Norbert 
D’hiet heeft contact met kunstenaar.  
 
Zaterdag 11 september: academische zitting; met eventueel een kleine tentoonstelling, 
voorstelling van een film over zijn werk (bestaande film). 
 
Locatie: inkom/patio VCJabbeke (1 à 2 dagen max owv veiligsheidsredenen). 
 
Nog verder te bespreken met de gemeente, cultuurraad en kunstenaar. Hierin ook 
bespreking of er contact/samenwerking te hebben met de stad Brugge en Oostende. 
Minnebo is geboren in Brugge en heeft gewerkt in Oostende.  
 

D/ Medaille van Cultuurverdienste 
Alvorens de medaille uit te reiken voor het werkjaar 2020 wordt eerst het reglement 
aangepast – geüpdatet. Werkgroep is Karl Vandermeersch, Marcel Desmedt en Luc 
Baeye. 
 
Dit reglement zal voorgelegd worden bij algemene vergadering cultuurraad alvorens 
verder te doen. De uitreiking zou kunnen plaatsvinden indien het kan volgens de 
maatregelen. 
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Ter info: het gemeentelijke magazine INFO wordt in mei, september en eind 
december/januari uitgegeven. Indienen van artikel/oproep één maand op voorhand. 
 
Moet nog concreet uitgewerkt worden, wel wens om iemand voor het jaar 2020 in de 
kijker te plaatsen. 
 
Voorstellen zullen tijdens de cultuurraad besproken worden. Dit punt wordt terug op de 
agenda gezet als er nieuws is. 
 

E/ Poëzie in de Tuin 2021  
Gedichten geselecteerd, in de kerk expositie open op enkele zondagen, randactiviteiten 
worden nog bekeken, geen openingsmoment, slotmoment wel maar staat niet vast, La 
Roja Luna zal opgevoerd worden 21 augustus (grasplein VTC Jabbeke).  
 
F/ Jacob van Maerlant monument Snellegem:  
Komt in zelfde plantenperk als huidige. Alles in bestelling.  

 
G/ Parochiecentrum Ten Dreve 
H Jozefbeeld met Jezus – beton, slechte staat – wordt aan Erfgoedcel geschonken. 
Parochie heeft geen reactie gegeven of ze interesse hebben. Suggestie om in de buurt te 
installeren met verwijs waar het stond. 
 
Vraag: Is er een mogelijkheid dat het nieuw te bouwen gebouw een naam draagt 
verwijzend naar Ten Dreve? En kan het beeld daar niet komen? Dit naar aanleiding van 
de naamgeving appartement waar vroeger het café van Marie Jeanne stond, waar er geen 
verwijzing is. 
 
Antwoord: Er kan op vraag van de bouwheer een advies gegeven worden om een naam 
te geven, maar het is de bouwheer zelf die dit beslist. Idem voor de eventuele integratie 
van het beeld.  

 
H/ Werkgroep Erfgoed 
Is het opportuun om vanuit cultuurraad zo’n werkgroep op te stellen om advies te geven 
als er grote werken zijn, slopen van gebouwen, zijn? Kan zo’n werkgroep advies mee 
uitbrengen. Hierover moet nog bekeken worden of dit kan en er een meerwaarde is. 
 
Debat: Om deze werkgroep op te richten is het zeker wenselijk om alles uit te klaren, 
ook met Ruimtelijke Ordening. Momenteel wordt advies gevraagd aan Raakvlak. Sinds 
2019 geeft Raakvlak advies rond de aanvragen/slopen met vastgesteld onroerend erfgoed 
en beschermd erfgoed. Zij komen ook ter plaatse. In verband met “Aveve”-dossier 
hebben zij geen advies gegeven omdat het pand niet in de inventaris staat. Oostkamp 
heeft Erfgoedraad opgericht maar wel met veel expertise in huis zoals architecten of 
mensen die beroepsmatig bezig zijn met deze materie etc…Lokale inventaris Jabbeke zal 
in de nabije toekomst, zoals elders in Vlaanderen, geüpdatet worden. 

 
Volgende vergadering:  
Dinsdag 21 september, 20u (locatie wordt later nog meegedeeld). 


