Cultuurraad
De cultuurraad is één van de gemeentelijke adviesorganen die garant
staan voor de democratische participatie aan het beleid.
De cultuurraad houdt zich - samen met het bestuur en de cultuurambtenaren - hoofdzakelijk bezig met het adviseren van het gemeentelijk cultuurbeleid. Daarnaast vormt ze uiteraard ook de spreekbuis
van het culturele veld naar het beleid.
Jaarlijks zet de cultuurraad de creatieve breinen en nooit stoppende
enthousiastelingen uit het culturele veld in de kijker met de uitreiking van een cultuurprijs en een prijs socio-culturele verdienste.
De cultuurraad is (verplicht) samengesteld uit mensen die verschillende cultuursectoren vertegenwoordigen (bv. beeldende kunst, erfgoed, toerisme, podiumkunst, vrijetijdsverenigingen, …). Naast deze
evenwichtige verdeling naar sector, is ook rekening gehouden met
de verplichtingen rond de man-vrouwverhouding en de mogelijke
soorten leden (vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen en
professionele culturele organisaties en deskundigen).
Verenigingen die geen lid zijn van de cultuurraad, kunnen zich wel
laten erkennen om subsidies te kunnen ontvangen.
NAAM

SECTOR

Danny Rotsaert (voorzitter)

socio-culturele verenigingen

Bart Madou (ondervoorzitter)

diverse sectoren

Pieternel Verbeke (secretaris)

cultuurbeleidscoördinator

Arnold Naessens

schepen van cultuur

Johan Braet

archivaris/erfgoedzorger

Paul Desendere

beeldende kunst

Marie-Claire Devos

socio-culturele verenigingen

Sabine Van Daele

podiumkunsten

Dirk Vandekinderen

podiumkunsten

Noël Van de Putte

erfgoed

Carine Vankeirsbilck

podiumkunsten

Katelijne Vercaemer

bibliothecaris

Hadewych Verhaeghe

socio-culturele verenigingen

Brigitte Vrielynck

erfgoed

Leden: Bart Madou, Marie-Claire Devos, Danny Rotsaert, Dominique
Vande Voorde, Marnix Decloedt, Pieternel Verbeke (ambtenaar), Arnold Naessens (schepen).
Werkgroep programmering
Deze werkgroep zorgt er samen met de programmatoren voor dat er
jaarlijks een evenwichtig cultuurprogramma kan aangeboden worden.
Leden: Frieda Staelens, Guy Vanhulle, Katelijne Vercaemer, MarieClaire Devos, Pieternel Verbeke (ambtenaar), Arnold Naessens (schepen)
Werkgroep erfgoed en toerisme
Deze werkgroep buigt zich over het erfgoedbeleid, toerisme en doet
voorstellen voor straatnaamgeving.
Leden: Maryline Benoit, Emiel Decock, Noël Denolf, Bertrand Denys,
Nelly Supply, Noël Van de Putte, André Vanhevel, Jaak Muyssen, Brigitte Vrielynck, Johan Braet (ambtenaar), Pieternel Verbeke, Valerie
Ioos, Patrick Arnou (schepen).
Werkgroep jumelage
Deze werkgroep verzorgt de contacten met Reil, de gemeente waarmee Zedelgem verbroederd is. Ongeveer tweejaarlijks wordt een reis
naar Reil georganiseerd, het andere jaar wordt hier ter plaatse een
activiteit georganiseerd met onze vrienden uit Reil.
Leden: Jaak Muyssen, Willy Denys, Bruno Maenhout, Nadine Tommeleyn, Willy Casier, Ghislain Christiaens, Veronique Vancanneyt, Dennis
Baert, Valerie Ioos (ambtenaar) en Geert Verhegge (schepen).
werkgroep inventaris bouwkundig erfgoed
Deze werkgroep, die nog van start moet gaan, zal de krijtlijnen vastleggen voor de omgang met gebouwen die opgenomen zijn in de
inventaris bouwkundig erfgoed.
Leden: Piet Gellynck, André Desplentere, Sylvie Louagie, Bertrand
Denys, André Vanhevel, Noël Van de Putte, Johan Braet (verantwoordelijk ambtenaar), Lore Vincke (ambtenaar), Patrick Arnou, Peter Haesaert en Arnold Naessens (schepenen).

De koepel heeft volgende werkgroepen opgericht om zich te laten
bijstaan:
WERKGROEP BEELDENDE KUNST
Deze werkgroep zorgt voor initiatieven op het vlak van beeldende
kunst, probeert kennis te verzamelen over beeldende kunst(enaars) in
Zedelgem en geeft advies over het kunstaankoopbeleid.
Leden zijn: Marie-Claire Devos, Bart Madou, Freddy Slabbinck, Brigitte Vrielynck, Jan Karel Verbeke, Paul Desendere, Bertrand Geneyn,
Pieternel Verbeke (verantwoordelijk ambtenaar), Arnold Naessens
(schepen).
Specifiek voor pARTcours worden daaraan toegevoegd: Rika Van Dycke, Carine Vankeirsbilck, Sonja Moyaert, Danny Rotsaert, Wilfried
Vandecasteele, Tine Demol en Valerie Ioos (ambtenaar).
Werkgroep beleidsprioriteiten
Deze werkgroep onderzoekt in hoeverre we kunnen beantwoorden
aan de decretaal vereiste beleidsprioriteiten ‘gemeenschapsvorming’,
‘cultuureducatie’ en ‘aandacht voor kansengroepen’.

onder, v.l.n.r.: Danny Rotsaert (voorzitter), Noël Van de Putte, Arnold
Naessens (schepen van cultuur), Brigitte Vrielynck.
boven, v.l.n.r.: Johan Braet, Katelijne Vercaemer, Dirk Vandekinderen,
Marie-Claire Devos, Paul Desendere.

