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1.

WOORD VOORAF DOOR DE VOORZITTER
Het jaar 2011 was voor het dagelijks bestuur van de Cultuurraad een eerder rustig jaar. Niet
dat wij stil gezeten hebben.
Zo was de 6e editie van het Cultuurgala een editie zonder voorgaanden. De werkgroep is erin
geslaagd om opnieuw elementen aan dit evenement toe te voegen. De presentatie werd dit jaar
verzorgd door Stephan Vanden Berghe en Yves Merlevede, die er mee voor gezorgd hebben
dat dit gala naar een hoger niveau werd getild.
De Vrijetijdsmarkt was opnieuw een succes en zorgt voor de nodige reclame voor de werking
en activiteiten van de verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad. Ook alle andere actoren
binnen “Vrije Tijd”, zoals het Cultuurcentrum, de Bibliotheek, jeugdverenigingen,
sportverenigingen... krijgen hier een forum.
Het dagelijks bestuur vat in 2012 zijn laatste volledige werkjaar aan. Het zal dan ook
voornamelijk een jaar zijn ter voorbereiding van de aanstelling van de nieuwe ploeg die er
hopelijk één mag worden met een aantal nieuwe, jonge en vooral dynamische mensen met een
visie op de toekomst.
Zo is het optimaliseren van de onze webstek één van de
aandachtspunten.
Het blijft mij enigszins verbazen dat opnieuw verenigingen, door hun aansluiting, de weg naar
de Cultuurraad gevonden hebben. Dit waren er in 2011 twee. De Cultuurraad is en blijft dus het
bindmiddel voor de culturele verenigingen. Als voorzitter en dagelijks bestuur een zeer
aangename vaststelling.
Yvan Hazebrouck
Voorzitter
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2.
WOORD VOORAF DOOR
SCHEPEN VAN CULTUUR MAXIM WILLEMS
Het jaar 2011 was een geslaagd jaar voor het culturele leven van Knokke-Heist. De
Vrijetijdsmarkt was opnieuw het bewijs dat het culturele leven bruist in de gemeente. De vele
bezoekers gingen met een glimlach naar huis en met een agenda vol aantekeningen. Dit is het
vereningsleven “pur sang”, verenigingen door mensen voor mensen. Daarnaast werden de
vele activiteiten van deze verenigingen ook nog eens opgenomen in de seizoensbrochure van
het Cultuurcentrum Knokke-Heist zodat er nog meer mensen geïnformeerd werden. De
tientallen LED- en plasmaschermen informeerden de vele wandelaars die onze gemeente zo
graag komen bezoeken, over het reilen en zeilen in het verenigingsaanbod. Knokke-Heist en
z’n bestuur staan dan ook helemaal ten dienste van het culturele leven.
Het Cultuurgala editie 2011 zullen we niet snel vergeten. Bij het eten konden we genieten van
prachtige zang van de musicaljongerengroep MILO. Zij mochten de prijs van Jong Talent in
ontvangst nemen. Viviane De Schrijver viel met de Cultuurlevensloop ook in de prijzen. Een
verrassingsact door Heliopsis bezorgde deze danslerares tranen in de ogen. Een mooi stuk
keramiek van Tine Deweerdt mocht ze meenemen naar huis. Deze momenten maken het
Cultuurgala onvergetelijk. Luc Faillie kreeg de cultuurdragerprijs en wist het kleurrijke beeld van
wijlen Nic Billio ten zeerste te waarderen. Nadien draaiden twee dj’s de pannen van het dak
tijdens Bal Cultural.
Dit jaar konden wij de verenigingen ook verrassen met een nieuwe cultuurgids. Deze kant en
klare gids is het vertrekpunt voor wie wil weten wat de mogelijkheden zijn om zich te
verenigingen. Doorspekt met kleurrijke foto’s en contactadressen, mag deze gids in uw
nabijheid niet ontbreken.
Ik wens u een vruchtbaar cultureel 2012 toe,

Maxim Willems
Schepen van Cultuur
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3.
SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR VAN DE CULTUURRAAD
Het huidig Dagelijks Bestuur werd verkozen en bevestigd op 24 januari 2007.
1. Voorzitter
Yvan Hazebrouck
2. Ondervoorzitter
Dirk Overstraete
3. Secretariaat
Roger De Backere

Knokkestraat 459, 8300 Knokke-Heist
yvan.hazebrouck@telenet.be

050 51 56 70

Koningslaan 47, 8300 Knokke-Heist
dirk@continental-tours.be

050 62 08 09

Pannenstraat 192, 8300 Knokke-Heist
roger.de.backere1@telenet.be

050 51 44 96

Adjunct-secretaris (aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen)
Thomas Hoeberigs
p/a Cultuurcentrum Scharpoord,
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist
050 63 04 30
Cultuurraad@knokke-heist.be
4. Penningmeester
Patrick Prophète

Onderwijsstraat 50, 8300 Knokke-Heist
patrick.prophete@skynet.be

050 51 76 41

Begoniapad 2, 8300 Knokke-Heist
christinedaeninck@fulladsl.be
Blauwvoetlaan 24, 8300 Knokke-Heist
juuldevocht@skynet.be
Knokkestraat 346, 8300 Knokke-Heist
ronengelrelst@hotmail.com
Dennendreef 15, 8300 Knokke-Heist
luc.faillie@telenet.be
Lippenslaan 200, 8300 Knokke-Heist
Patrijzenstraat 10, 8300 Knokke-Heist
robert.madou@skynet.be
N. De Tièrestraat 21, 8300 Knokke-Heist
luc.van_rillaer@west-vlaanderen.be

050 60 02 04

6. Commissarissen
Yvan Hazebrouck

Knokkestraat 459, 8300 Knokke-Heist

050 51 56 70

7. Schepen voor cultuur
Maxim Willems

p/a Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist

050 63 04 30

5. Leden
Christine Daeninck
Juul De Vocht
Ronny Engelrelst
Luc Faillie
Magda Lievens
Robert Madou
Luc Van Rillaer

050 51 25 71
050 51 36 23
050 60 59 40
050 60 87 53
050 60 05 21
050 62 35 69

cc.cultuur@knokke-heist.be
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4.
DOELSTELLINGEN VAN DE CULTUURRAAD
a) Culturele Aangelegenheden
De Cultuurraad adviseert het Gemeentebestuur betreffende de voorbereiding en de uitvoering
van het gemeentelijke cultuurbeleid.
De culturele aangelegenheden zijn (met uitzondering van de materies lichamelijke opvoeding,
sport en openluchtleven, jeugdbeleid en toerisme, waarvoor aparte Raden werden opgericht) :
- bescherming en luister van de taal (o.a. bij het geven van straatnamen)
- aanmoediging van de vorming van navorsers (o.a. studiebeurzen en prijzen voor
Kunstenaars)
- schone kunsten (plastische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie)
- cultureel patrimonium (met inbegrip van monumenten en landschappen), musea en
andere wetenschappelijk-culturele instellingen
- bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten
- (plaatselijke) radio-omroep en (regionale) televisie
- permanente vorming en culturele animatie
- vrijetijdsbesteding.
b) Opdrachten
De Cultuurraad heeft bovendien als opdrachten :
- het verzamelen van informatie en documentatie over het culturele leven en de culturele
behoeften in het werkingsgebied,
- het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de
aangesloten culturele organisaties,
- het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het gemeentelijke
cultuurbeleid,
- het bevorderen van de deelname van de ruimere bevolking - en inzonderheid van
groepen in achterstandssituaties - aan het culturele werk,
- het mogelijk maken en het zelf nemen van op de behoeften afgestemde initiatieven in de
culturele sector,
- het medebeheer van de gemeentelijke culturele accommodaties (zoals bepaald in artikel 8
en 9 van de Cultuurpactwet van 16/7/’73), inzonderheid van het Gemeentelijk
Cultuurcentrum (zoals voorzien in artikel 5 §1.3° van het decreet van 24/7/’91).
c) Selectie Prioritaire Doelstellingen
Op haar denkbijeenkomst van 27 april 2007 besprak het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad
Knokke-Heist de manier waarop ze haar opdrachten in prioritaire doelstellingen voor de
komende beleidsperiode kon vertalen. Dit resulteerde in onderstaande doelstellingen :
a) De Cultuurraad moet zorgen voor doorstroming van informatie.
b) Het Bestuur van de Cultuurraad moet erin slagen om haar bijeenkomsten van de
Algemene Vergadering een andere uitstraling te geven.
c) De Cultuurraad moet sturing kunnen geven aan het verenigingsleven van onze
gemeente.
d) De Cultuurraad moet initiatieven nemen die kunnen leiden tot een verjonging van de
bestuursleden van de verenigingen en van de bezoekers van het Cultuurcentrum (en
andere gemeentelijke cultuurverstrekkers).
e) De Cultuurraad moet consequent ijveren voor de realisatie van basisaccommodatie voor
het sociaal-culturele leven in elke deelgemeente/elke wijk van onze gemeente.
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5.
HOE AANSLUITEN BIJ DE CULTUURRAAD?
De private en publieke culturele organisaties moeten voldoen aan volgende voorwaarden :
- een schriftelijke aanvraag doen bij het Bestuur van de Cultuurraad Knokke-Heist,
t.a.v. Yvan Hazebrouck, voorzitter, Knokkestraat 459, 8300 Knokke-Heist).
- hun zetel in de gemeente hebben en een culturele werking ontplooien binnen het
grondgebied van de gemeente of binnen een deel ervan,
- activiteiten uitoefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden, vermeld onder
Hoofdstuk 3 van dit jaarverslag.
- door het indienen van hun werkingsverslag over het voorbije jaar laten blijken dat zij in die
periode regelmatig culturele activiteiten hebben ingericht voor eigen leden of voor het ruime
publiek,
- aantonen dat zij een georganiseerde vereniging, instelling of dienst zijn door het indienen
van hun statuten of doelstellingen, de samenstelling van het bestuur en het aantal leden of
de omvang van het bereikte doelpubliek.
- daarnaast dient een invulformulier volledig te worden terugbezorgd (dit invulformulier kan
aangevraagd worden op het secretariaat van de Cultuurraad, Cultuurcentrum Scharpoord,
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist – tel. 050/630.430 – sociaal.cultureel@knokke-heist.be)
Aangesloten verenigingen genieten van een aantal heel duidelijke voordelen :
-

Ze genieten van het art. KB 198/7 : vrijstelling van takszegels op publicaties voor
activiteiten met cultureel doel.

-

Ze vormen samen één krachtige groep.

-

Ze kunnen altijd terecht bij en rekenen op de Cultuurraad, en door hun contact met andere
verenigingen kunnen er samenwerkingsverbanden opgezet worden.

-

Ze kunnen gratis gebruik maken van de wekelijkse persberichten van het Gemeentebestuur
en verspreiding van informatie via de openbare bibliotheek.

-

Ze vallen door hun erkenning onder categorie 1 voor het huren van zalen in gemeentelijke
gebouwen.

-

Ze hebben een vlotte behandeling bij de betoelaging vanwege het Gemeentebestuur,
dankzij het puntensysteem.

Al deze voordelen - en nog andere - maken dat de Cultuurraad tot één grote samenwerkende
groep is uitgegroeid.

WIJ STAAN OPEN VOOR UW IDEEËN. Schrijf ons, spreek met ons over uw initiatieven.
WIJ HELPEN GRAAG.
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6.
ACTIVITEITENVERSLAG
DE CULTUURRAAD KNOKKE-HEIST HEEFT IN 2011 ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN
INGERICHT OF ER ZIJN MEDEWERKING AAN VERLEEND :
Cultuurgala
Op 1 oktober 2011 vond in het Casino het zesde Cultuurgala plaats. Dit evenement heeft tot
doel het verenigingsleven en de vrijwilliger in het bijzonder, in de kijker te stellen.
Knokke-Heist heeft tijdens het Cultuurgala in het Casino weer haar jaarlijkse cultuurprijzen
uitgedeeld. Deze bestonden uit de uitreiking van de Levensloopprijs, prijs voor Jong Talent
en de Cultuurdrager 2011.
De levensloopprijs ging dit jaar naar Viviane De Schrijver, bezieler van de dansgroep
Heliopsis. De jongerenmusicalgroep MILO won de prijs voor Jong Talent. Zij brengen sinds
2007 fantastische musicals op de planken in het Cultuurcentrum Scharpoord.
De hoofdprijs was voor Luc Faillie. Hij won de prijs voor Cultuurdrager 2011. Deze 66-jarige
leerkracht op rust speelt al jaren een voortrekkersrol bij het Davidsfonds Westkapelle.
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Vrijetijdsmarkt 4 september 2011
Traditiegetrouw ging de vrijetijdsmarkt door op de eerste zondag van september. Het Alfred
Verweeplein werd die dag niet alleen met zon overspoeld, ook 80 plaatselijke culturele en
sociale verenigingen enerzijds, ,sport- en jeugdgroeperingen anderzijds zetten hun beste
beentje voor, om via demonstraties, optredens en presentaties te getuigen van het rijke
activiteitenaanbod in onze gemeente.
Om 10u werd de markt officieel geopend door de schepen van cultuur. Het ondertussen
toegestroomde publiek kon daarna kennis maken met optredens van de lijndansers van
Okra, de oriëntaalse dans, Argentijnse tango en Flamingo door de cursisten van Roer,
demonstraties Kalinka, Qigong, Tai Chi en Judo.
Aan de talrijke standjes zetten de enthousiaste leden van diverse verenigingen hun
activiteiten letterlijk en figuurlijk in de verf. Het grote publiek kon hier alvast zijn gading
vinden!

Website Cultuurraad Knokke-heist
De sinds 2005 aangemaakte webstek werd dit jaar verder aangevuld met een rubriek
plaatselijke kunstenaars. De verenigingen ontdekten deze webstek meer en meer als een
belangrijke informatieverstrekker en een nuttig gebruiksmedium. Het resultaat is uniek in
Vlaanderen.
Het unieke aan de webstek is dat de verenigingen er hun activiteiten zelf op kunnen plaatsen.
Er is geen tussenkomst meer nodig van een bestuurslid of van het secretariaat.
Op de webstek is informatie terug te vinden over de Cultuurraad, verenigingen, vergaderingen,
nieuwsberichten, activteiten enz.
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Het adres van de website Cultuurraad Knokke-Heist is:
www.cultuurraadknokkeheist.be

Project Gecoöpteerden
Uit het project (2005) kwamen twee belangrijke aandachtspunten naar voren:
1.

Subsidies: Blijkbaar zouden er te weinig subsidies beschikbaar zijn voor de verenigingen. De
Cultuurraad heeft een vergelijking getrokken naar andere steden en gemeenten in Vlaanderen.
Daaruit blijkt dat de gemeente Knokke-Heist veel financiële middelen uittrekt voor het
verenigingsleven. Naast de geldelijke middelen wordt ook nog logistieke steun en personeel ter
beschikking gesteld. Wij hebben dus zeker niet te klagen, wel integendeel.

2.

Communicatie/Publiciteit: Er zou meer communicatie naar de verenigingen toe moeten zijn,
maar ook de verenigingen zouden meer communicatie naar buiten moeten kunnen brengen. Dit
probleem wordt opgelost door de nieuwe webstek van de Cultuurraad die ook voor de verenigingen
ontwikkeld is. Daarnaast is er de nieuwsbrief die verenigingen sneller op de hoogte moet brengen
van allerlei weetjes. Aan dit laatste punt wil het Dagelijks Bestuur verder blijven werken.

Adviezen aan Gemeentebestuur
15 februari 2011
Straatnaamgeving: verkaveling voormalige Vlindertuin + Ramskapelle
15 april 2011
Straatnaamgeving: straatnamen project Duinenwater

Cultuurgids
De cultuurgids geeft een overzicht van alle culturele verenigingen in de gemeente KnokkeHeist. Hij werd in april 2011 naar alle verenigingen van Knokke-Heist opgestuurd.
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Viering plaatselijke kunstenaars
GEVIERDE KUNSTENAARS SINDS HET OPSTARTEN IN 2000
MEI 2001
De Cultuurraad Knokke-Heist kocht het
kunstwerk ‘Vrouwelijk naakt’ van Francis
Verlinden aan om er vervolgens seriegrafieën
van te maken als waarderingsgeschenk.

NOVEMBER 2001
De Cultuurraad Knokke-Heist organiseerde – i.s.m. het gemeentebestuur
Knokke-Heist, het cultuurcentrum en de Oostkustacademie - twee exclusieve
rondleidingen met Roger Demyttenaere in eigen tentoonstelling op zondag
18 en 25 november 2001. Deelnemers kregen recht op 50 % korting bij
aankoop van de tentoonstellingscatalogus.

NOVEMBER 2002
Naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag werd de heer Jacques
Maertens als plaatselijke kunstenaar gevierd. De Cultuurraad KnokkeHeist ondersteunde deze huldiging d.m.v. het bekostigen van de tenor
Zeger Vandersteene. De Cultuurraad leverde ook haar bijdrage in het
Liber Amicorum.
Sinds 2006 wordt met de prijs voor de “Cultuurlevensloop” een andere invulling aan de
viering gegeven.

SEPTEMBER 2006
Op het eerste Cultuurgala werd de 1e
Cultuurdrager overhandigd aan
André Vandierendonck.
André
begon
in
1945
als
muzikant/trompettist bij de harmonie
Sint-Cecilia Heist. In 1962 werd hij
bestuurslid en tot op heden is hij dit
nog. Vorig jaar kreeg hij van Vlamo de
medaille 60 jaar muzikant. Hij maakte
deel uit van het zangkoor in Heist en
na de fusie in 1962 zong hij ook nog
enkele jaren bij het koor Cantabile. In
opdracht van de gemeente heeft hij 42
jaar lang de ‘last post’ geblazen, voor burgelijke en militaire plechtigheden. In de harmonie zorgt
hij telkens weer voor het vervoer van instrumenten en materiaal bij optredens en concerten, een
niet te onderschatten taak.
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OKTOBER 2007

De Cultuurdrager was dit jaar voor de
heer Gilbert Van Caillie.
Gilbert is de administratieve duizendpoot
bij het Davidsfonds Knokke. Andere
genomineerden voor de Cultuurdrager
waren, Gerard De Vlieghe & Laura
Vantorre, Jeannine Dewaegenaere &
Désiré Vercruysse en Magda Lievens.

OKTOBER 2008
In 2008 werd 'Gezinsbond-schatbewaarder' Jozef Stubbe omgetoverd tot 'cultuuurdrager van
Knokke-Heist'. Andere genomineerden waren Désiré Vercruysse en Jeannine Dewaegenaere,
Laura Vantorre en Gerard De Vlieghe, André Desmidt en Mariette Vandoorne.

OKTOBER 2009
In dit jaar werd Marleen De Bruyckere van Markant in de bloemetjes gezet met de
cultuurdragerprijs. Andere genomineerden waren Cecilia Denys en Evelyne Verbeke.

OKTOBER 2010
In 2010 ontving Anne Bailyu de prijs van Cultuurdrager. Haar eerste stappen in het
verenigingsleven maakte ze toen ze 14 jaar was als kookmoeder voor de jongenschiro Heist.
Op 16 jarige leeftijd aanvaardde ze een bestuursfunctie in de jeugdclub De Wullok. Ze bleef lid
van het dagelijks bestuur
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OKTOBER 2011
Luc Faillie mocht in 2011 de prijs voor cultuurdrager in de wacht slepen. Hij ijverde o.a. ook
jaren voor een kunstwerk in Westkapelle, wat met de “Western”-toren in 2011 ook effectief
gerealiseerd werd. Linda Naessens en Dirk Timmerman waren de andere genomineerden.

PETERSCHAP ‘BEELDEN EN MONUMENTEN IN DE STAD’
Doelstellingen





Een klas van de derde graad van het basisonderwijs adopteert een beeld of monument in de
gemeente Knokke-Heist. Zij doen dit telkens voor één schooljaar.
Via het Peterschap willen we de jongeren het werk van de kunstenaar leren kennen. Indien mogelijk
kan dit binnen het leerprogramma geïntegreerd worden.
De leerlingen houden toezicht op de toestand van het beeld of monument en zijn omgeving. Dit is
als het ware een preventieve taak.
We hopen via het project de kunstzin enerzijds en de burgerzin anderzijds te stimuleren.
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Kunstzin: een grotere betrokkenheid met kunst en in het bijzonder met beelden of monumenten.
Daaraan koppelen we de historische waarde die het beeld of monument bezit. Wat is het verhaal van
de kunstenaar? Wat is de historische betekenis van het beeld?
Burgerzin: respect en verantwoordelijkheidsgevoel opwekken voor het patrimonium.

Peterschap overzicht 2011

School
OLVO
Zwinstede
Zwinstede
De Zeeparel
De Vonk
De Vonk
H. Hartschool
De Vuurtoren
Sint-Jansschool
Sint-Jansschool
Sint-Jansschool
Sint-Jansschool
Sint-Margaretaschool
Sint-Margaretaschool
Sint-Margaretaschool
Sint-Margaretaschool
Het Anker
Duinenkind

Klas

Beeld/monument
5a/17lln
5:16lln
6/15lln
5&6/21lln
5/14lln
5&6
5a/11lln
Oriëntatiegroep/ 22lln
5a/16lln
5b/16lln
6a
6b/14lln
5a/20lln
5b/19lln
6a/23lln
6b
5/13lln
6/14lln

Nest: Claire Todd
De Zee/Folon
De Zee: FOLON
Gedenkteken gesneuvelden
Alfred verwee/Mignon
Maria Siska
Hospitality/ Flanagan
Vissersmonument/Taeckens
Ruckriem
Tijl& Nele
Rose des vents/ Delvoye
De Zee/ Folon
Koppen/ Franz West
De Zee/ Folon
Tijl & Nele
Hospitality/Flanagan
Torso/ Van Isacker
Redersstoel/ Kris Martin
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7.
SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING

7.1 AANGESLOTEN VERENIGINGEN (alfabetisch)

50 actief

seniorenvereniging

Mahieu Annie

Amaryllis

koor

Vansteenkiste Anna

Amnesty International

sociaal bewogen vereniging

Willems Ingrid

Aquotum, Expressiegroep

harmonie / orkest

Hazebrouck Yvan

Bibliotheek Burgemeester Frans Desmidt

Overstraete Dirk

Cantic@Mare Ensemble

Koor

De Vriendt Herman

Carnavalsvereniging Club 69

carnavalsvereniging

Boi Christine

Club der officieren

Dhondt Erik

Cnoc Is Ier

schaakclub

Van Gompel Hugo

Cnocke is hier

heemkring

Overstraete Dirk

Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw

Madou Robert

Curieus Knokke-Heist

algemeen vormende vereniging

Dansgroep Heliopsis vzw

dansgroep

De Schrijver Viviane

Davidsfonds Heist-Duinbergen

algemeen vormende vereniging

Pauwels Raymond

Davidsfonds Knokke

algemeen vormende vereniging

Anseeuw Chris

Davidsfonds Westkapelle

algemeen vormende vereniging

Faillie Luc

De 5 Discipels van Escofier

kookclub

Lekens Xavier

De Eglantier

algemeen vormende vereniging

Madou Robert

De Klutsers

carnavalvereniging

Bonny Chris

De Rakkers vzw

carnavalvereniging

Demon Roger

De Sloepe vzw, volkskunstgroep

dansgroep

Dryepondt Christine

De Smoeltrekkers

carnavalvereniging

Callewaert Martine

De Visbakkers Knokke-Oosthoek

Lampaert Sylviane
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De Visbakkers van Heist vzw

hobbyclub

Van Belleghem Luc

De ware vrienden, Koninklijke Rokersclub

vriendenkring

Delanghe Georges

De Wullok, vriendenkring

vriendenkring

Hutsebaut Vera

De Zeegalm vzw, Koninklijke Harmonie

harmonie / orkest

Suvee Gilbert

De Zeemeermin, supporterclub

Van halewijn Freddy

Dierenvrienden Knokke-Heist vzw

sociaal bewogen vereniging

M'nari Rhimou

Duinpolderkring Knokke-Heist vzw

hobbyclub

Cornille Roger

Flanders Bridge Club

bridge

De Clerck Frank

Fomicon

natuurvereniging

White Hendrik

Fotokring Diagonaal

atelier

Demyttenaere Roger

Gaudeamus, gemengd koor

koor

Verbouw Alice

Gezinsbond afd. Heist

sociaal bewogen vereniging

De Backere Roger

Gezinsbond afd. Knokke

sociaal bewogen vereniging

Maes Fabienne

Gezinsbond Westkapelle

De Vreeze Francoise

Heistse Klakkertjes, Koninklijke volksdansgroep

dansgroep

Storm Eddy

Heyst Leeft

heemkring

Engelrelst Ronny

Hof Der Prinsen

Carnavalsvereniging

Brouns Germain

JCI Knokke-Heist

vormingsvereniging voor
ondernemende jongeren

Pourveur Thierry

Kamerkoor Kaleo

Koor

Baetens Hilde

Kantclub Zonnerad

Hobbyclub

Vanderschaeghe A.

Karnavalkiekens

carnavalsvereniging

De Graeve Steve

KAV Heist

vrouwenvereniging

Slegers Aline

KAV Knokke

vrouwenvereniging

Daeninck Christine

KAV Westkapelle

vrouwenvereniging

De Lille Ciska

Knokke Bridge Club

Wentein Martine

Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist

toneelgroep

Lievens Magda

Koninklijke Balletgroep Le Cygne

dansgroep

Bruneel Ivan

Koninklijke Foto-Filmkring Knokke-Heist

atelier

Martens Jacques
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Koninklijke Nationale Strijdersbond van België
(K.N.S.B.)

Taecke Willy

Koninklijke Vlaamse Bond voor
Postzegelverzamelaars

hobbyclub

Cumps Pierre

Koninklijke Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers
Heist

sociaal bewogen vereniging

Bailyu Patrick

KVLV Westkapelle

vrouwenvereniging

Kerckhof Anne-Mie

KVLV Ramskapelle
Nicole

vrouwenvereniging

Vandenberghe

KWB Heist

Mylle Gilbert

Landelijke Gilde Westkapelle

Van de Vijver Frans

Liberale Vrouwenbond 'Doe wel en zie niet om' Heist
Esther

vrouwenvereniging

LVSW Knokke-Heist

Claeys-Lutters

Stroef Eddy

Macclub Knokke-Heist

hobbyclub

Lambein Pierre

Malino

hobbyclub

Van Hecke Erna

Markant Knokke - Duinbergen - Heist

vrouwenvereniging

Pierets van Lancker

Marnixring Knokke-Heist De Blinckaert

serviceclub

Bossaert Danny

Missiekring Knokke-Westkapelle

sociaal bewogen vereniging

De Meulder Christine

Moritoen afd. Knokke-Heist

algemeen vormende vereniging

Sabbe Fernand

Natuurpunt vzw Afd. Knokke-Heist

natuurvereniging

Van Rillaer Luc

NEOS Knokke-Heist

NEtwerk voor Ondernemende
Senioren

De Vriese Fransien

Nu of Nooit, duivenmaatschappij

vogelsport-vereniging

Decoster Victor

OKRA Heist - Duinbergen - Ramskapelle

seniorenvereniging

Ackx Gerard

OKRA Knokke

seniorenvereniging

Taveirne Vera

OKRA Trefpunt Westkapelle

seniorenvereniging

Dewaegenaere J.

ONZoostKUST radiozendamateurs

atelier

Tourain Yves

Open Contact Club

seniorenvereniging

Thienpondt A.

Openbare Bibliotheek vzw

De Vocht Juul

Ouderraad GBS De Vonk

oudervereniging

Verbandt Filip

Ouderraad OLVO

ouderaad

Marchand Guy

Oudervereniging St. Margaretaschool Knokke

oudervereniging

Genouw Sabine
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Oud-Kolonialen

seniorenvereniging

Breckx André

Oxfam Wereldwinkel - Oxfam Solidariteit

sociaal bewogen vereniging

Janssens Patricia

Probus

seniorenvereniging

Goossens Herman

Rajhans Orchestra

harmonie / orkest

Vermeersch Alberic

Regionale Beleggingsclub Knokke-Heist

Busschaert Bernard

ROER vzw - De Boeie

algemeen vormende vereniging

Vandoorne Mariette

Rondinella, Jeugdkoor

Koor

Robinson Catherine

Schola Gregoriana Dominicana

Koor

Dons Coen

Seagull

kookclub

Baeyens Philippe

Seniorenclub "Willen is Kunnen"

seniorenvereniging

Vantorre Oscar

Sincfal Knokke-Heist, gidsenkring

gidsenkring

Vermeersch René

Sincfala, Heemkundig Museum

heemkring

Jones Freddy

Sint Cecilia Heist, Koninklijke Harmonie

harmonie / orkest

Prophète Patrick

Sint Guthago, geschied- en heemkundige kring

heemkring

Aernoudts Karel

Soroptimist International Club Knokke-Oostkust

serviceclub

Woestyn Viviane

S-plus Knokke-Heist

seniorenvereniging

De Meyere J.P.

Strand- en Duinzangers, Koninklijke
vinkenmaatschappij

vogelsport-vereniging

Vantorre Laura

Toon Ghekiere, gidsenkring

Selen Marie-Paule

Touring Club Knokke-Heist

Chielens Robert

VELT Oostkust

natuurvereniging

Deschuyter Robert

Voices!

koor

Ackx Mieke

Vriendenkring Koninklijk Atheneum en
Gemeenschapsmiddenschool Knokke

vriendenkring

Van Isacker Brigitte

Vriendenkring St. Jansschool

vriendenkring

Moeyaert Marc

Vriendenkring Vereniging Weggevoerden en
Werkweigeraars

vriendenkring

Rombout Georges

Vrij Atelier vzw

atelier

Schouppe Edwin

vtbKultuur Knokke

algemeen vormende vereniging

Segaert Dominiek

vtbKultuur Westkapelle
VVVG Knokke-Heist

algemeen vormende vereniging
seniorenvereniging

Lefever Alfred
Cardijn Jan
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VZW Speelotheek De Wip

uitleendienst

Van Belleghem Ingrid

Westkapels Amateur Theater (W.A.T.)

toneelgroep

De Paep Martine

Willemsfonds Knokke-Heist VZW

algemeen vormende vereniging

Warnier Henk

Ypsilon

hobbyclub

De Bouvere Bertrand

Zeepaard Heist

hobbyclub

Janssens Luc

Zeeparel vzw, Ouderraad Gemeenschapsbasisschool
Heist

oudervereniging

Volsem Inge

Ziekenzorg - Bezigheid Heist

sociaal bewogen vereniging

Ruttens Walter

Ziekenzorg Heilige Familie "Reikende Handen"
Duinbergen

sociaal bewogen vereniging

Reyntjens Rita

Ziekenzorg Knokke vzw

sociaal bewogen vereniging

Wiers Paula

Ziekenzorg Westkapelle
Zingend Samen

sociaal bewogen vereniging
koor

Dhondt Carine
Van Raepenbusch A

7.2

7.3

COÖPTATIES
Leona Van Wauwe

Kursaalstraat 4/53, 8300 Knokke-Heist

Paul Peeters

A. Breaertstraat 18 B13, 8300 Knokke-Heist

Daan Van der Sluys

Lippenslaan 102, 8300 Knokke-Heist

Roland Poelvoorde

Weibroekstraat 9, 8300 Knokke-Heist

Hugo Vandamme

Elizabetlaan 103, 8300 Knokke-Heist

Daisy Cordenier

Poststraat 22 1ev., 8300 Knokke-Heist

Marianne De ConinckDestickere

Lentelaan 1 bus 1, 8300 Knokke-Heist

AFGEVAARDIGDEN UIT DE GEMEENTERAADSFRACTIES
(GEMEENTERAADSLEDEN-WAARNEMERS)
Sylvie Devlieger
VLD
Anne Van Hoof
Onafhankelijk
Kathleen van der Hooft
Plaatsvervanger VLD
Leo De Waele
Plaatsvervanger Vlaams
Belang

Ieperstraat 33, 8300 Knokke-Heist
Zeedijk-Knokke 675/00, 8300 Knokke-Heist
Meerlaan 113, 8300 Knokke-Heist
Leenstraat 25, 8300 Knokke-Heist
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7.4

AFGEVAARDIGDEN UIT ANDERE GEMEENTELIJKE ADVIESORGANEN
Sportraad – André Vieane
Seniorenadviesraad – Walter Bague
Jeugdraad – Christopher Beausaert
Sociale Raad – Marleen De Bruyckere

7.5

AFGEVAARDIGDEN UIT DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek: An Cattoor, Bibliothecaris
VZW Cultuurcentrum Knokke-Heist: Pedro Oosterlynck, directeur
Dienst Vrijetijd: Fons Theerens, directeur Vrije Tijd
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8.
DE CULTUURRAAD IS VERTEGENWOORDIGD IN:
8.1 ANDERE GEMEENTELIJKE ADVIESORGANEN
Sportraad

Ronny Engelrelst

Jeugdraad

Christine Daeninck

Seniorenadviesraad

Robert Madou

Sociale Raad

Christine Daeninck

Mina Raad

Christine Daeninck

Preventieraad

Yvan Hazebrouck

Vrijetijdsraad

Yvan Hazebrouck

GECORO

Yvan Hazebrouck & Kimberley Hazebrouck

Beelden in de stad

Luc Faillie, Magda Lievens, Roger De
Backere

8.2 ALGEMENE VERGADERING + BEHEERRAAD V.Z.W. CULTUURCENTRUM KNOKKEHEIST

Christine Daeninck

Yvan Hazebrouck

Patrick Prophete

Dirk Overstraete

Rita Reyntjes

Magda Lievens

Ivan Bruneel

Robert Madou

Juul De Vocht
8.3 BEHEERSORGAAN GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
Juul De Vocht

Luc Faillie

Yvan Hazebrouck

Patrick Prophete

Dirk Overstraete

Robert Madou

Christine Daeninck
8.4 11 JULICOMITE
Gilbert Pollet

Jacques Maertens

Hendrik Geerts

Tony Venneman

Magda Lievens
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9.
VERGADERINGEN
Dagelijks Bestuur: 25/01, 15/02, 15/03, 19/04, 17/05, 21/06, 12/09, 18/10, 15/11, 20/12
Algemene Vergadering: 15/06
Werkgroep Subsidie : diverse malen samengekomen
Commissie straatnaamgeving: 15/05

Werkgroepen:
Commissie straatnaamgeving
Magda Lievens, Luc Van Rillaer, Dirk Overstraete, Yvan Hazebrouck
Werkgroep Projectsubsidies/Subsidiereglement
Dirk Overstraete, Roger De Backere, Luc Van Rillaer, Yvan Hazebrouck,
Patrick Prophète, Ronny Engelrest , Robert Madou
Werkgroep Cultuurgala
Magda Lievens, Juul De Vocht, Luc Faillie, Dirk Overstraete, Patrick Prophète, Yvan
Hazebrouck, Robert Madou
Werkgroep Website en geschiedenis Cultuurraad
Juul De Vocht, Luc Faillie, Dirk Overstraete, Robert Madou, Yvan Hazebrouck
Werkgroep Communicatie en pers
Juul De Vocht
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10.
FINANCIEEL VERSLAG
10.1 WERKINGSMIDDELEN CULTUURRAAD

BEGROTING

effectief

begroting
uitgaven
2011

uitgaven
2012

Bankkosten

40,49

50

Receptieve-onkosten

843,3

1250

614,28

750

1000

1000

Projecten

360,97

400

Publiciteit

0

750

Vieringen verenigingen

0

1500

223,41

300

2000

2000

5313,05

250

Website

611,05

1600

Cultuurgala

1264,2

3272,6

overdracht resultaat

851,85

Drukwerk/verzend,kopies
Administratie

Speciale tussenkomsten
Peterschap
Medailles/penningen

13122,6

13122,6
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10.2

VERDELING SUBSIDIES VOOR LOKALE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

VERZAMELSTAAT BETOELAGINGEN CULTURELE VERENIGINGEN
Naam vereniging

Rekeningnummer

50 Actief

380-0149771-74

€ 249,20

Amaryllis

863-7166905-76

€ 834,43

Balletgroep Le Cygne

121-4404893-07

€ 1.275,22

Cantic@Mare

738-0207237-67

€ 974,51

Club Officieren Knokke-Heist

828-5275069-87

€ 190,57

Club 69

748-0175779-21

€ 308,68

Curieus Knokke-Heist

879-2685601-30

€ 269,12

De Englantier

001-1371183-67

€ 398,11

Dansgroep Heliopsis vzw

280-0743574-09

€ 1.197,17

Davidsfonds Knokke

473-2102531-17

€ 648,80

Davidsfonds Westkapelle

738-1162515-89

€ 618,85

De Klutsers

850-0267770-48

€ 165,09

De Smoeltrekkers

775-5735994-17

€ 318,36

For Freedom Museum

738-0243487-39

€ 181,85

De Visbakkers Knokke-Oosthoek

478-4221669-85

€ 288,15

Fotokring Diagonaal

473-2092981-70

€ 289,36

Gemengd koor Gaudeamus Duinbergen

750-9075450-94

€ 983,00

Gezinsbond afd. Heist

104-3233387-36

€ 473,84

Gezinsbond afd. Knokke

000-0313957-65

€ 728,48

Gezinsbond afd. Westkapelle

738-0270862-60

€ 268,61

Gidsenkring Sincfal

833-4241855-12

€ 141,46

Gidsenkring 'Toon Ghekiere'

001-1496107-55

€ 547,20

Harmonie De Zeegalm

068-2022605-85

€ 1.869,98

Heemkring 'Cnocke is Hier'

738-0319719-29

€ 839,13

Heemkring St.Guthago

000-1604506-29

€ 546,00

Heyst Leeft

473-0037191-01

€ 376,20

Hof der Prinsen

738-0220061-87

€ 169,85

JCI Knokke-Heist

473-2057751-51

€ 861,04

K. Duivenmaatschappij Nu of Nooit

000-0980163-75

€ 289,36

K.M. Strand- en Duinzangers

979-1502442-14

€ 164,84

Kaleo

083-4384461-64

€ 731,14

Kantclub Zonnerad

738-1230131-96

€ 156,49

KAV Heist

775-5502404-03

€ 459,19

KAV Knokke

775-5503245-68

€ 348,64

Knokke Bridgeclub

380-0194718-13

€ 388,24

Kon. Rokersclub 'De ware vrienden'

863-6570593-23

€ 92,08
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Koninklijke Foto en Filmkring Knokke-Heist

068-2103082-52

€ 465,88

Koninklijke Harmonie St. Cecilia Heist

473-0027541-51

€ 5.140,98

KTKH

953-0721283-57

€ 3.131,02

KVLV Ramskapelle

738-1160530-44

€ 419,57

KWB Heist

473-0029341-08

€ 171,94

Landelijke Gilde Westkapelle

738-1161571-18

€ 146,19

LVSW

973-0052588-48

€ 408,07

Macclub Knokke-Heist

738-0240022-66

€ 253,05

Malino

280-7102428-28

€ 232,34

Markant Knokke-Duinbergen-Heist

473-2037641-20

€ 517,03

Missiekring Knokke-Westkapelle

068-2142557-48

€ 276,53

Natuurpunt Afd. Knokke-Heist

523-0452294-58

€ 4.630,46

NEOS Knokke-Heist

001-2394307-35

€ 715,80

OKRA Heist-Duinbergen-Ramskapelle

775-5503237-60

€ 735,61

OKRA Knokke

833-4050269-01

€ 412,03

OKRA Westkapelle

738-1161614-61

€ 669,95

Oud Kolonialen Knokke-Heist

001-4117738-67

€ 272,18

Oudstrijdersbond NSB Heist

473-0063671-97

€ 217,90

Open contact club

000-1653281-13

€ 593,38

ONZoostKUST radiozendamateurs

001-1960448-57
€ 521,81

Schaakclub 'Cnoc is ier'

478-4383221-35

€ 280,51

Schaakkring ' 't Zeepaard'

068-2145972-68

€ 255,00

Schola Gregoria Dominicanentes

833-4964831-47

€ 1.198,08

Seagull

035-5172760-82

€ 133,83

Seniorenclub willen is kunnen

833-5644757-03

€ 381,81

S-plus Knokke-Heist

299-0468278-85

€ 330,81

Supportersclub De Zeemeermin

473-0063471-91

€ 176,07

vtbKultuur Knokke

000-1539308-15

€ 671,43

VELT

979-3937733-23

€ 202,53

Visbakkers van Heist

860-0059441-59

€ 242,36

Vl. Bond van Postzegelverzamelaars

863-7013900-40

€ 260,72

Vl@s Knokke-Heist

478-4246231-09

€ 222,65

Voices

001-5345861-73

€ 659,43

Volksdansgroep 'De Sloepe'

979-5907265-67

€ 2.324,96

Vrijwillige Bloedgevers Heist

853-8452485-34

€ 682,30
forfaitair

Vrij Atelier vzw

068-2161445-21

€ 1.775,68
forfaitair

Westkapels AmateurToneel

738-0008412-92

€ 1.572,77

Willemsfonds Knokke-Heist

738-0293279-70

€ 170,99
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Ypsilon Heist

001-3820686-29

€ 343,50

Ziekenzorg Duinbergen

833-5079404-63

€ 204,82

Ziekenzorg Heist

833-3922778-65

€ 198,88

Ziekenzorg Westkapelle

738-1161863-19

€ 456,80

Ziekenzorg Knokke

833-3235923-67

€ 399,76

Zingend Samen

748-1163134-13

€ 188,93

TOTAAL

€ 65.613,00
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11.
MEDAILLES VOOR CULTUURVERDIENSTE
Culturele werking is sinds jaren het resultaat geweest van persoonlijke inzet. Aanvankelijk bleef
deze werking elitair, zowat een privilege voor hoger opgeleiden, maar met de snelle
ontwikkeling van het wereldgebeuren na de tweede wereldoorlog, was onderwijs alleen niet
meer voldoende. Ook afgestudeerden zijn aan permanente vorming toe en in het algemeen
werd meer en meer aandacht besteed aan de opvoeding van de volwassenen.
Tientallen mensen hebben zich daarvoor ingezet en het is goed dat de gemeenschap haar
waardering laat blijken voor de velen die zich onverdroten inspannen om het culturele niveau
van ons volk op te tillen. Tientallen bescheiden werkers in talrijke sociaal-culturele verenigingen
konden aldus bekroond en beloond worden. Het is met vreugde dat in de jaren '67 de eerste
gouden en in de jaren '69 de eerste zilveren medailles werden uitgereikt. Maar ook de zestiger
jaren gingen voorbij, niet zonder hun sporen achter te laten. Een nieuw tijdperk kondigde zich
aan: de evolutie van de vrije tijd, de snelle opgang van de wereldmedia, de culturele revolutie,
de contestatie ... .
REGLEMENT
Een zilveren medaille voor Cultuurverdienste zal toegekend worden aan verdienstelijke
bestuursleden van culturele verenigingen die zich 25 jaar (*) hebben ingezet voor het culturele
werk.
(1 jaar bestuursfunctie = 1 jaar
1 jaar gewoon lid = ½ jaar)
Een gouden medaille voor Cultuurverdienste zal alleen toegekend worden aan personen die
zich op een heel bijzondere wijze ingezet hebben voor het culturele werk in Knokke-Heist. Wie
al een gouden medaille ontvangen heeft, kan nog altijd een zilveren medaille ontvangen.
De Cultuurraad Knokke-Heist introduceert een nieuwe medaille ‘De Nestor’.
De Nestor moet voor een waardering zorgen bij de seniorenverenigingen. Door op latere leeftijd
te starten kwam men immers nooit in aanmerking voor de huidige zilveren medaille waarvoor 25
jaar actieve dienst bewezen moet worden.
TOEKENNINGSVOORWAARDEN
Op schriftelijke aanvraag van de betrokken vereniging kent de Cultuurraad een “Nestor” toe aan
het lid dat voldoet aan beide volgende voorwaarden, met inachtneming van de aan deze
bepaling toegevoegde opmerkingen
vanaf of na de leeftijd van 55 jaar aangesloten zijn bij een seniorenvereniging,
aangesloten bij en erkend door de Cultuurraad Knokke-Heist
er 15 jaar ononderbroken deel uitgemaakt hebben van het bestuur.
Opmerkingen:
- Het aantal jaren lidmaatschap of bestuursdeelname in andere seniorenverenigingen of van verenigingen van vóór de leeftijd van 55 jaar kunnen niet
meegeteld worden voor het verkrijgen van de Nestor.
- Indien iemand 15 jaar bestuurslid is van meer dan 1 seniorenvereniging, dan
kan hij/zij maar één keer de Nestor krijgen. De Nestor wordt toegekend namens
de vereniging die het eerst de aanvraag doet.
- Onder seniorenvereniging wordt verstaan: elke vereniging die zich uitsluitend tot 55plussers richt als doelpubliek.
- Een Nestor wordt (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door het DB van de Cultuurraad)
enkel en alleen uitgereikt op het jaarlijkse Cultuurgala.
* Opeenvolgende periodes in verschillende verenigingen kunnen opgeteld worden indien het
verenigingen van dezelfde aard betreft (vb. toneelgroepen).
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Waardering voor persoonlijke inzet.
De Cultuurraad dringt aan op een herwaardering van het ereteken. Bedoeling was de zilveren
medaille te behouden voor de culturele werkers als aanmoediging voor hun inzet. Door het
nieuwe reglement, dat algemeen aangenomen werd, kreeg de gouden medaille een
buitengewone waarde, niet gebonden aan de tijd, maar wel aan de prestatie en de
uitzonderlijke verdienste.

Op voorstel van de Cultuurraad bekrachtigde het Schepencollege in
2011 de uitreiking van onderstaande medailles en
waarderingsgeschenken :
Een zilveren medaille voor Liliane Vergauwen, Maria Van Kerrebroeck, Elisabet
Vandecasteele, Georgette De Groote, Lisette De Groote, Madeleine Claeys, Denis Debuck,
Hubertine Pauwaert, Linda Naessens en Gerarda Van Brussel.

12.
BUITENGEWONE SUBSIDIE 25-50-75-100-JARIG BESTAAN
VERENIGINGEN
De Cultuurraad viert het 25-50-75-100-jarig bestaan van een vereniging met een buitengewone
subsidie: 200 euro (25 jaar), 370 euro (50 jaar), 570 euro (75 jaar) en 745 euro (100 jaar).





25 jarig bestaan
50 jarig bestaan
75 jarig bestaan
100 jarig bestaan

13.
Eervolle vermeldingen – cultureel leven Knokke-Heist

14.
SECRETARIAAT CULTUURRAAD
Voor verdere inlichtingen over de Cultuurraad kunt u terecht in het secretariaat.
Dit is elke werkdag bereikbaar tijdens de kantooruren.
U vindt het secretariaat in het Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
telnr. 050/630.430 – e-mail: cultuurraadl@knokke-heist.be
contactpersonen: Thomas Hoeberigs
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BIJLAGE 1
HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD
Artikel 1:
Het Huishoudelijk Reglement regelt de interne werking van de Cultuurraad en vormt een concretisering en een
aanvulling op het Gemeentelijk Organiek Reglement (Gemeenteraadsbesluit van 1 oktober 1992) betreffende de
gemeentelijke adviesraden voor cultuurbeleid.
Artikel 2:
Dit Huishoudelijk Reglement is slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door de Gemeenteraad.

Artikel 3:
De Cultuurraad adviseert het Gemeentebestuur inzake de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk
cultuurbeleid.
§ 1:
Het Gemeentebestuur vraagt de Cultuurraad om advies over alle culturele aangelegenheden omschreven onder de
punten 1 tot en met 10 in artikel 4 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen, met
uitzondering van de materies lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven, jeugdbeleid en toerisme.
Deze culturele aangelegenheden zijn:
1. bescherming en de luister van de taal (o.a. bij het geven van straatnamen);
2. aanmoediging van de vorming van navorsers (o.a. studiebeurzen en prijzen voor kunstenaars);
3. schone kunsten (plastische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie)
4. cultureel patrimonium (met inbegrip van monumenten en landschappen), musea en
wetenschappelijk - culturele instellingen;
5. bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten;
6. (plaatselijke) radio-omroep en (regionale) televisie;
7. jeugdbeleid;
8. permanente vorming en culturele animatie;
9. lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
10. vrijetijdsbesteding en toerisme.

andere

§ 2:
Daarnaast heeft de Cultuurraad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er
culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan het Gemeentebestuur.
Artikel 4:
De Cultuurraad heeft bovendien als opdrachten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het verzamelen van informatie en documentatie over het culturele leven en de culturele behoeften in het
werkingsgebied;
het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de culturele
organisaties;
het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het gemeentelijke cultuurbeleid;
het bevorderen van de deelname van de ruimere bevolking – en inzonderheid van groepen in
achterstandssituaties aan het culturele werk;
het mogelijk maken en het zelf nemen van op de behoeften afgestemde initiatieven in de culturele sector;
het medebeheer van de gemeentelijke culturele accommodaties (zoals bepaald in artikel 8 en 9 van de
Cultuurpactwet van 16/7/1973, inzonderheid van het Gemeentelijk Cultuurcentrum) zoals voorzien in artikel
5, &1, 3° van het decreet van 24/7/1991.

Artikel 5
§ 1:
De Cultuurraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Bestuur.
§ 2:
De Cultuurraad kan Secties per werksoort en per territoriale geleding (dorp, wijk of deelgemeente) oprichten, evenals
Studiecommissies en Werkgroepen.

§ 3:
De Cultuurraad ontwikkelt een open, probleemgerichte werking. Meerdere vertegenwoordigers van de culturele
organisaties en ander geïnteresseerden worden ook regelmatig in de werking van de Cultuurraad betrokken via
overlegvergaderingen en andere vormen van informatie, inspraak en participatie.
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I.

DE LEDEN:

Artikel 6:
De Cultuurraad wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers:
§ 1:
a.

b.

c.
d.

één afgevaardigde van elke culturele organisatie en vereniging, zowel private als publieke, die werken met
vrijwilligers en een actieve culturele werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.
Op de samenkomsten van de Cultuurraad kan de effectieve afgevaardigde zich laten vervangen door zijn
vaste plaatsvervanger;
één afgevaardigde van elke culturele organisatie en instelling, zowel private of publieke, die werken met
professionele beroepskrachten en een actieve culturele werking ontplooien op het grondgebied van de
gemeente.
Op de samenkomsten van de Cultuurraad kan de effectieve afgevaardigde zich laten vervangen door zijn
vaste plaatsvervanger;
de leden die door de Gemeenteraad worden aangeduid, zoals bepaald onder § 4 van dit artikel;
de leden die worden gecoöpteerd door de leden vermeld onder a), zoals verder omschreven onder § 5 van
dit artikel.

§ 2:
Om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moeten de private en publieke culturele organisaties voldoen aan
volgende voorwaarden:
a. een schriftelijke aanvraag doen bij het Bestuur van de Cultuurraad;
b.

hun zetel in de gemeente hebben en een culturele werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;

c.

activiteiten uitoefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden vermeld onder artikel 3, §1;

d.

door het indienen van hun werkingsverslag over het voorbije jaar, laten blijken dat zij in die periode
regelmatig culturele activiteiten hebben ingericht voor eigen leden of voor het ruime publiek.

e.

aantonen dat zij een culturele organisatie, vereniging of instelling (privaat of publiek) zijn door het indienen
van hun statuten of doelstellingen, de samenstelling van het bestuur en het aantal leden of de omvang van
het bereikte doelpubliek.

§ 3:
De effectieve afgevaardigde, evenals de vaste plaatsvervanger, worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken
culturele organisatie en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
a.
b.
c.
d.
e.

minimum 18 jaar oud zijn;
actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie die hen afvaardigt;
geen lid zijn van de Gemeenteraad of van het College van Burgemeester en Schepenen of een ander
politiek mandaat bekleden;
zich bereid verklaren zich actief te engageren voor de opdrachten van de Cultuurraad, zoals
omschreven in § 7 van dit artikel;
niet reeds vanuit een andere hoedanigheid lid of plaatsvervanger zijn in de Cultuurraad.

§ 4:
De Gemeenteraad gaat over tot het aanduiden van één bijkomend stemgerechtigd lid voor de Cultuurraad op
voordracht van een strekking, die wel aanwezig is in de Gemeenteraad, maar nog niet met stemrecht
vertegenwoordigd is in de Cultuurraad.
Deze leden moeten voldoen aan de voorwaarden vermeld onder §3 van dit artikel.
§ 5:
De coöptatie van stemgerechtigde leden, zoals voorzien in § 1, d) van dit artikel gebeurt door de leden van de
Algemene Vergadering zoals bepaald in § 1, a & b van dit artikel en bij volstrekte meerderheid op punt van:
a.
b.
c.
d.

de culturele deskundigheid of de persoonlijke interesse van de betrokken persoon;
het ondervertegenwoordigd zijn van een in de Gemeenteraad vertegenwoordigde ideologische of
filosofische strekking;
het ondervertegenwoordigd zijn van een bevolkings- en of leeftijdscategorie;
het ondervertegenwoordigd zijn van deelgebieden in de gemeente.

De kandidaten voor coöptatie dienen een schriftelijke aanvraag in bij het Bestuur.
De gecoöpteerde leden moeten bovendien voldoen aan de voorwaarden vermeld onder § 3 (uitgezonderd a) van dit
artikel.
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§ 6:
Waarnemers met raadgevende stem zijn:
a. de gemeentelijke ambtenaar, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen om de
vergaderingen van de Cultuurraad bij te wonen en het secretariaat ervan waar te nemen;
b. andere ambtenaren van publieke culturele organisaties, aangeduid door het College van Burgemeester en
Schepenen;
c. de door het Bestuur aangeduide vaste waarnemers (met een permanente opdracht) of tijdelijke waarnemers
(één of meerdere samenkomsten);
d. de Schepen van Cultuur;
e. één door elke politieke fractie van de Gemeenteraad aangeduid gemeenteraadslid.
De waarnemers dienen te voldoen aan de voorwaarden vermeld onder §3, e) van dit artikel.
§ 7:
Alle stemgerechtigde leden van de Cultuurraad worden gevraagd een engagementsverklaring voor de werking van
de Cultuurraad te ondertekenen, waarin volgende elementen vastgelegd worden:
a)

Plichten van het stemgerechtigde lid:
 Onderschrijven van de doelstellingen van de Cultuurraad en er zich toe verbinden om actief mee te werken
aan de realisering ervan;
 Het bijwonen van de vergaderingen van de Cultuurraad. Indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich
uitdrukkelijk te verontschuldigen. De afgevaardigden van de private en publieke culturele organisaties
kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun vaste plaatsvervanger;
 Zich informeren over het cultuurbeleid door lectuur, door bijscholing en vorming, door contacten met
organisaties en andere betrokkenen bij het cultuurbeleid;
 Bewijzen dat men actief wenst mee te werken aan de Cultuurraad door een bestuursfunctie op te nemen
en/of te participeren in minstens één Sectie, Werkgroep of Commissie;
 Afgevaardigden van een private of publieke culturele organisatie en van een strekking dienen hun achterban
grondig te informeren over de werkzaamheden van de Cultuurraad en ook geregeld overleg te plegen met
deze achterban in functie van het opsporen van behoeften, ideeën en verwachtingen betreffende
cultuurbeleid.

b)

Rechten van het stemgerechtigde lid:
 Spreek- en stemrecht op de samenkomsten van de Algemene Vergadering en op de andere samenkomsten
van de Cultuurraad waarop het lid wordt uitgenodigd;
 Inzagerecht in alle documenten en dossiers die het Gemeentebestuur ter beschikking stelt van de
Cultuurraad;
 Gebruik maken van het budget van de Cultuurraad voor het volgen van studiedagen en vormingscursussen
in functie van het verbeteren van de werking van de Cultuurraad, na goedkeuring door het Bestuur van de
Raad.

Artikel 7:
§ 1:
Het Bestuur van de Cultuurraad onderzoekt de aanvragen tot lidmaatschap vanwege de culturele organisaties en
vanwege de Gemeenteraad, evenals de kandidaturen voor coöptatie en deelt het advies van het Bestuur schriftelijk
mee aan het kandidaat-lid, binnen de twee maanden. Het advies geeft aan of de organisatie (kandidaat
vertegenwoordiger en plaatsvervanger) voldoet aan de onder artikel 6 gestelde voorwaarden. Op de eerstvolgende
Algemene Vergadering wordt het lidmaatschap al dan niet bevestigd.
De betrokken organisaties of personen kunnen beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering tegen de beslissing
van het Bestuur. De Algemene Vergadering neemt een eindbeslissing over betwiste gevallen.
§ 2:
Het Bestuur waakt over de representativiteit van de Algemene Vergadering en onderzoekt het werkingsverslag, als
bedoeld in artikel 6, § 2, d), dat elk jaar door de culturele organisaties moet ingediend worden om het bewijs te
leveren van o.a. de regelmatig uitgeoefende culturele activiteiten in het voorbije jaar.

Artikel 8:
§ 1:
De duur van het lidmaatschap bedraagt zes jaar. De mandaten vervallen ten laatste binnen de vier maanden volgend
op de installatie van een nieuwe Gemeenteraad.
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§ 2:
De organisatie van de nieuwe samenstelling wordt voorbereid door het Bestuur.
Aan alle vertegenwoordigde organisaties, de leden aangeduid door de Gemeenteraad, de gecoöpteerde leden en de
waarnemers, wordt een invulformulier bezorgd met de oproep om zich voor een vastgestelde datum (terug) kandidaat
te stellen voor de Cultuurraad. Bij de nieuwe samenstelling dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden
en de procedures, zoals voorzien in artikel 6.
§ 3:
Tevens wordt via verschillende informatiekanalen een open oproep gedaan opdat geïnteresseerde inwoners zich
kandidaat zouden stellen voor coöptatie als waarnemer van de Cultuurraad.
Artikel 9:
Aan het mandaat van lid van de Algemene Vergadering komt tussentijds een einde door:
1.

het ontslag uit de Cultuurraad of uit de afvaardigende organisatie;

2.

de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie;

3.

overlijden of rechtsonbekwaamheid;

4.

de intrekking door het Bestuur van de erkenning van de afvaardigende organisatie, omdat deze niet meer
beantwoordt aan de in artikel 6, §3 voor het lidmaatschap gestelde criteria;

5.

de intrekking door het Bestuur van het lidmaatschap, omdat het betrokken lid niet meer voldoet aan de
onder artikel 6 voor het lidmaatschap gestelde criteria;

6.

een niet-gemotiveerde afwezigheid van het lid op drie opeenvolgende vergaderingen van de Cultuurraad
waarvoor het lid een uitnodiging ontving.

Artikel 10:
De eventuele tussentijdse intrekking door het Bestuur van de erkenning van een afvaardigende organisatie of de
tussentijdse intrekking van het lidmaatschap van een stemgerechtigd lid, een plaatsvervanger of een waarnemer, is
onmiddellijk van kracht na schriftelijke mededeling aan de belanghebbende culturele organisatie of strekking en aan
het betrokken lid.
Bij eventueel opnieuw aanvragen van het lidmaatschap of bij eventueel voordragen van opvolgers, moet rekening
gehouden worden met de voorwaarden en de procedures vermeld onder artikel 6.
Als een einde komt aan het lidmaatschap van een stemgerechtigd lid dat afgevaardigd word door een private of
publieke culturele organisatie (art. 6, §4, a & b), dient de belanghebbende organisatie binnen de drie maanden in de
vervanging te voorzien. Als dit niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van de betrokken organisatie en kan het alleen
worden terug verkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag, zoals voorzien onder artikel 6, §2.
II

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11:
De Algemene Vergadering komt tenminste tweemaal per jaar samen. In naam van het Bestuur, worden de
oproepingsbrieven ondertekend door de Voorzitter (of bij ontstentenis door de Ondervoorzitter) en door de Secretaris
(of bij ontstentenis door de Administratief Medewerker).
De uitnodiging wordt tenminste acht dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de stemgerechtigde leden en naar de
waarnemers. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.
De samenkomsten van de Algemene Vergadering zijn openbaar. De agenda, vergaderdatum en –plaats worden
daarom ruim bekend gemaakt in de gemeente. Het stemrecht blijft voorbehouden aan de stemgerechtigde leden.
Artikel 12:
De definitieve agenda wordt samengesteld door het Bestuur. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven
dat minstens één maand voor de samenkomst schriftelijk door een stemgerechtigd lid werd ingediend bij de
Voorzitter.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij mits het akkoord
van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Het Bestuur kan Buitengewone Algemene Vergaderingen beleggen telkens als hij dit nodig acht. Het Bestuur moet
daartoe overgaan wanneer één tiende van de stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter,
met een opgave van de te bespreken agenda.
De gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het indienen van het verzoek.
Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden, kunnen niet worden opgeroepen tijdens de maanden juli en
augustus.
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Artikel 13:
De samenkomsten van de Algemene Vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door
de ondervoorzitter, en als ook deze niet aanwezig is, door het aanwezige bestuurslid met de hoogste leeftijd.
Elke samenkomst begint met het voorleggen van de notulen van de vorige vergadering. De op de agenda gestelde
punten worden besproken in de volgorde waarin zijn op het oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij een beslissing
van de Algemene Vergadering kan de agenda worden gewijzigd.
Als een bepaald punt niet (volledig) kan afgehandeld worden, wordt het automatisch verzonden naar de agenda van
de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit behandeld.
Artikel 14:
De Algemene Vergadering kan geldige besluiten treffen of gemotiveerde adviezen geven ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden.
De leden kunnen zich op de samenkomsten van de Algemene Vergadering laten vervangen door hun vaste
plaatsvervanger.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen
bepaald in onderhavig Huishoudelijk Reglement.
Het Huishoudelijk Reglement wordt opgesteld en gewijzigd bij een gewone meerderheid van stemmen op een
aanwezigheid van tenminste twee derden van de stemgerechtigde leden of hun vast plaatsvervangers. Als er op de
eerste samenkomst onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Het Huishoudelijk Reglement en de eventuele wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door de
Gemeenteraad.
Artikel 15:
Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van minstens één derde van de aanwezige
stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. In de andere gevallen is de stemming publiek.
Bij publieke stemming is de stem van de Voorzitter van de vergadering beslissend ingeval van staking van stemmen.
Bij geheime stemming over een aan te nemen of te verwerpen punt, wordt het punt verworpen bij staking van
stemmen.
Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een nieuwe stemronde plaats
tussen de kandidaten met het gelijke aantal stemmen. Wanneer ook deze stemronde geen beslissend resultaat
oplevert, is de jongste kandidaat gekozen.
Artikel 16:
Personeelsleden van publieke culturele organisaties ressorterend onder de inrichtende overheid, hebben in de
Cultuurraad nooit stemrecht over aangelegenheden die betrekking hebben op hun eigen instelling of dienst, ook al
zouden zijn in de Cultuurraad een private culturele organisatie of een strekking vertegenwoordigen of gecoöpteerd lid
zijn.
Artikel 17:
Van elke zitting van de Algemene Vergadering wordt, onder de verantwoordelijkheid van de verkozen Secretaris, een
verslag opgesteld door de gemeentelijke ambtenaar die het Gemeentebestuur ter beschikking stelt om de
vergadering van de Cultuurraad bij te wonen en het secretariaat ervan waar te nemen. De notulen worden
opgenomen in een register ad hoc en door de Voorzitter en de Secretaris ondertekend na goedkeuring op de
volgende samenkomst. Elk lid ontvangt een beknopt verslag van de zittingen van de Algemene Vergadering binnen
een maand na de bijeenkomst.
Conform de bepalingen van het Gemeentelijk Organiek Reglement, worden de besluiten en gemotiveerde adviezen
van de Algemene Vergadering binnen de vastgestelde termijn en volgens de voorgeschreven procedure
overgemaakt aan de desbetreffende instanties.
Op vraag van een stemgerechtigd lid, kan een minderheidsnota aan de adviezen worden toegevoegd.
Minderheidsnota’s maken een onafscheidelijk deel uit van de adviezen.
Elke inwoner van de gemeente kan inzage nemen in de verslagen en de documenten van de Cultuurraad bij een
gemeentelijke ambtenaar die het secretariaat van de Cultuurraad waarneemt. Verslagen en adviezen worden via
verschillende kanalen bekend gemaakt in de gemeente.
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III

HET BESTUUR

Artikel 18:
Het Bestuur wordt verkozen uit en door de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering. Eerst worden de
leden van het Bestuur verkozen. Onder de verkozen bestuursleden kiest de Algemene Vergadering daarna bij
volstrekte meerderheid de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Bij de verkiezing van de bestuursleden wordt volgende werkwijze in acht genomen:
§ 1:
Ieder stemgerechtigd lid dat afgevaardigd wordt vanuit een vereniging opteert voor één van de volgende Secties:





Algemene Vorming
Actieve Kunstbeoefening
Sociaal-Cultureel
Hobby, Vrije Tijd en Toerisme

§ 2:
Ieder stemgerechtigd lid dat afgevaardigd wordt door een organisatie of een strekking, bekent zich voor deze
organisatie of strekking. Elk ander stemgerechtigd lid als persoon bekent zich tot één ideologische of één filosofische
strekking, of deelt mee dat het zich niet tot een strekking wenst te bekennen.
Onder een ideologische strekking wordt verstaan een strekking die aanleunt bij een politieke fractie in de
Gemeenteraad. Onder een filosofische strekking wordt verstaan een levensbeschouwing (humanistisch-vrijzinnige
strekking of een strekking die aanleunt bij een erkende eredienst).
§ 3:
Het aantal bestuursmandaten wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Dit aantal moet het aantal ideologische
en filosofische strekkingen bedragen, dat aanwezig is in de Algemene Vergadering van de Cultuurraad.
Het dienstdoende Bestuur, dat de kiesverrichtingen organiseert, verdeelt het aantal bestuursmandaten over de
ideologische of filosofische strekkingen volgen het gemengd stelsel Dhondt (LISO).
§ 4:
Er worden lijsten met kandidaten samengesteld per strekking. Er wordt tevens een lijst samengesteld van deze die
zich niet tot een strekking wensen te bekennen. Alleen effectieve stemgerechtigde leden van de Cultuurraad kunnen
zich kandidaat stellen. Op iedere lijst is een spreiding van kandidaten over de Secties gewenst.
§ 5:
Er kan slechts worden gestemd op de lijst van de strekking waartoe het stemgerechtigde lid zich heeft bekend. Men
moet voor evenveel kandidaten stemmen als er bestuursmandaten in zijn strekking te geven zijn.
§ 6:
Als na de stemmingen per strekking zou blijken dat niet elke Sectie in het Bestuur is vertegenwoordigd, wordt in de
grootste strekking die voor vertegenwoordiging van de ontbrekende Sectie(s) kan zorgen, de in de eerste stemronde
gekozene met het minst aantal stemmen en die behoort tot een Sectie die reeds met meerdere gekozenen in het
Bestuur vertegenwoordigd is, vervangen door de eerstvolgende kandidaat met het hoogst aantal stemmen tijdens de
eerste stemronde binnen de betrokken strekking en die zich bekend heeft tot de nog niet vertegenwoordigde Sectie.
Zo zich vanuit deze Sectie voor de eerste stemronde niemand kandidaat gesteld had, worden nieuwe kandidaturen
ingewacht vanuit deze Sectie in de betrokken strekking, waartussen dan een bijkomende stemming binnen de
strekking plaatsvindt.

§ 7:
De vergaderingen van het bestuur worden, zonder stemrecht bijgewoond door:
 De gemeentelijke ambtenaar, vermeld onder artikel 6, § 6, om het secretariaat van de Cultuurraad waar te
nemen;
 De Schepen van Cultuur:
 De door het Bestuur aangeduide vaste waarnemers (met een permanente opdracht) of tijdelijke waarnemers
(één of meerder samenkomsten) bij het Bestuur.
Artikel 19:
De duur van de bestuursmandaten bedraagt 6 jaar. De bestuursmandaten vervallen op de eerstvolgende Algemene
Vergadering na de nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering zoals voorzien onder artikel 8. De
organisatie van de verkiezingen wordt voorbereid door het uittredend Bestuur.
Artikel 20:
Bij het voortijdig wegvallen, om welke reden ook, van een bestuurslid, wordt in de opvolging tot het einde van het
betrokken bestuursmandaat voorzien door een tussentijdse verkiezing in de strekking waartoe het uittredend
bestuurslid behoorde.
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Indien door het uittreden van een bestuurslid ook een Sectie niet meer zou vertegenwoordigd zijn in het Bestuur,
moet het nieuwe bestuurslid van de betrokken strekking tevens uit deze niet meer vertegenwoordigde Sectie komen.
Artikel 21:
Het Bestuur vergadert tenminste om de maand, de maanden juli en augustus niet meegerekend.
Verder wordt de werking van het Bestuur geregeld volgens bepalingen vermeld onder artikels 11, 12, 13, 14, 15, 16
en 17 die ook gelden voor de Algemene Vergadering.
In afwijking van deze artikels, moet op de agenda van het Bestuur elk voorstel worden ingeschreven dat ten laatste
bij de start van de samenkomst wordt ingediend door een stemgerechtigd bestuurslid. Buitengewone samenkomsten
van het Bestuur moeten belegd worden, wanneer één vijfde van de stemgerechtigde bestuursleden daarom
schriftelijk verzoeken bij de Voorzitter, met opgave van de te bespreken agenda.
De gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de veertien dagen na het indienen van het verzoek.
Bestuursleden kunnen zich op de samenkomsten van het Bestuur niet laten vervangen door hun vaste
plaatsvervanger. De samenkomsten van het Bestuur zijn niet openbaar.
Het beknopte verslag van de samenkomsten van het Bestuur wordt aan alle bestuursleden bezorgd binnen de drie
weken na de bijeenkomst.
Artikel 22:
Het Bestuur is bevoegd om het dagelijks beheer van de Cultuurraad te voeren.
Het bepaalt de houding van de Cultuurraad ten overstaan van dringende en actuele problemen, op voorwaarde dat
de Algemene Vergadering niet tijdig kan samengeroepen worden en onder voorbehoud van goedkeuring door de
eerstvolgende Algemene Vergadering.
Het Bestuur onderzoekt de aanvragen tot lidmaatschap, waakt over de representativiteit van de Algemene
Vergadering en bereidt de nieuwe samenstelling van de Cultuurraad voor, zoals voorzien in dit Huishoudelijk
Reglement onder de artikels 6, 7, 8, 9 en 10.
Het Bestuur stelt het ontwerp van begroting en rekeningen en het ontwerp van jaarprogramma en jaarverslag op. Het
is bevoegd over alle aangelegenheden die niet aan de Algemene Vergadering zijn toevertrouwd.
Artikel 23:
Het Bestuur bereidt de samenkomsten van de Algemene Vergadering voor, stelt de agenda ervan samen en bepaalt,
met in acht name van artikel 12 van dit Huishoudelijk Reglement, de datum van de Buitengewone Vergaderingen.
Het voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit.
Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan het nodige gevolg wordt
gegeven.
Het bezit van de Cultuurraad, dat hem door het Gemeentebestuur en anderen ter beschikking wordt gesteld, wordt
gezamenlijk beheerd door het Bestuur. Het College van Burgemeester en Schepenen houdt toezicht op de
rekeningen en kan een ambtenaar belasten met de controle op de financiële verrichtingen.
Voor het vervullen van zijn taak kan het Bestuur, zoals omschreven onder artikel 6 § 6, van dit Huishoudelijk
Reglement, vaste of tijdelijke waarnemers uitnodigen op zijn bijeenkomsten en opdrachten geven aan derden.
Artikel 24:
De verkozen Secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve werk van de Cultuurraad, in afspraak met de
gemeentelijke ambtenaar die door het College van Burgemeester en Schepenen ter beschikking wordt gesteld van
de Cultuurraad, zoals voorzien in het Organiek Reglement voor de Gemeentelijke Adviesraden voor Cultuurbeleid en
onder artikel 6 § 6, a) van dit Huishoudelijk Reglement.
De penningmeester zorgt voor de bewaring van de gelden van de Cultuurraad op een post- of bankrekening en met
de Voorzitter ondertekent hij/zij de bevelen tot betaling, die in opdracht van het Bestuur dienen te gebeuren. Hij/zij
houdt tevens een regelmatig ingevuld kasboek bij.

IV SECTIES, STUDIECOMMISSIE, WERKGROEPEN
Artikel 25:
De Secties per werksoort of per territoriale geleding, de Studiecommissies en de Werkgroepen, voorzien onder artikel
5, § 2 van dit Huishoudelijk Reglement, worden opgericht door de Algemene Vergadering, op voorstel van het
Bestuur.
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De Secties hebben een voortdurende algemene opdracht. De Studiecommissies bereiden onderwerpen voor ter
bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring. De Werkgroepen kunnen belast worden met de praktische uitvoering
van beslissingen of met het organiseren van activiteiten.
Naast leden van de Algemene Vergadering kunnen ook deskundigen of geïnteresseerden, die geen lid zijn van de
Cultuurraad, deel uitmaken van deze groepen.
Zij kunnen afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen over problemen eigen aan de hen toegewezen opdracht; Alle
voorstellen en ontworpen adviezen worden, naargelang van de gekregen opdracht, ter goedkeuring voorgelegd aan
de Algemene Vergadering of aan het Bestuur. Voor dringende aangelegenheden worden zij aan het Bestuur ter
goedkeuring voorgelegd, mits bekrachtiging op de eerstvolgende samenkomst van de Algemene Vergadering.

V VERTEGENWOORDIGINGEN
Artikel 26:
Met inachtneming van de Cultuurpactwet en van de decreten en besluiten die het voorzien, worden permanente
vertegenwoordigers van de Cultuurraad, bvb. in overlegorganen, in beheersorganen van culturele accommodaties,
aangeduid door de Algemene Vergadering en vertegenwoordigers voor éénmalige aangelegenheden, bvb.
vergaderingen of plechtigheden, door het Bestuur. Deze vertegenwoordigingsopdrachten worden herzien bij een
nieuwe verkiezing van het Bestuur van de Cultuurraad.
VI SLOTBEPALINGEN
Artikel 27:
De ‘statuten’ van de Cultuurraad zoals goedgekeurd op haar Algemene vergadering van 4 november 1992 worden
opgeheven.
Artikel 28:
Het ‘Huishoudelijk Reglement’ van de Cultuurraad zoals goedgekeurd op haar Algemene vergadering van 4
november 1992 wordt opgeheven.
Artikel 29:
Alle overige bepalingen m.b.t. de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van de Cultuurraad, die op basis
van de Statuten, resp. het Huishoudelijk Reglement dd. 4 november 1992 werden getroffen, worden opgeheven.
Artikel 30:
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in voege, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Cultuurraad op
5 juni 2003, op de datum van bekrachtiging door de Gemeenteraad op 18 december 2003.
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BIJLAGE 2
GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE BETOELAGING VAN
ERKENDE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN VOOR SOCIAALCULTUREEL WERK
Ten eerste stelt de Cultuurraad met de projectsubsidie eenieder vereniging in de mogelijkheid
gehonoreerd te worden voor nieuwe initiatieven voor de bevolking, bij voorkeur in samenwerking met
andere organisaties en/of vernieuwend op organisatorisch vlak.
Ten tweede voorziet de Cultuurraad in het reglement om de verenigingen voor actieve kunstbeoefening
die kwaliteit brengen extra te honoreren.
Wie wordt gesubsidieerd ?

art. 1

Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting
en rekening houdend met de geboden mogelijkheden om welbepaalde gemeentelijke
voorzieningen zoals gebouwen, terreinen en diensten te gebruiken, worden aan de
erkende gemeentelijke Cultuurraad en aan de door de Gemeenteraad daartoe
erkende verenigingen subsidie verleend volgens de normen en de voorwaarden
hierna vastgelegd.

art. 2
2.1

Als erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal-cultureel werk worden de
verenigingen bedoeld die krachtens de statuten (inzonderheid art. 3 en 4) van de
gemeentelijke Cultuurraad stemgerechtigde leden mogen afvaardigen naar de
algemene vergadering van de Cultuurraad.

2.2.

De erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal-cultureel werk worden
onderverdeeld in 4 categorieën die onderverdeeld kunnen worden in subcategorieën
op basis van de specifieke werking van de betreffende verenigingen :
1. verenigingen voor algemeen vormend werk
2. verenigingen voor actieve kunstbeoefening
3. verenigingen voor sociaal-cultureel werk
4. verenigingen voor hobby, vrijetijdsbesteding en folklore.
Dit overeenkomstig het huishoudelijk reglement : meer bepaald art. 9.1 van de
gemeentelijke Cultuurraad.

art. 3

Verenigingen die uit welken hoofde dan ook een andere gemeentelijke toelage
ontvangen, komen niet in aanmerking voor de betoelaging binnen het kader van dit
reglement.

art. 4

Verenigingen die samensmelten krijgen als overgangsmaatregel in het jaar van
samensmelting de som van de subsidies die ze elk apart kregen in het jaar
voorafgaand aan de samensmelting.
Het daaropvolgende jaar wordt de nieuwe vereniging dan opgenomen in het
subsidiereglement.
De nieuw samengestelde vereniging blijft erkend.

Verdeling van de subsidies
art. 5

De subsidies zijn een financiële tegemoetkoming vanwege het Gemeentebestuur.
5.1.

Het daartoe in de gemeentebegroting voorziene krediet wordt als volgt verdeeld :
1. De gemeentelijke Cultuurraad : volgens item van de gemeentelijke begroting met
maximum 20 % van de totale som;
2. de erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal-cultureel werk die voorheen
reeds subsidies ontvingen : volgens item gemeentelijke begroting, met minimum 80 %
van de totale som, deze te verdelen volgens het puntensysteem met
coëfficiëntaanpassingen per categorie en subcategorie;
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3. de erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal-cultureel werk die voorheen geen
subsidies ontvingen worden gesubsidieerd vanuit een reservefonds voorzien in de
begroting, en dit op basis van hun punten.
5.2.

Per categorie wordt de voorziene som telkens verdeeld in deelsubsidies :
1. basissubsidies : 15 % van het totaal
2. werkingssubsidies : 85 % van het totaal waaronder 20 % van de totale
werkingssubsidies voor projectsubsidies
3. Indien deze 20 % voor projectsubsidies niet volledig verdeeld worden, wordt het
overblijvende bij de werkingssubsidie art. 5.2.2 gevoegd.

5.3.

Uitgezonderd de subsidie aan de gemeentelijke Cultuurraad, die forfaitair wordt
toegekend, worden de subsidies die aan de betrokken verenigingen worden
toegekend, berekend volgens een puntensysteem, met coëfficiëntaanpassing.

5.4

Basissubsidie

5.4.1.

De basissubsidie volgens het puntenstelsel wordt als volgt bepaald :
5.4.1.1.

In de categorie “Algemeen vormend werk”

a) Aantal ingeschreven leden per vereniging :
tot 50 leden :
van 51 tot 100 leden :
van 101 tot 150 leden :
van 151 tot 200 leden :
meer dan 200 leden :

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten

b) per aanwezigheid op de algemene vergadering
van de Cultuurraad

1 punt

5.4.1.2.

In de categorie “Actieve kunstbeoefening”

a) Aantal ingeschrevenen per vereniging :
tot 20 leden :
van 21 tot 40 leden :
van 41 tot 60 leden :
van 61 tot 80 leden :
meer dan 80 leden :

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten

b) deskundige begeleiding :

5 punten

c) per aanwezigheid op de algemene vergadering
van de Cultuurraad

1 punt

5.4.1.3.

In de categorie “sociaal-cultureel werk”

a) Aantal ingeschreven leden per vereniging :
tot 50 leden :
van 51 tot 100 leden :
van 101 tot 150 leden :
van 151 tot 200 leden :
meer dan 200 leden :
b) per aanwezigheid op de algemene vergadering
van de Cultuurraad

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten

1 punt
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5.4.1.4.

In de categorie “Hobby, vrijetijdsbesteding en folklore”
a) Aantal ingeschreven leden per vereniging :
tot 30 leden
van 31 tot 50 leden
van 51 tot 70 leden
van 71 tot 100 leden
meer dan 100 leden

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten

b) per aanwezigheid op de algemene vergadering
van de Cultuurraad :

1 punt

5.4.2.

De waarde van het basispunt wordt bepaald door het totaal bedrag aan
basissubsidie te delen door het totaal aantal basispunten van alle
verenigingen.

5.4.3.

De basissubsidie van een vereniging wordt bepaald door de basispunten
van die vereniging te vermenigvuldigen met de geldwaarde van een
basispunt.

5.5.

Werkingssubsidie
5.5.1.

Over alle categorieën wordt de werkingssubsidie volgens het puntenstelsel
als volgt bepaald :

5.5.1.1.

wekelijkse oefening of cursus

10

5.5.1.2.

per korte cursus (3 dagen)

50

5.5.1.3.

per korte cursus (4 à 8 maal)

100

5.5.1.4.

per lange cursus (meer dan 8 dagen)

200

5.5.1.5.

per zelf georganiseerde cursus

100

5.5.1.6.

per activiteit georganiseerd met een ander erkende
vereniging. Deze samenwerking moet vooraf schriftelijk
worden meegedeeld aan de Cultuurraad of gestaafd worden
met affiche, krantenknipsels … waaruit de samenwerking
blijkt. (te voegen bij de subsidieaanvraag)

100

5.5.1.7.

per activiteit in samenwerking met het Cultuurcentrum

100

5.5.1.8.

per activiteit in samenwerking met een vereniging waarvan de doelstelling
niet in hoofdzaak cultureel is
50

5.5.1.9.

per activiteit uitgevoerd in Knokke-Heist met eigen
muziekkapel of orkest

150

5.5.1.10

per activiteit met gebruik van het gemeentelijk patrimonium (infrastructuur
en/of materiaal) of niet beschikbaarheid, enkel tegen betaling.
10

5.5.1.11

- periodieke uitgave, vallende onder het gunsttarief
van De Post, met informatieve waarde
- periodieke uitgave, vallende onder het gunsttarief
van de Post, met informatieve en vormende waarde
- trimestriële, semestriële of jaarlijkse uitgave met
blijvende waarde, waarvan de inhoud blijk geeft van
opzoekingswerk, met zelfstandige artikelen of
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verhandelingen, door één of meerdere auteur(s)
- eigen website
e
1 jaar
e
2 jaar
e
3 jaar
(op voorwaarden dat de website actueel blijft)
definitieve toekenning
5.5.1.12

Per tentoonstelling van minder dan 7 dagen :
meer dan 1 week
meer dan 14 dagen

400
500
400
300

400
100
200
300

5.5.1.13

Per investeringsuitgave, aanschaf van technisch
materiaal dienstig voor eigen activiteiten
- eerste schijf van € 250
200
- per bijkomende schijf van € 250
100
met een maximum van € 2500. (steeds bewijzen bijvoegen)

5.5.1.14

Kaderdagen : per kaderdag, ongeacht het aantal
deelnemers + bewijs

20

5.5.1.15

Voor de interne werking van vriendenkringen en
ouderverenigingen worden de werkingspunten
forfaitair vastgesteld op 300 punten, art. 5.5.1.6,
5.5.1.7 en 5.5.1.8 blijven van toepassing.

5.5.2.

Werkwijze
Om de werkingspunten van de verenigingen onderling vergelijkbaar te
maken, wordt gewerkt met wegingscoëfficiënten.

5.5.3.

Wegingscoëfficiënten
De wegingscoëfficiënten worden op volgende wijze vastgelegd :

CATEGORIEËN en subcategorieën
ALGEMENE VORMING
ACTIEVE KUNSTBEOEFENING
- koren
- harmonieën
- toneel
- ateliers
- dans
SOCIAAL-CULTUREEL
- ouderverenigingen en vriendenkringen
- bonden en verenigingen gericht op een bepaalde
doelgroep
HOBBY EN VRIJE TIJD
- vrije tijd en toerisme
- folklore
5.5.4.

%

Coëfficiënten
21,375 %
50 %
33,05 %
25,21 %
21,26 %
10,71 %
9,77 %
18,75 %
10 %
90 %

1,5
1,2
2,8
0,87
0,5
0,5
0,7

9,875 %
71,98 %
0,59
28,02 %
1,61

Subsidiëring kwaliteit
Voor de verenigingen uit de groep actieve kunstbeoefening waarvoor op
provinciaal niveau gereglementeerde tornooien bestaan, worden
kwaliteitscoëfficiënten vastgesteld op basis van de klassering bepaald door
de Bestendige Deputatie.
De werkingspunten van de verenigingen worden vermenigvuldigd met het
kwaliteitscoëfficiënt.
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Muziekmaatschappijen
ereafdeling
uitmuntendheid
eerste afdeling
tweede afdeling
derde afdeling

3
2,5
2
1,5
1,25

5.5.4.2.

Koren en/of volksdans
buiten wedstrijd
ereafdeling
eerste afdeling
tweede afdeling
derde afdeling

3
2,5
2
1,5
1,25

Toneelkringen
eerste afdeling
tweede afdeling
derde afdeling
vierde afdeling
vijfde afdeling

3
2,5
2
1,5
1,25

Een vereniging uit de categorie ‘aktieve kunstbeoefening’ van bijzondere
waarde kan op voordracht van het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad
en mits jaarlijkse goedkeuring van de Algemene Vergadering een
kwaliteitscoëfficiënt worden toegekend.

5.6.

De geldwaarde van een werkingspunt in het lopende werkingsjaar wordt bepaald door
de totale som Werkingssubsidies van het betreffende werkingsjaar te delen door het
totale aantal behaalde werkingspunten per vereniging met hun respectieve definitieve
wegingscoëfficiënt.

5.7.

De werkingssubsidie van een vereniging wordt berekend door het aantal verdiende
werkingspunten in het lopende werkingsjaar te vermenigvuldigen met de definitieve
wegingscoëfficiënt en met de puntwaarde van het werkingsjaar.
Procedure van uitkering

art. 6

De subsidies worden verleend binnen de perken van de goedgekeurde gemeentelijke
begroting van het lopende dienstjaar en worden verleend rekening houdend met de
gegevens en activiteiten van het voorbije werkjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30
juni, met dien verstande dat het einde van het werkjaar valt in het lopende werkjaar
met uitzondering van de projectsubsidies (zie art. 10)

art. 7
7.1.

Elke vereniging voor sociaal-cultureel werk vult haar gegevens in op de formulieren
die door het Gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld ten laatste op 15 juni ;

7.2.

De ingevulde formulieren moeten ten laatste op 10 juli van het lopende dienstjaar
ingediend worden bij het Gemeentebestuur ;

7.3.

Na voorlegging aan de erkende Cultuurraad zal de algemene vergadering hiervan,
rekening houdend met onderhavig reglement, een voorstel van puntentoekenning
voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen en dit ten laatste op 30
september van het lopende dienstjaar ;

7.4.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal overeenkomstig het voorgelegde
advies en overeenkomstig de reglementeringen betreffende gemeentelijke
comptabiliteit de uitbetalingsprocedure starten voor het einde van de maand
november van het lopende dienstjaar.

7.5.

Aan de hand van de bekomen resultaten van de verenigingen in meer, zal de
Cultuurraad een aanpassing vragen aan het Gemeentebestuur om het bedrag van de
jaarlijkse subsidie te herzien.

art. 8

Bij verschil van mening omtrent de door de Cultuurraad voorgesteld puntentoekenning
zal het College van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig art. 6 van het
Decreet op het Cultuurpact, opnieuw advies inwinnen van de Cultuurraad. Daarna
beslist het Gemeentebestuur. Dit zonder de in art. 10 vastgelegde termijnen te
overschrijden.

art. 9

De betrokken verenigingen die aanspraak maken op subsidies zijn ertoe gehouden
alle inlichtingen en bewijsstukken ter staving van hun aanvraag op eenvoudige vraag
aan het Gemeentebestuur voor te leggen.
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art. 10

Projectsubsidie
10.1.

Algemene bepalingen

10.1.1.

Voor deze projectsubsidiëring komen in aanmerking :
1. de sociaal-culturele verenigingen, erkend door de Gemeenteraad ;
2. Tijdelijke verenigingen :
- verschillende verenigingen die een tijdelijk samenwerkingsverband aangaan ;
- nieuwe werkgroepen los van de bestaande verenigingen, die activiteiten uitoefenen
die behoren tot de culturele aangelegenheden, vermeld onder artikel 3, § 1 van het
huishoudelijk reglement.
De Cultuurraad treedt op als participant in het samenwerkingsverband.

10.1.2.

Onder project wordt verstaan een activiteit die niet behoort tot de dagelijkse werking
zoals vermeld in de statuten van de sociaal-culturele vereniging, rekening houdend
met hieronder vermelde criteria.

10.1.3.

De Cultuurraad geeft advies aan het Gemeentebestuur betreffende de
projectsubsidies.

10.2.

Procedure

10.2.1.

Voorwaarden :
1. De aanvraag moet ingediend worden tegen 10 juli ;
2. De aanvraag bestaat uit een verantwoordingsnota waaruit moet blijken dat het om
een project gaat van uitzonderlijke aard of waarde op minstens één van de volgende
vlakken :
a) vernieuwend op inhoudelijk vlak of naar organisatievorm :
een aanvullend aanbod op de bestaande sociaal-culturele werking en niet beperkt tot
leden van de organiserende vereniging(en) ;
b) idem 1, door samenwerking van meerdere verenigingen op inhoudelijk (samen een
nieuw product creëren), organisatorisch en financieel vlak ;
c) promotie van Knokke-Heist, door
- effectieve deelname aan een festival in binnen- of buitenland ;
- buitenlands meerdaags verblijf voor 1/3 ingevuld met optredens van de groep of
andere sociaal-culturele vertegenwoordiging ;
- organisatie van nationale of internationale activiteiten in Knokke-Heist.
Uit de aanvraag moet de actieve betrokkenheid van eigen inwoners of verenigingen
blijken.
Een begroting met opgave van inkomsten en uitgaven dient hieraan toegevoegd.
3. De projecten worden goedgekeurd door de Algemene vergadering van de
Cultuurraad.
4. De vereniging aanvaardt dat het dagelijks bestuur van de Cultuurraad een
vertegenwoordiger aanduidt voor actieve ondersteuning van het project die lid wordt
van de stuurgroep van het project = participatie zie art. 10.1.1.2.
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10.2.2.

Subsidiëring
1. De algemene vergadering bepaalt de projecttoelage ;
2. De projectsubsidies zullen uitbetaald worden samen met de toelage van het
voorgaande werkingsjaar ;
3. De voorstellen van projectsubsidiëring worden voorgelegd aan het College van
Burgemeester en Schepenen en de uitbetaling verloopt volgens art. 7.4. ;
4. Bij gemotiveerde vraag van de vereniging of werkgroep kan de Cultuurraad
beslissen tot uitkering van een voorschot uit de werkingsmiddelen van de Cultuurraad
die via subsidiëring teruggevorderd worden ;
5. Ten laatste 30 dagen na afsluiten van het project moet de
organisatie die de projectsubsidie aanvraagt een evaluatienota en een eindafrekening
met alle bewijsstukken overmaken aan het dagelijks bestuur van de Cultuurraad ;
6. Indien het project niet doorgaat of de eindevaluatie afgekeurd wordt, wordt het
voorschot (zie art. 10.2.2.4) teruggevorderd ;
7. Bij niet-terugbetaling kan de Cultuurraad aan het Gemeentebestuur adviseren om
voor de vereniging het niet-terugbetaalde bedrag in mindering te brengen van de
subsidies ;
8. In geval van werkgroepen, los van verenigingen, zal tussen de werkgroep en de
Cultuurraad een contract opgemaakt worden waarbij de individuele
verantwoordelijkheden i.v.m. financiële waarborgen bij voorschotten, bepaald worden.

art. 11

Indien blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens verstrekt of indien de voorwaarden
van dit reglement niet worden nageleefd, kan het College van Burgemeester en
Schepenen de op grond van dit reglement toegekende toelagen geheel of gedeeltelijk
terugvorderen en na advies van de Cultuurraad, de vereniging voor een vast te stellen
termijn schorsen van verdere subsidiëring.
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BIJLAGE 3
BESCHERMDE MONUMENTEN IN KNOKKE-HEIST
Ligging

Omschrijving

Kadaster

Aard

Definitief

Hazegrasstraat

Hazegrasstraat : percelen nrs.
2de afdeling, sectie G, Dorpsgezicht
373/A, 375/A, 376/A, 379/A,
nrs. 382/B, 382/C, 384/A, 387/D,
387/E, 390/C, 391/C, 392/C
527, 528/A, 529/B, 531, 534/D,
535/C en 537/C

06.10.1980

Kursaalstraat 55

De onmiddellijke omgeving
van het voor-malig herenhuis
thans Zeevisserijschool “De
Golfbreker”

2de afdeling, sectie H, Dorpsgezicht
nr.736/D (deel)

18.10.1995

Pastoor de Neveplein

De omgeving van de
parochiekerk van Westkapelle

10de afdeling, sectie
E, nrs. 453/F en
453/K (deel)

Dorpsgezicht

04.07.1996

Ramskapellestraat 59

Kerk met ommegang en
kapelletjes

9de afdeling, sectie A, Dorpsgezicht
nrs. 175/A 176/B en
176/C

30.10.1985

Ramskapellestraat 66

De onmiddelijke omgeving van 9de afdeling, sectie B, Dorpsgezicht
de bergmolen
nrs. 53/N en 53/P

10.06.1999

Bronlaan-Zwinlaan

Groenpleinduinen

2de afdeling, sectie G, Landschap
nrs. 713/i, 713/A/2,
713/E/6 en 713/F

15.09.1982

Cantelmolinie

10de afdeling, sectie B, nrs.
188, 188/2, 324, 324/2, 531 en
531/2 en sectie D, nrs. 562,
730/E, 730/F en 730/P (en …)

Cantelmolinie (zie
plan)

Landschap

18.11.1991

Graaf Jansdijk

Gedeelte van de Graaf Jansdijk

3de afdeling, sectie K, Landschap
nrs. 445/i, 445/M
(incl. 971 m² uit perceel 445/M)
(deel), 451, 452, 453
en 545

05.05.1959

Graaf Jansdijk

Omgeving Kalfmolen

Hazegraspolder

Gebied tussen Hazegrasstraat,
Kortestraat, Hazgraspolderdijk
en Oude Hazegraspol-derdijk

Oude Hazegraspolder
en Binnenduinen

3de afdeling, sectie Dorpsgezicht
K, nrs 550X4,
550W6
550X6, 550F4,
562B(molen), 559A,
550W, 550S5
561D, 561D, 560G,
560H
2de afdeling, sectie G Landschap
(zie plan)

29.05.1995

Oude Hazegraspolder en
Binnenduinen

Zie plan

Landschap

18.05.1995

Zwinbosjes

Zwinbosjes

2de afdeling, sectie G
(zie plan)

Landschap

09.02.1983

Het Zwin

Landschap gevormd door de
streek van het Zwin

Zie plan

Landschap

07.04.1939

05.09.1978
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Albertplein 21, 22, 23, Het “Memlinc Hotel” met
24, 25 en 27
omgevend terrein

2de afdeling, sectie E, Monument
nr. 217/C

15.12.2003

Alfred Verweeplein
25

De uitbreiding van de
voormalige kolonie, thans
Koninklijk Atheneum
Middenschool, omvattende
enkele schoolpaviljoenen

2de afdeling, sectie F,
nr. 101/B (deel)

Monument

15.10.2003

Arkadenlaan

O.L.Vrouwkapel

8ste afdeling, sectie E, Monument
nr. 254/A

30.10.1985

Berkenlaan 11

Villa “Le Pangolin”

2de afdeling, sectie F,
nr. 413/C/2 (deel)

Monument

16.01.2004

Binnenhof 9-11-13

Villa “Dennenhul-Klimop” met 2de afdeling, sectie E, Monument
omgevende tuin met markant
nrs. 649/E, 649/F en
duinrelië f, trappartijen en
650/D
plateaus

27.01.2004

Britspad 14-16

Gekoppelde villa “Sous tous
vent-Duindis-tel” met tuin,
tuinrelië f en trappen

2de afdeling, sectie E, Monument
nrs. 292, 293/A, 294
en 295/A

27.01.2004

Caddiespad 14

Villa “Maeger Scorre”
bestaande uit
gebouwencomplex rond
binnenkoer met omgevende
aangelegde tuin en fontein

2de afdeling, sectie E, Monument
nrs. 681 en 682

27.01.2004

De Judestraat 55

Dancing “De Hoeve”

3de afdeling, sectie H, Monument
nr. 374/D

GEEN
definitie-ve
klassering

Duinbergenlaan 6264-66

Villa van vier woningen met
omgevende tuin

7de afdeling, sectie F, Monument
nrs. 468 (deel), 469 en
470

27.06.2003

Duinbergenlaan 72-74 Gekoppelde villa van twee
woningen met omgevende tuin

7de afdeling, sectie F,
nrs. 478 en 479

Monument

27.06.2003

Duinbergenlaan 73Villa van vier woningen met
75, Duinendreef 40-42 omgevende tuin

7de afdeling, sectie F,
nrs. 485, 486, 487 en
488

Monument

27.06.2003

Duinbergenlaan 7678, Duinendreef 46

Dubbelvilla “’t Zonneke-De
Welvaart” met omgevende tuin

7de afdeling, sectie F,
nrs. 476 en 477

Monument

27.06.2003

Duinbergenlaan 80

Voormalige pastorie, nu “Santa 7de afdeling, sectie F,
Margarita”
nr. 232

Monument

02.10.2003

Duinbergenlaan 86

Woning

7de afdeling, sectie F,
nr. 233

Monument

02.10.2003

Duinbergenlaan 88

Hoekhuis

7de afdeling, sectie F,
nr. 232

Monument

02.10.2003

Duinendreef 29

Christus-Koningkapel

7de afdeling, sectie F,
nr. 236

Monument

02.10.2003

Duinendreef 31

Pastorie

7de afdeling, sectie F,
nrs. 237 en 238

Monument

02.10.2003

Duinendreef 33-35

Burgerhuis “Gulden Spoor”

7de afdeling, sectie F,
nr. 239

Monument

02.10.2003

Duinendreef 37-39

Burgerhuis “Porte Joie”

7de afdeling, sectie F,
nr. 240

Monument

02.10.2003
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Duinendreef 41-43

Burgerhuis

7de afdeling, sectie F,
nr. 241

Monument

02.10.2003

Duinendreef 45-47

Burgerhuis “Le Repit”

7de afdeling, sectie F,
nr. 242

Monument

02.10.2003

Duinendreef 49

Burgerhuis

7de afdeling, sectie F,
nr. 243

Monument

02.10.2003

Duinendreef 51

Burgerhuis “Villa La
Coccinelle”

7de afdeling, sectie F,
nr. 244

Monument

02.10.2003

Duinendreef 53

Burgerhuis “Kaatje”

7de afdeling, sectie F,
nr. 245

Monument

02.10.2003

Elizabetlaan 16-18

Gekoppelde villa met tuin,
duinreliëf, trappartijen en
tuinmuur

2de afdeling, sectie E, Monument
nrs. 226, 227 en 228

27.01.2004

Elizabetlaan 43, 45

De “Golf Residence” met
omgevende deels verharde
duinhelling

4de afdeling, sectie B, Monument
nr. 743

15.12.2003

Elizabetlaan 85

Het “Hotel Brittania” met
omgevend terrein

4de afdeling, sectie B, Monument
nr. 895

15.12.2003

Elizabetlaan 86

Villa “De Valk” met tuin en
tuinmuur

2de afdeling, sectie F,
nr. 173/A

Monument

27.01.2004

Fochlaan 7, 7+ en 9

Villa’s “Zandvlugge” en
“Windekind” met tuin,
tuinreliël en aanhorigheden

2de afdeling, sectie E, Monument
nrs. 242, 243/A,
243/B en 245

27.01.2004

Fochlaan 23

Villa “Rêve d’Enfant” met tuin
en tuinmuur

2de afdeling, sectie E, Monument
nrs. 264 en 265

27.01.2004

Graaf Jansdijk 248

Kalfmolen

3de afdeling, sectie
K, nr 562/B

20.02.1939

Helmweg 24

Villa “Chanty Val” met tuin,
3de afdeling, sectie H, Monument
tuinreliëf, tuinpaden enterras op nr. 273/A
pijlers

27.01.2004

Kursaalstraat 55

Voormalige Zeevisserijschool

2de afdeling, sectie H, Monument
nr.736/D (deel)

18.10.1995

Lippenslaan 12-14

Voormalig Noordzee Hotel met 3de afdeling, sectie H, Monument
bijhorende toneelzaal
nrs. 85 en 101

GEEN
definitie-ve
klassering

Leeuwerikenlaan 1, 3 “Résidence Duin”
– Zeedijk-Albertstrand
431

Monument

8ste afdeling, sectie E, Monument
nr. 4/D (deel)

GEEN
definitie-ve
klassering

7de afdeling, sectie F,
nr. 455

Lommergang 2

Villa “The Haddock” met
omgevende tuin en duinreliëf

Monument

16.01.2004

Magere Schorre 54

Villa “Zeeëgel” met deel van de 3de afdeling, sectie H, Monument
omgevende tuin
nr. 553

16.01.2004

Maurice Lippensplein
1

Orgel van de kerk Onbevlekt
Hart van Maria en de H.
Margareta

1ste afdeling, sectie C, Monument
nr. 564/B

29.11.2000

Maurice Lippensplein
1

Toren van de kerk van St.
Margareta (voor-malige kerk)

1ste afdeling, sectie C, Monument
nr. 564/B (deel)

25.03.1938

Oosthoekplein 6

“Café Vierwegen”, zijnde het

2de afdeling, sectie F,

GEEN

Monument
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aan de straat gelegen 19deeeuwse gedeelte van het
horeca-complex

nr. 467 (deel)

Oude Sabtsweg 5

Hoeve, bestaande uit erf met
10de afdeling, sectie
bergschuur, boerenhuis, stallen D, nr. 47/A (deel)
met muurtje, wagenhuis en met
uitzondering van de recente
bijgebouwen

Pannenstraat
Pastoor de Neveplein

definitie-ve
klassering
Monument

15.10.2003

Schoolhuis

6de afdeling, sectie H, Monument
nr. 886

30.10.1985

De parochiekerk van
Westkapelle

10de afdeling, sectie
E, nr. 453/F

Monument

04.07.1996

7de afdeling, sectie F,
nrs. 276 en 277

Monument

27.06.2003

Poolspad 1-3-5-9

De dubbelvilla’s z.g. “Nautilus- 2de afdeling, sectie E, Monument
Arcadie” en “Les Dauphins-Les nrs. 286, 287, 288/A
Nymphes” met omge-vende
en 289/A
tuin met markant duinreliëf,
trap-partijen en tuinmuur

27.01.2004

Poststraat 6

Burgerhuis

7de afdeling, sectie F,
nr. 255

Monument

02.10.2003

Poststraat 7

Villa “La Rabouillère” met deel 7de afdeling, sectie F,
van de omgevende tuin en
nr. 296 (deel)
tuinmuur

Monument

27.06.2003

Poststraat 8-10

Burgerhuis

7de afdeling, sectie F,
nr. 254

Monument

02.10.2003

Poststraat 12

Burgerhuis

7de afdeling, sectie F,
nr. 253

Monument

02.10.2003

Poststraat 14-16

Burgerhuis

7de afdeling, sectie F,
nr. 252

Monument

02.10.2003

Poststraat 18-20

Burgerhuis

7de afdeling, sectie F,
nr. 251

Monument

02.10.2003

Poststraat 26

Burgerhuis

7de afdeling, sectie F,
nr. 249

Monument

02.10.2003

Poststraat 28

Burgerhuis “Colibri”

7de afdeling, sectie F,
nr. 248

Monument

02.10.2003

Poststraat 30

Burgerhuis “La Luciole”

7de afdeling, sectie F,
nr. 247

Monument

02.10.2003

Poststraat 32

Burgerhuis “Intimité”

7de afdeling, sectie F,
nr. 246

Monument

02.10.2003

Ramskapellestraat 59

Orgel in de Sint-Vincentiuskerk 9de afdeling, sectie A, Monument
nr. 176/B

03.06.1986

Ramskapellestraat

De bakstenen brug over de
Noordwater-gang met
bijhorende arduinen palen

9de afdeling, sectie A, Monument
zonder nummer

15.10.2003

Ramskapellestraat 66

Bergmolen met inbegrip van
alle gaande werk, extern
aandrijfwiel

9de afdeling, sectie B, Monument
nr. 53/P (deel)

10.06.1999

Petunialaan 16-18-20- Dubbelvilla “Les Deferlantes22
La Goelette” met omgevende
tuin
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Retranchemenstraat,
Burkeldijk, Hazegrasstraat

Site van het oude Fort Isabella
en het Haze-grasfort
2de afdeling, sectie G, nrs.
687/B, 688/A, 689/A, 689/A/2,
690/A, 742, 743/A, 744/A, 745,
746, 747/A, 747/B, 748/F
(deel), 749/G, 749/H, 751/C
(deel), 751/D (deel), 753,
753/2, 754, 754/2, 756, 757 en
758

3de afdeling, sectie K, Monument
nrs. 347 (deel), 438,
440/A en 441.

15.10.2003

10de afdeling, sectie
C, nrs. 330/2, 424/A,
424/H, 424/K (deel),
425/2, 425/B, 426/B/2
en 427/B (deel)

Seb. Nachtegaelestraat Het voormalige “Grand Hôtel
8-10
de la Couronne” thans in
gebruik als “Academie voor
Muziek en Woord”

3de afdeling, sectie H, Monument
nr. 622/W (deel)

15.12.2003

Sluisstraat 7

Hoeve bestaande uit het
woonhuis en de stalvleugel

10de afdeling, sectie
E, nr. 263/K (deel)

Monument

15.10.2003

Sluisstraat 78-80

Ensemble van twee
boerenarbeidershuizen met
tussenliggende schuur

10de afdeling, sectie
D, nrs. 454/E, 455/G
en 455/H

Monument

15.10.2003

Sparrendreef 44

Villa “Paquebot” met
omgevende tuin en markant
duinreliëf, toegangshek en –
pad, trappartijen en terrassen

2de afdeling, sectie F,
nr. 645/A

Monument

27.01.2004

Sparrendreef 91-93

Dominicanenkerk met
pandgang, omgevende tuin en
pastorij

2de afdeling, sectie E, Monument
nrs. 744, 746/A en
747/A

27.01.2004

Spelemanstraat 22-24

De meerwoonst van twee
boerenarbeidershuisjes

9de afdeling, sectie A, Monument
nrs. 110/F (deel) en
110/H (deel)

15.10.2003

Vandaelelaan 2-4-6

Ensemble van drie villa’s met
7de afdeling, sectie F,
omgevende tuin en tuinmuur en nrs. 358, 362 en 363
centraal pad

Monument

27.06.2003

Windevang 3

Villa “Tregenna Hall” met
omgevende tuin

2de afdeling, sectie F,
nrs. 624 en 625/A

Monument

27.01.2004

Zeedijk-Albertstrand
508, 509 en 509+

De rotondezaal z.g.
“Magrittezaal” van het Casino

1ste afdeling, sectie
A, nrs. 94/C, 94/D en
94/E

Monument

13.11.2003

Zeedijk-Albertstrand
588, 589, 600 en 601

Het “Hotel Rubens”

1ste afdeling, sectie
Monument
A, nrs 442/A en 442/C

15.12.2003

Zeedijk-Heist West

Lichtopstand

Gondgebied Brugge

Monument

12.01.1987

2de afdeling, sectie E, Monument
nrs. 1/E (deel), 1/G en
1/H

GEEN
definitie-ve
klassering

Zeedijk-Het Zoute
835-836

De tweelingvilla “Noordhinder- 2de afdeling, sectie E, Monument
Westhinder”
nrs. 1059 (deel) en
1061 (deel)

14.01.1994

Zevenkote 1

De “Molen van Siska”

3de afdeling, sectie K, Monument
nr. 138/R (deel)

15.10.2003

Zoutelaan 126

Villa z.g. "Beaumesnil” met
omgevende tuin met nog deels
behouden oorspronkelijke

2de afdeling, sectie F,
nr. 293/A

27.01.2004

Zeedijk-Het Zoute
Gevels en bedakingen van de
749, 750, 751, 752;
hoofdvolumes van de “Carlton
Albert-plein 13, 14, 15 Résidence”

Monument
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aanleg
Zoutelaan 280

Resten van het Sint-Paulusfort

2de afdeling, sectie F, Monument
nrs. 484/X (deel),
487/C (deel) en 489/E
(deel)

27.01.2004

Zoutelaan 280

Het speelhuis “Le Dragon”

2de afdeling, sectie F,
nrs. 487/C (deel) en
488/G (deel)

27.01.2004

Aard

Monument

Ligging

Omschrijving

Kadaster

Ontwerp

Definitief

Graaf Jansdijk
536

De “Witte Hoeve”, zijnde het
boerenhuis met aanbouwen en de
stalvleugel (zonder de nieuw
gebouwde schuur, wagenhuis en
loods)

3de afdeling, Monument
sectie K, nr.
495/B (deel)

21.11.2002

15.10.2003

Hazegraspolder

Gebied tussen Hazegrasstraat,
2de afdeling, Landschap
Kortestraat, Hazgraspolderdijk en sectie G (zie
Oude Hazegraspol-derdijk
plan)

-

05.09.1978

Hazegrasstraat

Hazegrasstraat : percelen nrs.
373/A, 375/A, 376/A, 379/A,
382/B, 382/C, 384/A, 387/D,
387/E, 390/C, 391/C, 392/C 527,
528/A, 529/B, 531, 534/D, 535/C
en 537/C

2de afdeling, Dorpsgezicht 21.04.1978
sectie G, nrs.
-

06.10.1980

Hazegrasstraat
100

Het waterzuiveringsstation van
1929

3de afdeling, Monument
sectie K, nr.
299/K
(delen)

03.10.2003

29.10.2005

Hazegrasstraat
120

De hoeve z.g. “De Grote Stelle”,
bestaande uit : ten zuiden van de
Hazegrasstraat boerenhuis,
bakhuis/zomerkeuken/washuis,
hondenhok, muurtje naar
schapenstal,
schapen/hengstenstal; ten noorden
van de Hazegrasstraat de schuur
en twee stallen, aan het oosten
door een bakstenen muur
afgeboord

2de afdeling, Monument
sectie G, nrs.
375/A (deel)
en 390/C
(deel)

21.11.2002

15.10.2003

Heistlaan 382

De hoeve bestaande uit een
boerenhuis, stalvleugel,
wagenhuis en hondenhok

9de afdeling, Monument
sectie A, nr.
382/C

29.10.2002

15.10.2003

Helmweg 24

Villa “Chanty Val” met tuin,
tuinreliëf, tuinpaden enterras op
pijlers

3de afdeling, Monument
sectie H, nr.
273/A

10.02.2003

27.01.2005

Koudekerkelaan
30

Het geheel v/d oorspronkelijke
gebouwen v/h Boerenhof te Heist

5de afdeling, Monument
sectie I, nr.
829

-

27.05.1971

Kursaalstraat 55

Voormalig Zeevisserijschool

2de afdeling, Monument
sectie H,
nr.736/D

30.03.1995

18.10.1995
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(deel)
Kursaalstraat 55

De onmiddellijke omgeving van
de voormalige Zeevisserijschool

2de afdeling, Dorpsgezicht 30.03.1995
sectie H,
nr.736/D
(deel)

18.10.1995

Ligging

Omschrijving

Kadaster

Aard

Ontwerp

Definitief

Lippenslaan 12-14

Voormalig Noordzee
Hotel met bijhorende
toneelzaal

3de afdeling,
sectie H, nrs. 85
en 101

Monument

16.08.2000

GEEN
definitie-ve
klassering

8ste afdeling,
sectie E, nr. 4/D
(deel)

Monument

12.12.2001

GEEN
definitie-ve
klassering

Lommergang 2

Villa “The Haddock” met 7de afdeling,
omgevende tuin en
sectie F, nr. 455
duinreliëf

Monument

05.02.2003

16.01.2005

Magere Schorre 54

Villa “Zeeëgel” met deel
van de omgevende tuin

Monument

05.02.2003

16.01.2005

Maurice
Lippensplein 1

Orgel van de kerk
1ste afdeling,
Onbevlekt Hart van
sectie C, nr.
Maria en de H. Margareta 564/B

Monument

17.05.1999

29.11.2000

Maurice
Lippensplein 1

Toren van de kerk van
St.-Margareta (voormalige kerk)

1ste afdeling,
sectie C, nr.
564/B (deel)

Monument

-

25.03.1938

Meeuwendreef 8,
8+

Villa “Huis ter Wilgen”
met omgevende tuin,
tuinmuur en bijgebouw

7de afdeling,
sectie F, nrs.
503, 504 en 505

Monument

27.09.2002

27.06.2003

Oosthoekplein 6

“Café Vierwegen”, zijnde 2de afdeling,
het aan de straat gelegen sectie F, nr. 467
19de-eeuwse gedeelte
(deel)
van het horecacomplex

Monument

21.11.2002

GEEN
definitie-ve
klassering

Oude
Hazegraspolder en
Binnenduinen

Oude Hazegraspolder en
Binnenduinen

Zie plan

Landschap

01.09.1994

18.05.1995

Oude Sabtsweg 5

Hoeve, bestaande uit erf
met bergschuur,
boerenhuis, stallen met
muurtje, wagenhuis en
met uitzondering van de
recente bijgebouwen

10de afdeling,
sectie D, nr.
47/A (deel)

Monument

29.10.2002

15.10.2003

Pannenstraat

Schoolhuis

6de afdeling,
sectie H, nr. 886

Monument

26.11.1984

30.10.1985

Pastoor de
Neveplein

De parochiekerk van
Westkapelle

10de afdeling,
sectie E, nr.
453/F

Monument

08.06.1995

04.07.1996

Pastoor de
Neveplein

De omgeving van de
parochiekerk van
Westkapelle

10de afdeling,
sectie E, nrs.
453/F en 453/K
(deel)

Dorpsgezicht

08.06.1995

04.07.1996

Petunialaan 16-1820-22

Dubbelvilla “Les
Deferlantes-La Goelette”

7de afdeling,
Monument
sectie F, nrs. 276

27.09.2002

27.06.2003

Leeuwerikenlaan 1, “Résidence Duin”
3 – ZeedijkAlbertstrand 431

3de afdeling,
sectie H, nr. 553
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met omgevende tuin

en 277

Ligging

Omschrijving

Kadaster

Poolspad 1-3-5-9

De dubbelvilla’s z.g.
“Nautilus-Arcadie” en
“Les Dauphins-Les
Nymphes” met omgevende tuin met markant
duinreliëf, trap-partijen
en tuinmuur

Poststraat 6

Ontwerp

Definitief

2de afdeling,
Monument
sectie E, nrs.
286, 287,
288/A en 289/A

10.02.2003

27.01.2005

Burgerhuis

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 255

27.09.2002

02.10.2003

Poststraat 7

Villa “La Rabouillère”
met deel van de
omgevende tuin en
tuinmuur

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 296
(deel)

27.09.2002

27.06.2003

Poststraat 8-10

Burgerhuis

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 254

27.09.2002

02.10.2003

Poststraat 12

Burgerhuis

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 253

27.09.2002

02.10.2003

Poststraat 14-16

Burgerhuis

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 252

27.09.2002

02.10.2003

Poststraat 18-20

Burgerhuis

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 251

27.09.2002

02.10.2003

Poststraat 26

Burgerhuis

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 249

27.09.2002

02.10.2003

Poststraat 28

Burgerhuis “Colibri”

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 248

27.09.2002

02.10.2003

Poststraat 30

Burgerhuis “La
Luciole”

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 247

27.09.2002

02.10.2003

Poststraat 32

Burgerhuis “Intimité”

7de afdeling,
Monument
sectie F, nr. 246

27.09.2002

02.10.2003

Ramskapellestraat 59 Orgel in de SintVincentiuskerk

9de afdeling,
sectie A, nr.
176/B

08.03.1984

03.06.1986

Ramskapellestraat 59 Kerk met ommegang
en kapelletjes

9de afdeling,
Dorpsgezicht
sectie A, nrs.
175/A 176/B en
176/C

26.11.1984

30.10.1985

29.10.2002

15.10.2003

Ramskapellestraat

Aard

Monument

De bakstenen brug over 9de afdeling,
Monument
de Noordwater-gang
sectie A, zonder
met bijhorende
nummer
arduinen palen

Ramskapellestraat 66 Bergmolen met
inbegrip van alle
gaande werk, extern
aandrijfwiel

9de afdeling,
sectie B, nr.
53/P (deel)

Monument

11.06.1998

10.06.1999

Ramskapellestraat 66 De onmiddellijke
omgeving van de

9de afdeling,
sectie B, nrs.

Dorpsgezicht

11.06.1998

10.06.1999
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bergmolen

53/N en 53/P

Ligging

Omschrijving

Kadaster

Aard

Ontwerp

Definitief

Retranchemenstraat,
Burkeldijk,
Hazegras-straat

Site van het oude Fort
Isabella en het Hazegrasfort

3de afdeling,
sectie K, nrs.
347 (deel), 438,
440/A en 441.

Monument

20.12.2002

15.10.2003

2de afdeling, sectie G, nrs.
687/B, 688/A, 689/A,
689/A/2, 690/A, 742,
743/A, 744/A, 745, 746,
747/A, 747/B, 748/F (deel),
749/G, 749/H, 751/C (deel),
751/D (deel), 753, 753/2,
754, 754/2, 756, 757 en 758

10de afdeling,
sectie C, nrs.
330/2, 424/A,
424/H, 424/K
(deel), 425/2,
425/B, 426/B/2
en 427/B (deel)

Seb.
Nachtegaelestraat 810

Het voormalige “Grand
3de afdeling,
Hôtel de la Couronne”
sectie H, nr.
thans in gebruik als
622/W (deel)
“Academie voor Muziek en
Woord”

Monument

22.11.2002

15.12.2003

Sluisstraat 7

Hoeve bestaande uit het
woonhuis en de stalvleugel

10de afdeling,
sectie E, nr.
263/K (deel)

Monument

29.10.2002

15.10.2003

Sluisstraat 78-80

Ensemble van twee
boerenarbeidershuizen met
tussenliggende schuur

10de afdeling,
sectie D, nrs.
454/E, 455/G en
455/H

Monument

29.10.2002

15.10.2003

Sparrendreef 44

Villa “Paquebot” met
2de afdeling,
omgevende tuin en markant sectie F, nr.
duinreliëf, toegangshek en 645/A
–pad, trappartijen en
terrassen

Monument

10.02.2003

27.01.2005

Sparrendreef 91-93

Dominicanenkerk met
pandgang, omgevende tuin
en pastorij

2de afdeling,
sectie E, nrs.
744, 746/A en
747/A

Monument

10.02.2003

27.01.2005

9de afdeling,
sectie A, nrs.
110/F (deel) en
110/H (deel)

Monument

29.10.2002

15.10.2003

Spelemanstraat 22-24 De meerwoonst van twee
boerenarbeidershuisjes

Vandaelelaan 2-4-6

Ensemble van drie villa’s
met omgevende tuin en
tuinmuur en centraal pad

7de afdeling,
sectie F, nrs.
358, 362 en 363

Monument

27.09.2002

27.06.2003

Windevang 3

Villa “Tregenna Hall” met
omgevende tuin

2de afdeling,
Monument
sectie F, nrs. 624
en 625/A

10.02.2003

27.01.2005

Zeedijk-Albertstrand
508, 509 en 509+

De rotondezaal z.g.
“Magrittezaal” van het
Casino

1ste afdeling,
sectie A, nrs.
94/C, 94/D en
94/E

Monument

21.11.2002

13.11.2003

Zeedijk-Albertstrand
588, 589, 600 en 601

Het “Hotel Rubens”

1ste afdeling,
sectie A, nrs
442/A en 442/C

Monument

22.11.2002

15.12.2003
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Zeedijk-Heist West

Lichtopstand

Gondgebied
Brugge
Kadaster

Monument

Aard

11.10.1985

Ontwerp

12.01.1987

Ligging

Omschrijving

Definitief

Zeedijk-Het
Zoute 749, 750,
751, 752;
Albert-plein 13,
14, 15

Gevels en bedakingen van 2de afdeling,
Monument
de hoofdvolumes van de
sectie E, nrs. 1/E
“Carlton Résidence”
(deel), 1/G en 1/H

12.12.2001 en GEEN
verlengd op
definitie-ve
19.12.2002
klassering
(6)

Zeedijk-Het
Zoute 835-836

De tweelingvilla
“NoordhinderWesthinder”

2de afdeling,
sectie E, nrs.
1059 (deel) en
1061 (deel)

Monument

28.06.1993

14.01.1994

Zevenkote 1

De “Molen van Siska”

3de afdeling,
sectie K, nr.
138/R (deel)

Monument

21.11.2002

15.10.2003

Zoutelaan 126

Villa z.g. "Beaumesnil”
met omgevende tuin met
nog deels behouden
oorspronkelijke aanleg

2de afdeling,
sectie F, nr.
293/A

Monument

10.02.2003

27.01.2005

Zoutelaan 280

Resten van het SintPaulusfort

2de afdeling,
sectie F, nrs.
484/X (deel),
487/C (deel) en
489/E (deel)

Monument

10.02.2003

27.01.2005

Zoutelaan 280

Het speelhuis “Le
Dragon”

2de afdeling,
sectie F, nrs.
487/C (deel) en
488/G (deel)

Monument

10.02.2003

27.01.2005

Zwinbosjes

Zwinbosjes

2de afdeling,
sectie G (zie
plan)

Landschap

-

09.02.1983

Het Zwin

Landschap gevormd door
de streek van het Zwin

Zie plan

Landschap

-

07.04.1939
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