Ontwerp Actieplan cultuur in Wetteren 2009

ACTIEPLAN CULTUUR WETTEREN 2009

1. Inleiding
Zoals het geval was voor de voorbije edities kiezen we voor een kort en krachtig programma. Verschillende doelstellingen realiseren we via een
beperkt aantal grote nieuwe projecten waaraan verschillende culturele diensten meewerken. Een aantal vernieuwende initiatieven uit het
actieplan 2008 bleken zeer succesvol en beantwoordden aan een grote vraag/nood vanuit de beoogde doelgroep. We opteren ervoor om ze in
2009 te hernemen, het gaat bv. om het verder zetten van de “Wetterse Gesprekken” georganiseerd door de bibliotheek en het vervolgtraject
van de “Koe van Wetteren”.
2. Inspraak en overleg rond opstellen actieplan
Intern werd overlegd met collega’s van de bibliotheek, het cultuurcentrum en de cultuurbeleidscoördinator. De Raad voor Cultuur kreeg tijdens
verschillende bestuursvergaderingen een stand van zaken over de inhoudelijke keuzes en de prioriteiten. Ook de beheersorganen van de
bibliotheek en van het cultuurcentrum Nova werden op de hoogte gehouden. Het werd op een gezamenlijke vergadering met de Raad voor
Cultuur en de beheersorganen geadviseerd op 27 januari. Uiteraard werd het actieplan formeel goedgekeurd door het Schepencollege en
vooraf grondig besproken met de Schepen van Cultuur.
3. Inhoudelijke keuzes voor 2009 m.b.t. de besteding van de uitvoeringssubsidie cultuurbeleidsplan
Enkele blikvangers:
-

gemeenschapsvorming, nieuwe doelgroepen, nieuw publiek

Cultuur als middel tot ontmoeting. In 2009 hebben we bijzondere aandacht voor cultuurparticipatie van kinderen, ouderen en personen die in
armoede leven. Met initiatieven zoals SuperVlieg, de Wetterse Gesprekken en een programma voor senioren willen we ook deze doelgroepen
bij het culturele leven betrekken. Het participatiedecreet biedt nieuwe mogelijkheden voor de vrijetijdsbeleving van bepaalde kansengroepen.
Samen met het ocmw en de betrokken plaatselijke actoren maken we een afsprakennota en richten een lokaal netwerk op.
Onze zoektocht naar een nieuw publiek staat eveneens niet stil. De “Koe van Wetteren” als nieuw concept voor de algemene vergadering van
de Raad voor Cultuur was een schot in de roos en bracht een aantal mensen voor de eerste maal in contact met Wetters erfgoed. De Koe heeft
een groter potentieel dan tot nu toe benut. We plannen dan ook een vervolgtraject rond erfgoededucatie voor scholen.
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Wetters talent krijgt een bijzondere plaats. Tijdens de Week van de Amateurkunsten krijgen alle Wetterse amateurkunstenaars de kans de
uitdaging met het publiek aan te gaan. Cultuurcentrum Nova engageert zich via de inspanningsverbintenis tot het ondersteunen van plaatselijk
taltent.
Overzicht besteding 1 euro / inwoner uitvoeringssubsidie:

Actie voor 2009

Voorziene middelen

SuperVlieg

€ 7500

Wetterse Gesprekken

€ 800

Concerten tuin

€ 4000

Seizoenspicknick

€ 1500

Vervolgtraject Koe van Wetteren

€ 1000

Omkadering amateurtentoonstelling Wak

€ 1000 + € 2000 (?)

Kunst in de Buurt : omkadering

€ 2000

Senioren en Nova: Oelewapper
Wetterse monumentenstrijd
Computercursussen bibliotheek

€ 3200

Encantar
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Algemene doelstelling 1. Het sociale van cultuur bevorderen : cultuur als middel tot ontmoeting
1.1. In het Wetterse culturele landschap neemt de aandacht voor buurten en deelgemeenten ter ondersteuning van het sociaal weefsel een belangrijke plaats
in

-

De gemeentelijke culturele diensten organiseren culturele activiteiten op locatie
o Activiteiten op locatie (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Wetteren Feest! (Feest van de Vlaamse Gemeenschap), adhocprojecten, …)

ACTIE
Open Monumentendag ‘thema
zorg’ : aandacht voor waardevol
patrimonium in wijken en
deelgemeenten.
Programma
aangevuld met een Wetterse
monumentenstrijd.
Wetteren Feest : laagdrempelig
cultureel volksfeest op het
zeshoekplein
SuperVlieg : kinderkunstenfeest
met Wetters talent in Massemen

Timing
September 09

Budget
Wie
€ 2000 erfgoedinitiatieven via CBC
en
gemeentelijke begroting
vrijwilligers

Rond 11 juli 09

€ 12.800 gemeentelijke begroting Coördinator
toerisme
&
voor feestelijkheden
evenementen met werkgroep
vrijwilligers, cc Nova
€ 7500 uitvoeringssubsidie
Werkgroep
met
CBC,
cultuurbeleidsplan, € 5000 via
vertegenwoordigers cc Nova,
inspanningsverbintenis cc Nova, bibliotheek, jeugddienst, Wetterse
€ 2500 gemeentelijke begroting
verenigingen en geïnteresseerden,
jeugddienst
basisschool Massemen
€ 1500 programmatiebudget cc cc Nova
Nova, eventueel betoelaging via
inspanningsverbintenis
€
800
uitvoeringssubsidie Bibliotheek
cultuurbeleidsplan

31 mei 09

Familievoorstelling ‘Oelewapper’ Paasvakantie 2009
in rusthuis ’Schelderust’ door cc
Nova
Wetterse Gesprekken : de 4 x jaar in 2009
bibliotheek nodigt interessante
Wetteraars uit om te vertellen
over hun vakgebied : op locatie in
wijken of deelgemeenten

lokaal

comité
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cc Nova programmeert op locatie Najaar 2009
in de kerk van Ten Ede (Encantar)

-

€ 1500 programmatiebudget cc Staf cc Nova
Nova,deel betoelaging via jong
Talent

Er is een inventarisatie en behoeftenstudie van de buurtinfrastructuur
o Noden en verzuchtingen m.b.t. buurtinfrastructuur tegemoet komen

ACTIE
Renovatie buurthuis Ten Ede

Timing
Afwerking in 2009

Renovatie buurthuis Westrem

Planning in 2009

Budget
€ 15.000 gemeentelijke begroting
cultuur/onderhoud gebouwen
€ ? begroting patrimonium
€ budget patrimonium

Wie
Personeel
gemeente
Personeel
gemeente

technische

dienst

technische

dienst

1. 2. Cultuur en gemeenschapsvorming gaan hand in hand
- Voorzien van een adequate financiële en logistieke ondersteuning aan het verenigingsleven
o Centrale evaluatie en coördinatie van subsidiereglementen voor (culturele) verenigingen en evenementen
ACTIE
Timing
Herbekijken tarieven gebruik Eerste helft 2009
culturele
infrastructuur
:
rechtvaardige verdeling volgens
gebruikerscategorie
Evaluatie
Afgerond eind 2009
erkenningsvoorwaarden
socioculturele verenigingen

-

Budget
/

Wie
Raad van beheer gemeentelijke
culturele infrastructuur

/

Raad
voor
Cultuur
en
personeelsleden diensten vrije tijd

De “stadstuin” vormt het kruispunt tussen bibliotheek, cultuurcentrum en jeugdontmoetingscentrum.
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ACTIE
Timing
Seizoensopener 2009 met o.m. 19 september
picknick om de tuin beter bekend
te maken bij de buurtbewoners
De
tuin
als
alternatieve Juni-juli 2009
cultuurplek: reeks concerten
waarbij nieuw talent podium
krijgt tijdens een reeks van 3
concerten op vrijdagavond in de
stadstuin
-

Budget
Wie
€
1500
uitvoeringssubsidie Cc nova, bibliotheek, CBC en
cultuurbeleidsplan
jeugddienst
€
4000
uitvoeringssubsidie Cc Nova, dienst toerisme &
cultuurbeleidsplan
evenementen, CBC.

De gemeentelijke culturele diensten nemen een stimulerende en actief ondersteunende rol op bij de organisatie van grote culturele
projecten
o Openstaan voor vragen en opportuniteiten vanuit het culturele veld, anticiperen op concrete voorstellen, kansen benutten,
intergemeentelijke projecten

ACTIE
Timing
Vervolgtraject Koe van
Vanaf januari 2009
Wetteren: een lespakket
erfgoededucatie voor
verschillende onderwijsniveaus
en –types. Traject om materiaal
te herwerken voor ouderen (bv.
memorybox)
SuperVlieg : kinderkunstenfeest 31 mei 09
met Wetters talent in Massemen

Uitbouwen vrijwilligerswerking In de loop van 2009
culturele
diensten
(bv.
ronddragen
affiches,

Budget
Wie
€
1000
uitvoeringssubsidie Werkgroep Koe van Wetteren
cultuurbeleidsplan
aangevuld met deskundigen van
FARO
(Vlaams
steunpunt
cultureel erfgoed en Canon
(cultuurcel onderwijs)

€ 7500 uitvoeringssubsidie
cultuurbeleidsplan, € 5000 via
inspanningsverbintenis cc Nova,
€ 2500 gemeentelijke begroting
jeugddienst
/

Werkgroep
met
CBC,
vertegenwoordigers cc Nova,
bibliotheek, jeugddienst, Wetterse
verenigingen en geïnteresseerden,
basisschool Massemen
Personeelsleden diensten vrije tijd
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sleutelverantwoordelijken
cursussen, …)
Deelname project cccollectie Voorjaar 209: Voorbereiding ?
Muhka: Muhka leent tijdens project
verbouwingswerken aan cc’s April – september: expositie
kunstwerk uit

cc Nova + CBC

1. 3. Cultuurbeleving als sociale activiteit voor kinderen en jongeren
o Het project Supervlieg (kinderkunsten feest met o.m. plaatselijke actoren) als hefboom voor een lange termijn cultuurbeleid
gericht naar kinderen ,…
ACTIE
Timing
SuperVlieg : kinderkunstenfeest 31 mei 09
met Wetters talent in Massemen

Omkadering
Seizoen 2009
familievoorstellingen
Promotie voorstellingen “van 8 Seizoen 2009-2010
tot 88” (avondvoorstellingen
voor het hele gezin)
Filmvoorstellingen voor kinderen Seizoen 2009-2010
tijdens herfst en krokusvakantie

Budget
€ 7500 uitvoeringssubsidie
cultuurbeleidsplan, € 5000 via
inspanningsverbintenis cc Nova,
€ 2500 gemeentelijke begroting
jeugddienst
€ 1000 werkingsbudget Nova

Wie
Werkgroep
met
CBC,
vertegenwoordigers cc Nova,
bibliotheek, jeugddienst, Wetterse
verenigingen en geïnteresseerden,
basisschool Massemen
Cc Nova

€ 1000 promotiebudget Nova

Cc Nova

€ 250 programmatiebudget Nova

Cc Nova

Algemene doelstelling 2 : Erfgoed inzetten als kapstok voor publieksverbreding
2.1. Een efficiënt erfgoedbeleid draagt bij tot de bewustwording over de waarde van het Wetters erfgoed.
-

De mogelijkheden van een erfgoedconvenant voor de Schelderegio zijn onderzocht, Wetteren heeft hierin een trekkersrol gespeeld
6
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-

Contacten m.b.t. mogelijk erfgoedconvenant

ACTIE
Timing
Cultuurdijk
(projectvereniging Heel 2009
met
Dendermonde, Berlare,
Buggenhout en Lebbeke voor
cultuurcommunicatie
en
afstemming
aanbod)
:
mogelijkheden erfgoedconvenant
voor Land van Dendermonde

-

Budget
Wie
€ 4681 Wetterse bijdrage aan Werkgroep erfgoed binnen de
Cultuurdijk (€ 0,20/inwoner).
projectvereniging Cultuurdijk

Het erfgoed geraakt bekend bij het grote publiek
o Deelname aan erfgoedinitiatieven (Erfgoeddag, Open Monumentendag)
o Erfgoedprojecten voor kinderen en jongeren i.s.m. Wetterse scholen, …
o Erfgoedprojecten gericht op toerisme/recreatie

ACTIE
Erfgoeddag : lezing rond het
thema ‘vriendschap’
Open Monumentendag ‘thema
zorg’ : aandacht voor waardevol
patrimonium in wijken en
deelgemeenten.
Programma
aangevuld met een Wetterse
monumentenstrijd.
Vervolgtraject Koe van
Wetteren: een lespakket
erfgoededucatie voor
verschillende onderwijsniveau's
en –types. Traject om materiaal
te herwerken voor ouderen (bv.
memorybox)

Timing
26 april 2009
September 09

Vanaf januari 2009

Budget
Wie
€ 2000 erfgoedinitiatieven via CBC en archivaris
gemeentelijke begroting
€ 2000 erfgoedinitiatieven via CBC
en
lokaal
gemeentelijke begroting
vrijwilligers

comité

€
1000
uitvoeringssubsidie Werkgroep Koe van Wetteren
cultuurbeleidsplan
aangevuld met deskundigen van
FARO
(Vlaams
steunpunt
cultureel erfgoed en Canon
(cultuurcel onderwijs)
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Duistere Wandeling op de kortste Eind december 2009
dag van het jaar : verhalen en
legenden over een Wetterse wijk

€ 900 budget gemeentelijke Coördinator
begroting
toerisme
& evenementen
evenementen

toerisme

&

Algemene doelstelling 3 : Wetteren creëert een gunstig milieu voor cultuur- en kunstcreatie
3.1. Het beleid rond beeldende kunst is geprofessionaliseerd
-

Meer aandacht voor kwalitatieve tentoonstellingen.
o Uitwerken van een nieuwe formule voor bestaande initiatieven (kermis, - amateurtentoonstelling, week vd amateurkunsten,
kunstenaarsroute) in samenwerking met de tekenacademie
o Vernieuwd concept voor Beeldenstroom, tentoonstelling langs de Scheldedijk tijdens de zomermaanden

ACTIE
Amateurtentoonstelling:
grote
tentoonstelling voor alle Wetterse
kunstenaars,
met
wedstrijd
(laureaat
krijgt
solotentoonstelling in cc Nova)
Beeldenstroom
2009
:
tentoonstelling beeldende kunst
langs de Scheldedijk met Pieter
Vermeersch
en
plaatselijke
kunstenaars.
Laagdrempelig
openingsweekend met culinair
festival
Deelname project cccollectie
Muhka: Muhka leent tijdens
verbouwingswerken aan cc’s
kunstwerk uit

Timing
Week vd Amateurkunsten 2009

Budget
Wie
€ 2500 gemeentelijke begroting CBC + werkgroep
cultuur + 1000 € omkadering
cultuurbeleidsplan

27 juni-30 september 2009

€ 53.807,68 inbreng vanuit 4 Coördinator Beeldenstroom en
gemeenten
cultuuroverleg collegagroep
Cultuuroverleg
Scheldeland (Wetteren, Wichelen, Scheldeland
Laarne en Berlare) voor 2008 &
2009. (+ aangevraagde subsidies
en sponsoring)

Voorjaar 209: Voorbereiding ?
project
April – september: expositie

cc Nova + CBC
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-

Uitwerken van een duidelijke visie rond het aankoopbeleid voor kunstwerken.
o Uitwerken van een visie met een ruim draagvlak

ACTIE
Kunst in de Buurt
Geluidssculpturen ?

Timing
Eerste helft 2009

Budget
Wie
€ 15.000 gemeentelijke begroting CBC en werkgroep ‘kunst in de
cultuur
+
€
2000 buurt’
uitvoeringssubsidie
cultuurbeleidsplan
voor
omkadering

3. 2. De culturele instellingen hebben aandacht voor lokaal talent
-

Inspanningsverbintenis om vanuit cc Nova lokale gezelschappen te ondersteunen
Jaarlijks een project waarin Wetters talent aan bod komt

ACTIE
Timing
Ondersteuning Wetters talent : Seizoen 2009-2010
programmatie cc biedt podium
aan talent van eigen bodem
SuperVlieg : kinderkunstenfeest 31 mei 09
met Wetters talent in Massemen

Cc zoekt fotograaf : plaatselijke Seizoen 2009-2010
fotografen kunnen zich kandidaat
stellen om twee jaar lang
huisfotograaf
van
het
cultuurcentrum te zijn. Hieraan
zijn
twee
tentoonstellingen
gekoppeld,
naast
concrete
opdrachten

Budget
Wie
€ 2500 inspanningsverbintenis cc Staf cc Nova
Nova
€ 7500 uitvoeringssubsidie
cultuurbeleidsplan, € 5000 via
inspanningsverbintenis cc Nova,
€ 2500 gemeentelijke begroting
jeugddienst
€ 1500 via inspanningsverbintenis
cc Nova

Werkgroep
met
CBC,
vertegenwoordigers cc Nova,
bibliotheek, jeugddienst, Wetterse
verenigingen en geïnteresseerden,
basisschool Massemen
Staf cc Nova

9

Ontwerp Actieplan cultuur in Wetteren 2009

Algemene doelstelling 4: Elke inwoner krijgt voldoende kansen om aan het cultuuraanbod deel te nemen
4.1. Een verhoogde cultuurparticipatie als continu aandachtspunt vooropzetten
-

Zoveel mogelijk inwoners nemen deel aan het culturele leven
o Ondersteuningssysteem implementeren i.s.m. OCMW om de drempels voor cultuurparticipatie van kansengroepen te
verminderen,…
o Zorg voor een financieel laagdrempelig en gevarieerd cultuuraanbod
o Efficiënte communicatie van het aanbod op maat van de verschillende doelgroepen
o Toeleidingsinitiatieven voor verschillende doelgroepen
o Visieontwikkeling rond vorming en levenslang leren
o Jaarlijks overleg tussen bevoegde ambtenaren en schepenen m.b.t. het toegankelijker maken van het vrijetijdsaanbod voor
kansengroepen

ACTIE
Participatiedecreet :
Lokaal netwerk opstarten en
opstellen afsprakennota
Verwerken
resultaten
toegankelijkheidsonderzoek
Toegankelijkheid voor doven en
slechthorenden : ringleiding in
theaterzaal Nova

-

Timing
Budget
Heel 2009, aanvang eerste Financiële middelen vanaf 2010
overleg
januari.
Indienen
afsprakennota oktober 2009.
In de loop van 2009
Voorjaar 2009

Wie
Personeelsleden diensten vrije tijd
en ocmw,
lokale actoren,
gemeente- en ocmw bestuur
Cc Nova

Investering
van
€
3000 Cc Nova
investeringsbudget cc Nova, 80%
subsidie (max. € 2500), saldo
betoelaagd
via
inspanningsverbintenis

Specifieke doelgroepen krijgen een specifiek toeleidingsbeleid naar de cultureel aanbod
o Verwelkomingsinitiatieven voor nieuwe inwoners en bedrijven i.s.m. dienst communicatie en dienst lokale economie
o Gestructureerde samenwerking met het OCMW en organisaties die de kansengroepen vertegenwoordigen, ..
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o Het project Supervlieg (kinderkunsten feest) als hefboom voor een lange termijn cultuurbeleid gericht naar kinderen en
jongeren,…
o Cultureel aanbod voor scholen
o Aanbod op maat van gezinnen met kinderen
ACTIE
Timing
Verwelkomingsinitiatieven
: 2008-2009-2010
uitvoeren
van
concept:
promotionele
actie
waarbij
nieuwe inwoners naar de
culturele diensten worden geleid

Budget
Wie
€ 2500 gemeentelijke begroting CBC + staf
cultuur in 2008 en 2009 (€ 5000 bibliotheek
in totaal)

Toeleiding van kansengroepen: Oktober 2009
instappen in participatiedecreet
en afsprakennota lokaal netwerk
indienen
SuperVlieg : kinderkunstenfeest 31 mei 09
met Wetters talent in Massemen

Financiële middelen vanaf 2010

Personeelsleden diensten vrije
tijd, ocmw, lokale actoren,
gemeente- en ocmw bestuur

€ 7500 uitvoeringssubsidie
cultuurbeleidsplan, € 5000 via
inspanningsverbintenis cc Nova,
€ 2500 gemeentelijke begroting
jeugddienst
€
1000
uitvoeringssubsidie
cultuurbeleidsplan

Werkgroep
met
CBC,
vertegenwoordigers cc Nova,
bibliotheek, jeugddienst, Wetterse
verenigingen en geïnteresseerden,
basisschool Massemen
Werkgroep Koe van Wetteren
aangevuld met deskundigen van
FARO
(Vlaams
steunpunt
cultureel erfgoed en Canon
(cultuurcel onderwijs)

Voorlopig geen

Staf cc Nova

Vervolgtraject Koe van
Vanaf januari 2009
Wetteren: een lespakket
erfgoededucatie voor
verschillende onderwijsniveau's
en –types. Traject om materiaal
te herwerken voor ouderen (bv.
memorybox)
Aanbod voor scholen : gevolgen Seizoen 2009-2010
maximumfactuur opvolgen
Computercursussen
voor In de loop van 2009
senioren

cc

Nova

en

€
3200
uitvoeringssubsidie bibliotheek
cultuurbeleidsplan
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-

Cultuurparticipatie als middel om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan
o Vrijetijdspas voor 55+ (gereduceerd tarief recreatie/cultuur/sport)
o Opmaken en opvolgen van een ouderencultuurprogramma met oog voor stimulerende factoren

ACTIE
Timing
Toeleiding van kansengroepen: Oktober 2009
instappen in participatiedecreet
en afsprakennota lokaal netwerk
indienen
Cultuurprogramma voor ouderen Seizoen 2009-2010
i.s.m. Ouderenraad

Budget
Financiële middelen vanaf 2010

Wie
Personeelsleden diensten
tijd, ocmw, lokale actoren

€ 1850 budget cc Nova, eventueel Culturele
diensten
betoelaging
via ouderenbeleidscoördinator
inspanningsverbintenis

vrije

+

- Een groter aandeel ouderen wordt betrokken bij het culturele leven
o Cultuuraanbod overdag voor senioren i.s.m. ouderenraad
o Toegankelijkheid cc Nova voor mindermobiele personen (slechthorenden, blinden en slechtzienden, …)
o Blijvend promoten van “Levenslang leren”
o Behouden en promoten van de bestaande dienstverlening: Bibliotheekdienst aan huis en wisselcollecties in de RVT’s
ACTIE
Timing
Cultuurprogramma voor ouderen Seizoen 2009-2010
overdag i.s.m. Ouderenraad
Computercursussen
senioren

voor In de loop van 2009

Budget
€ 1850 budget cc Nova, eventueel
betoelaging
via
inspanningsverbintenis
€
3200
uitvoeringssubsidie
cultuurbeleidsplan

Wie
Culturele
diensten
ouderenbeleidscoördinator

+

bibliotheek

4.2. Communicatie : cultuurdiensten hebben een ondersteunde en regisserende rol in het efficiënt communiceren van het cultureel aanbod
-

Centralisatie van de informatie over het gemeentelijk en niet-gemeentelijk cultureel aanbod
o Cultuurkatern in de Kijk Op Wetteren

ACTIE

Timing

Budget

Wie
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Promotievoering
via
de Vanaf augustus 2009
Cultuurdijk: uitvoeren actieplan
met
o.m.
nieuwe
seizoenspublicatie

€ 4681 Wetterse bijdrage aan Collegagroep cultuurdijk
Cultuurdijk (€ 0,20/inwoner).

4.3. Wetteren als culturele regio is in 2012 een feit
-

Gemeentelijke culturele instellingen hebben een groot publieksbereik in de regio
o Regionale samenwerkingsverbanden (Cultuuroverleg Scheldeland, De Leesdijk) evalueren en bijsturen
o Promotievoering en communicatie op regionaal niveau

ACTIE
De Leesdijk : gezamenlijke acties
(bv.
project
rond
thema
“fantasie”
ihkv
de
jeugdboekenweek en initiatieven
rond de voorleesweek
Promotievoering
via
de
Cultuurdijk: uitvoeren actieplan
met
o.m.
nieuwe
seizoenspublicatie
Cultuuroverleg Scheldeland :
organisatie
Beeldenstroom,
Wetteren positioneert zich op
vlak van beeldende kunst in de
regio

-

Timing
Maart 2009

Budget
Wie
€ 0.3 /inwoner, betaald door de Collegagroep Leesdijk
provincie Oost-Vlaanderen

Vanaf augustus 2009

€ 4681 Wetterse bijdrage aan Collegagroep Cultuurdijk
Cultuurdijk (€ 0,20/inwoner).

27 juni – 30 september 2009

€ 53.807,68 inbreng vanuit 4 Coördinator Beeldenstroom en
gemeenten
cultuuroverleg collegagroep
Scheldeland (Wetteren, Wichelen,
Laarne en Berlare) voor 2008 &
2009. (+ aangevraagde subsidies
en sponsoring)

Toeristische initiatieven aansluiting geven bij het cultuurbeleid
o Vernieuwd concept voor Beeldenstroom, tentoonstelling langs de Scheldedijk tijdens de zomermaanden
o Dorp van de Ronde ?
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ACTIE
Timing
Cultuuroverleg Scheldeland : 27 juni – 30 september 2009
organisatie
Beeldenstroom,
Wetteren positioneert zich op
vlak van beeldende kunst in de
regio

Budget
€ 53.807,68 inbreng vanuit 4
gemeenten
cultuuroverleg
Scheldeland (Wetteren, Wichelen,
Laarne en Berlare) voor 2008 &
2009. (+ aangevraagde subsidies
en sponsoring)

Wie
Coördinator Beeldenstroom en
collegagroep
Cultuuroverleg
Scheldeland

Algemene doelstelling 5: Een goede interne organisatie staat garant voor een goede werking
-

Samenwerking tussen de culturele diensten als sluitstuk voor de uitvoering van het cultuurbeleid
o Regelmatig overleg op niveau departement vrije tijd en op niveau van medewerkers van culturele diensten
o Een goede interne communicatie
o Voldoende gekwalificeerd personeel

ACTIE
Timing
Overleg departement vrije tijd : Heel 2009
betrekken
van
deeltijds
kunstonderwijs en archivaris bij
het overleg van de diensten vrije
tijd

Budget
Geen budget

Wie
Personeel diensten
archivaris
en
kunstonderwijs

vrije tijd,
deeltijds
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