WERKGROEP
MONUMENTENZORG
EEKLO

VERSLAG VERGADERING
MAANDAG 16 JUNI 2014

Datum: maandag 16 juni om 20 uur
Plaats: auditorium bibliotheek
Aanwezig: Guido Dellaert, Patrick Merlevede, Paul Van De Woestyne,
Kris Van Zandycke, Gaston Dauwe, Dirk Haek, Kristof Hebbrecht,
Rita De Coninck en Annemieke Pieters
Verontschuldigd: Antoine Boute, Karen Van De Woestyne, Erik Matthijs en
Yves Delyn
Verslaggever: Annemieke Pieters
AGENDA
 Goedkeuren vorig verslag (27/05/2014)
 Opvolging bouwdossiers
 Onderhoudsbeurt (verfwerk) hekwerk Kapel O.L.V. Ten Doorn
 Oprit Paterskerk, verwaarloosde toestand beschermd monument.
 Nieuws uit ARC:
o Prijs voor Cultuurverdienste versus Prijs voor Artistieke Verdienste
o Vorming voor vrijwilligers
o Afsprakennota voor adviesraden
 OMD 2014
 Voorbereiding visie van de werkgroep in het kader van opmaak:
“beeldkwaliteitsplan – gabaritplan”.
 Varia en rondvraag
 Vastleggen datum volgende vergadering
1. Goedkeuring vorig verslag (27 mei 2014)
 Geen opmerkingen
 Opvolging vorig verslag:
o De secretaris heeft de volgende brieven opgesteld:
 i.v.m. de luiken van het stadhuis.
De inhoud van deze brief werd in het verleden (op 22 juli 2010)
reeds doorgespeeld aan de burgemeester. Toen kwam er geen
reactie. Hopelijk ontvangt de werkgroep nu wel een antwoord.
 i.v.m. de neonverlichting Markt
De neonverlichting van de horecazaken in de Markt zijn esthetisch
niet mooi, bevinden zich in het beschermd stadsgezicht op een
boogscheut van het stadhuis. In de brief vraagt de werkgroep om
dit bouwmisdrijf te beteugelen.
 i.v.m. het ontslag van Christiaan Coppens. Deze brief werd reeds
verstuurd.
2. Opvolging bouwdossiers
Dossier K. Astridplein 10 – Advocaat Rijckaert
De werkgroep vraagt uitdrukkelijk dat het schepencollege deze regularisatie niet
goed keurt en de eigenaar verplicht om de volkern-platen te verwijderen en te
vervangen door gevelstenen.
Argumentatie:
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- Iedereen is gelijk voor de wet.
- Staat tegen een beschermd monument.
- De gevel zou volgens plan architect zo aangevraagd en ook zo goedgekeurd met een
gevelsteen
- Door deze ingreep met volkern-platen is de volledige passende woninggroep teniet
gedaan.
3. Onderhoudsbeurt (verfwerk) hekwerk Kapel O.L.V. Ten Doorn
Het hekwerk van de kapel is verweerd. Het zou zeker een poetsbeurt en misschien
ook een nieuwe verflaag kunnen gebeuren. De werkgroep Monumentenzorg zal de
Zusters van Liefde aansporen om actie te ondernemen.
Er werd ook gediscussieerd over de oorspronkelijke kleur van dit het; nl. zwart of
wit. Dit moet worden opgezocht.
De boom naast de kapel is prachtig maar moet geregeld gesnoeid worden. Is de
voortuin MET de taxus beschermd? De boom op zich heeft geen symboolfunctie.
Misschien kan er ook navraag gedaan worden bij de tuinbouwafdeling van Ten
Doorn.
Er werd ook vastgesteld dat er in het wegdek van de Zuidmoerstraat ter hoogte
van de kapel een redelijk groot gat is: drie tegels zijn namelijk verwijderd en drie
andere liggen los (paaltje stad Eeklo is uitgereden). Aangezien het daar ‘s nachts
minder goed verlicht is, kan dit gevaar opleveren voor voetgangers en fietsers. Dit
moet gemeld worden aan de technische dienst van de stad.
4. Oprit Paterskerk, verwaarloosde toestand beschermd monument.
De omgeving van de Paterskerk moet worden aangepakt. Het onkruid tiert er
welig, er staat al weken een vrachtwagen zonder nummerplaat met snoeiafval, de
elektriciteitsbakken moeten worden afgewassen, … Vers van de pers: in het
voorbij rijden dezelfde avond na de vergadering is de camion verdwenen.
De werkgroep zal over dit pijnpunt een brief schrijven naar de vzw Paterskerk.
Deze organisatie heeft momenteel het vruchtgebruik van deze kerk.
De werkgroep staat ook positief tegenover het voorstel van de VVV om in de
voortuinen bloemen te plaatsen. Dit zou zeker bijdragen tot de verfraaiing van de
omgeving en van de Paterskerk opnieuw een interessante toeristische trekpleister
maken.
5. Nieuws uit de ARC
 Prijs voor Cultuurverdienste versus Prijs voor Artistieke Verdienste
De werkgroep monumentenzorg pleit er voor om de prijs van de stad
Eeklo terug in te voeren. Deze prijs kan artiesten die een hoogstaande
artistieke prestatie leveren belonen. Er moeten hierbij verschillende
disciplines aan bod komen (o.a. zang, beeldhouwkunst, stand-upcomedy). De werkgroep pleit er voor om ‘bouwkunde’ toe te voegen aan
de lijst van disciplines.


Vorming voor vrijwilligers
In het najaar van 2014, wil de cultuurdienst een gratis vorming
organiseren voor de vrijwilligers. De werkgroep deed de volgende
voorstellen:
 Hoe nieuwe leden werven?
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 Hoe promoot je je vereniging en je eigen activiteiten?
Welke kanalen van de stad kan je hiervoor gebruiken?
Afsprakennota voor adviesraden
Omdat er nood is naar uniforme richtlijnen en duidelijke afspraken tussen
het stadsbestuur en de advies- en beheersorganen, werd er een
algemene afsprakennota opgesteld. De afsprakennota die het
interradenoverleg in 2009 maakte, werd hierin verwerkt. Er moet over
gewaakt worden dat deze bepalingen geen dode letter blijven.

6. OMD 2014
 Werkschema:
GIDSBEURTEN
Wie?
BEMANNEN
INFOPUNT
Wie?
TOEZICHT
TENTOONSTELLING








Om 11 uur
Paul
10 tot 13 uur

Om 14 uur
Gaston
13 tot 15 uur

Om 16 uur
Gaston
15 tot 18 uur

10 tot 13 uur

13 tot 15 uur

15 tot 18 uur

Brochure:
 Speciale werkgroep op woensdag 18/6 om 20 uur.
 Er werd een nieuwe wandelroute uitgestippeld door Kris en Freddy
Pille. Deze zal de wandelaar langs de volgende plaatsen leiden:
o De Gouden Leeuw
o De Amerikaanse Winkel
o Het vredegerecht
o Het Huis Goethals
o Het station (foto’s over de sporen en de telegraaf – affiches
– verboden zones)
o Huis van gebroeders Van De Woestyne (plaat aan A.
Ryckaert – start brievensmokkel)
o Stadschool (Garenstraat)
o Eier- en botermarkt (in de Lijnendraaiersstraat)
o Baudts (13) daar werd het metaal opgeëist
o Den bouw (Prinsenhofstraat 14)
o De gevangenis van de burgerwacht (15 -> dit kan je niet
meer zien, Het is wel mogelijk om verhalen te vertellen bv.
van Emiel Beel)
o Boelare (Tram + woning Pussemier)
o Ledeganck
o K. Albertstraat: de Kommandatuur, de Groene Boomgaard
en K. Albertstraat 39
Er zullen ook canvasdoeken (+ 20 stuks) voorzien worden in het
straatbeeld. Bij alle foto’s komt een korte uitleg en een (tijdelijke)
verwijzing naar de tentoonstelling.
Affiches – flyers. Kristof zorgt voor een plan om de affiches te verdelen
(o.a. ook bij de handelaars). Annemieke brengt het promotiemateriaal
(flyers-affiches) mee op 21 augustus
De receptie zal plaatsvinden op zaterdag 13 september en zal
samenvallen met de opening van de tentoonstelling.
Hulp technische dienst
Er moeten vlaggen gehangen worden aan het stadhuis (in de fontein) en
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aan de kapel van de Arme Klaren. Het zou handig zijn dat op deze laatste
locatie permanente gaten voor vlaggenmasten worden voorzien. Er zal
ook gevraagd worden om de hoekwimpels aan het belfort te hangen (via
foto Kris – Erik Overmeire).
7. “beeldkwaliteitsplan – gabaritplan”
Op dinsdag 24 juni is er een stadswandeling i.v.m. het gabaritplan. Deze wandeling
is opgebouwd rond een aantal stellingen (o.a. terug naar de witte stad, voor of
tegen bomen, …).
De leden van de werkgroep vinden de open oproep voor deze wandeling geen goed
idee. Ze vrezen dat er waardevolle ideeën verloren zullen gaan.
De dienst stedenbouw en de cel Onroerend Erfgoed vragen de hulp van de
werkgroep bij het actualisatie van de fiches i.v.m. het waardevol onroerend erfgoed
in de stad. Aanpassingen zijn welkom tot 15 september.
Alle leden van de werkgroep zullen een zone krijgen toegewezen. Ze moeten
binnen deze zone speuren naar waardevolle panden en ondertussen checken of er
geen gebouwen verdwenen zijn.
Kris zorgt voor een verdeling en stuurt deze door naar alle leden van de werkgroep.
Het huis in de B.L. Pussemierstraat 13 dat momenteel te koop staat, komt
misschien in aanmerking om op de lijst te komen.
8. Varia en rondvraag





De werkgroep wil Erik en Yves feliciteren. Eric als nieuwe voorzitter van
Aquafin en Yves is bekroont met een THEO-award “jonge starter”.
De werkgroep heeft nog steeds geen antwoord ontvangen op het advies
i.v.m. de meerjarenplanning (d.d. 25/11/2013).
Patrick Merlevede heeft het pand in de Paterstraat 38 gekocht en zal
hiervoor binnenkort een bouwvergunning voor indienen. Dit gebouw is
vroeger nog een blauwververij, leerlooierij en textielfabriek gevestigd.
Het Centrum voor Religieus Erfgoed en kunst heeft een studie gemaakt over
de kerken in Vlaanderen. Interessante lectuur.

9. Vastleggen data volgende vergaderingen 2014
Volgende vergadering woensdag 16 juli 2014
Voor het overige herinneren we aan het vastgelegde vergaderschema:
 Donderdag 21 augustus
 Donderdag 20 november
 Maandag 8 september
 Maandag 15 december
 Donderdag 16 oktober
Herhaling Oproep: Alle leden mogen zelf ook agendapunten voorstellen, graag
tijdige wat info bezorgen aan de voorzitter. Zo kunnen we dit indien
nodig wat voorbereiden met opzoekwerk of digitale ondersteuning.
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