WERKGROEP
MONUMENTENZORG
EEKLO

VERSLAG VERGADERING
MAANDAG 15 JULI 2013

Datum: maandag 15 juli 2013, 20 uur
Plaats: schepenzaal stadskantoor
Aanwezig: Guido Dellaert, Gaston Dauwe (later), Dirk Haek, Kris Van Zandycke,
Yvers Deleyn, Kristof Hebbrecht (later), Karen Van de Woestyne, Rita De Coninck, Erik
Matthijs en Annemieke Pieters
Verontschuldigd: Patrick Merlevede, Antoine Boute, Paul Van De Woestyne, , Karen
Van De Woestyne, Dirk Waelput, Ben Caussyn en Filip De Pau.
Verslaggever: Annemieke Pieters
AGENDA:
- Goedkeuring vorig verslag (27 juni 2013)
- OMD 2013
o Draaiboek
o Uitreiking stadsverfraaiingsprijs
o Praktische aspecten
- Varia en rondvraag
- Vastleggen datum volgende vergadering
Inleiding:
Karen Van De Woestyne stelde zich kort voor.
De voorzitter liet nog weten dat hij in de toekomst nauwer wil samenwerken met de
cel Onroerend Erfgoed. Hij vindt ook dat de stad een voorbeeldfunctie moet vervullen
m.b.t. bouwkundig erfgoed en dat de werkgroep zich hierover kritisch mag uitlaten.
Deze vergadering ligt de focus op de organisatie van Open Monumentendag. Nadien
volgt pas de echte startvergadering met de nieuwe ploeg.
1. Goedkeuring vorig verslag (27 juni 2013)
- De eigenaar van de viswinkel vroeg een advies aan stedenbouw niet rechtstreeks
aan de werkgroep i.v.m. de verbouwing van een aanpalend pand. Enkele leden vinden
dat de werkgroep voorzichtig moet omspringen met dossiers waar nog geen bouwplan
van bestaat. In dit geval de betrokken persoon nog geen eigenaar van het pand.
- De werkgroep is bezorgd over de tendens dat men zo veel mogelijk appartementen
wil bouwen op zo’n klein mogelijke oppervlakte.
- De nieuwe voorzitter wil de dossiers die door de werkgroep behandeld zijn beter
opvolgen.
- Het is de bedoeling om in de toekomst zo weinig mogelijk zaken te behandelen in de
varia. Enkel hoogdringende of kleine zaken mogen hier aan bod komen. Alle leden
moeten een gelijke kans krijgen om informatie in te winnen over punten die op de
agenda staan.
- De gevel van Calmani blijft toch behouden. Het betonrot wordt wel aangepakt. Kris
heeft contact met het architectenbureau in Gent. Opvolging volgende vergadering.
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2. OMD 2013
2.1.

Draaiboek/Praktische aspecten



25 OMD = Feestjaar
o De rode draad in alle locaties is een feestelijk gedekte tafel.
o Wedstrijd i.v.m. de neogotiek. De winnaars kunnen een etentje
winnen t.w.v. € 70



Algemene organisatie
o Werkschema
Nog niet op de lijst: Niels, Paul en Antoine

WAAR
Arme Klaren
(min. 2 pers)
Kapel Ten
Doorn
(min 2
personen)

SintVincentius
Psychiatrie
(min. 2 pers)

o

WAT
Toezicht/uitbaten
infopunt
Toezicht/uitbaten
infopunt

WANNEER

WIE

10 tot 13 uur

Guido + Antoine

13 tot 18 uur

Karen en Annemieke

Toezicht

10 tot 13 uur

Erik + Kris

Toezicht

13 tot 18 uur

Gidsbeurt?
Gidsbeurt
Toezicht

doorlopend
om 14 en 16
uur
10 tot 13 uur

Kristof + Rita V. H.
Kris en Rita in de
namiddag.

Toezicht
Gidsbeurt?

13 tot 18 uur
uur?

Gaston
Dirk + Niels ???
Dirk + Niels
Guido + Antoine ???

Teksten gidsbeurten: Kris bezorgd op tijd de teksten aan de gidsen.



Promotie
o Promotie in Eikenblad:
 Programma verschijnt eind augustus
 Nog gidsbeurten toevoegen in de Sint-Vincentiuskerk (om 14
en 16 uur), congregatiekapel Ten Doorn (doorlopend) en
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan (doorlopend).
o Folders en affiches: Wie helpt in augustus met de verspreiding?
o Opmaak overzichtelijke flyer die ook gebruikt kan worden als kaartje
de dag zelf
o Brochure
 De lay-out moet tijdlozer zijn en minder gekoppeld worden aan
deze editie van OMD.
 In de brochure eventueel ook informatie opnemen i.v.m.
Gustaaf De Roovere.
 Deze brochure moet half augustus klaar zijn.



Materiaal
o Op het domein van Ten Doorn moeten er pijlen gehangen worden die
de weg wijzen naar de congregatiekapel.
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o
o
2.2.

Bijkomend materiaal reserveren: tafels, borden, glazen en bestek.
Evenementenformulier: wordt ingevuld door de cultuurdienst in
augustus

Prijs voor stadsverfraaiing
o

Genomineerden (tot nu toe):
 Burgerwoning - K. Albertstraat 21
 Burgerwoning van de familie Maenhout – K. Albertstraat 86
 Burgerwoning van de familie Van Ghysegem – Stationstraat 93
 Arbeiderswoning – Oostveldstraat 79
 Burgerwoning, herbestemming als frituuur – Molenstraat 54-56
 Burgewoning, Gentsesteenweg (witte huis schuin over Lukoil)
 Handelspand van Marc Lancriet – Blommekens 100
 Appartement en met 2 handelspanden – Molenstraat 139
 Appartement Ten Poorte/Ten Hove – Hoek Blommekens –
Zandvleuge
 Woning – Mandeweegsken 42
 Weverstraat 8 – Huis Jaak De Munck
 Nieuwbouw – Garenstraat 45

o

De winnaar(s) worden gekozen op 26 augustus
 De volgende prijzen kunnen worden uitgereikt:
 Restauratieprijs
 Renovatieprijs
 Prijs voor Industriële panden
 Prijs voor nieuwbouw
Er wordt rekening gehouden met de volgende criteria:
 Harmonie met de omgeving
 Een geslaagde restauratie
 De oorspronkelijke architectuur bleef bewaard
 De uitstraling: de gebruikte materialen en de afwerking
 Hedendaagse architectuur
De cultuurdienst zal een uitnodiging en een adressenlijst opmaken.
De volgende mensen moeten zeker een uitnodiging ontvangen: de
gemeenteraad, het schepencollege, de OCMW-raad, alle voormalige
voorzitters, alle mensen die ooit een prijs voor stadsverfraaiing
wonnen, …
 Guido is bereid om deze mailing klaar te maken.
 De cultuurdienst bestelt PWA-personeel en regelt hapjes en
drankjes.
In het kader daarvan zal er ook contact opgenomen worden
met O.-L.-Vr. Ten Doorn.

o

o

3. Varia en rondvraag
 De werkgroep Monumentenzorg wil in de toekomst de helft van het
abonnementsgeld op de tijdschriften: “Monumenten & Landschappen”
en/of “Bouwen aan Monumenten” terugbetalen. Geinteresseerden naam
op geven tegen volgende vergadering.
 Stand van zaken stadhuis
o De luiken hangen nog steeds niet terug
o De laatste verslagen van Monumentenwacht moeten worden
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opgevraagd.
4. Vastleggen datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 26 augustus 2013 om 20
uur in het stadskantoor, Industrielaan 2 te Eeklo (ingang langs het stadsarchief).
In de toekomst zal de werkgroep monumentenzorg elke 3de donderdag van de maand
vergaderen. In de maand september zal wel een uitzondering gemaakt worden op
deze regeling.
De volgende vergadermomenten zijn reeds vastgelegd voor 2013:
-

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

26 september
17 oktober
21 november
19 december
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