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 Vastleggen datum volgende vergadering
1. Goedkeuring vorig verslag (16 juli 2014)
 Opmerking: de woning K.Albertstraat 39 dateert van 1965 ipv 56
 Opvolging vorig verslag:
Verdeling OMD iedereen akkoord met uurregeling infopunt.
Opvolging volgend verslag: inventaris waardevolle gebouwen
Antwoord van de stad op het advies van de meerjarenplanning, de werkgroep
wacht nog steeds op een antwoord
 Hekwerk kapel OLV ten Doorn
Hek zal behandeld worden, infobord opkuisen is gebeurd, put ligt er nog steeds, de
werkgroep vraagt om de put dicht te doen.
Boom zal gesnoeid worden maar zit in de bescherming. Petra van de groendienst
zal gecontacteerd worden om boom te snoeien. Zal met Dirk Snebbaut besproken
worden.


Beeld de ontmoeting verdwenen en waarschijnlijk vernield Prinsenhofstraat
Sabine De Clerck zal informatie geven
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2. Opvolging bouwdossiers
 Kantoor Advocaat Ryckaert, K. Astridplein 10
Ruimte en Erfgoed, stedenbouw, college en werkgroep gaven negatief advies voor
de realisatie van het bouwmisdrijf
 Aanvraag vakschool College ten Doorn afbraak
Ruimte en Erfgoed, stedenbouw, college en werkgroep gaven negatief advies voor
de realisatie van het bouwmisdrijf, veiligheidsmaatregelen opleggen door
werkgroep?
 Nieuwbouw Molenstraat 154
Ruimte en Erfgoed, stedenbouw, college en werkgroep gaven negatief advies voor
de realisatie van het bouwmisdrijf, beschermingsaanvraag ingediend, Dedalus is
naar de provincie gegaan.
De voorzitter las een aantal passages uit de brief
provincie. Besluit van de provincie: is niet gevolgd, bouwaanvraag goedgekeurd
maar het advies van de eeklose betrokkenen werd niet aanvaard. Werkgroep zal
navraag doen bij Dirk Waelput wat er nog kan gedaan worden. Opzoeken hoe het
zit met de buur aan huis Locufier
3. Hangende bouwdossiers
 Stationsstraat 61 Lecompte, advies werkgroep voor bouwaanvraag
Gebouw zal volledig afgebroken worden en vervangen door nieuwbouw.
Nr 61 staat niet in inventaris. De werkgroep gaat principieel akkoord met
afbraak, graag meer infomatie van materialen, gabarit … Vraag van werkgroep
om binnen te bezichtigen.


Boelare 124
Bouwen van 2 appartementen met doorgang, na afbraak van de rijwoning,
Boelare 124
Slopen van een oude woning en aanhorigheden, betreft een 2-tal waardeloze
bijgebouwen tegen perceelgrens. Het gebouw wordt opgetrokken in rustieke
baksteen en rustiek schrijnwerk. De voorgevel benaderd zoveel mogelijk de
oude gevel, de nog te redden ornamenten uit bestaande voorgevel worden
herbruikt. Wordt het advies opgevolgd? 4 leeuwenkopjes op een rij boven
toegangspoort.

4. Melding
Verdwenen dakvenster, K. Astridplein 25, Stedenbouw is niet op de hoogte
Zal besproken worden op Stedenbouw. Werkgroep wil contact opnemen met
nieuwe eigenaars voor bemiddeling. Zal opgevolgd worden.
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4. OMD 2014
a. Affiches – flyers werden meegegeven aan de werkgroep
b. Bekendmaking pers: Eikenblad
4 activiteiten, openingsuren, wandelbrochure, activiteit Huysmanhoeve,
fotowedstrijd kinderen worden toegelicht
c. Gidsbeurten om de 2u, gidsen vragen om de teksten om zich voor te
bereiden
d. Toezicht is rond, kunstacademie navragen
e. Nieuwe brochure, 28 pg brochure, subsidie provincie toegekend, de
voorzitter toont teksten en foto’s
f. Comeet moet op kaft komen van brochure, flyers en affiches
g. Werkgroep vraagt om lettertype groter te maken in brochure
h. Factuur op voorhand opmaken – bestelbon (vraag Gaston)
i. Aantal gedrukte exemplaren: 2000 ex., nadien in bib betalend aanbieden
1€
j. Canvasborden, per lokaal komt levensgroot bord 1m25 op 1m25,
betonplex
k. Bestelbons worden opgemaakt voor borden en foto’s
l. Op elk bord komt toestand van vroeger en vandaag (foto)
m. Navragen of er verzekering nodig is voor borden die buiten geplaatst
worden
n. Foto’s moeten op de borden gekleefd worden, voeten boren, voetstukken
(hulp TD), werkgroep wil offerte vragen bij printing partners
o. Donderdagnamiddag 11 sept of vrijdagvoormiddag 12 sept borden gaan
plaatsen en zandzakken opzetten
p. Vraag aan academie of er voldoende personeel is om 3e deel te
bezichtigen
5. Stand van zaken funerair erfgoed
Vergadering juni is niet doorgegaan, Benjamin heeft te weinig tijd om zich
hiervoor in te zetten. Dossiers kunnen niet afgewerkt worden. Gaston vraagt
om dit nogmaals op het SC te laten komen, het gaat tenslotte over inkomsten
voor de Stad.
6. Varia en rondvraag
Flyers vredesconcert, digitale uitnodiging werd aan de leden bezorgd
Oude Vreese Gods: brief moet nog verstuurd worden, zie 1 van de vorige
verslagen
7. Vastleggen data volgende vergaderingen 2014
Volgende vergadering maandag 8 september 2014
Voor het overige herinneren we aan het vastgelegde vergaderschema:
a. Donderdag 16 oktober
c. Maandag 15 december
b. Donderdag 20 november
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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