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Welkom in de vergadering. 

We starten de samenkomst met een eerbetoon aan oud-burgemeester Gerda Mylle die 

gisterennamiddag onverwachts overleden is.  

 

1. Goedkeuring van het verslag 
 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Stand van zaken tijdens de coronaperiode en exitstrategie 
 
 

Bibliotheek 

• Sinds 8 juni is de bibliotheek alternerend open en afhaal. Dit systeem zal de 

volledige zomerperiode gehanteerd worden. Leeszaal, computers, … zijn nog niet 

beschikbaar. 

• Afhaal is heel populair. Ook bezoekers komen terug naar de bibliotheek met een 

maximaal aantal (twintig personen op hetzelfde ogenblik). 

• Zal de afhaal blijven bestaan? Afhaal zal niet bestendigd worden omdat het 

belevingsmoment van de bezoeker in de bib te bestendigen. 

• Boekendienst aan huis (ook al voor de coronaperiode) zal wel blijven. 

• Tijdens corona is er een stageopdracht gelopen, een onderzoek naar wat jongeren 

verwachten van een bibliotheekbezoek. 

• Wat met “snuisteraars”? Er wordt opgeroepen om dat zo weinig mogelijk te doen, 

mensen moeten hun handen ontsmetten bij het binnenkomen, kunnen maximaal 

een half uur blijven, … Er wordt alles gedaan om het zo veilig als mogelijk te 

houden. Gisteren was er controle en die was volledig in orde. 
 

Kunstacademie 

• Inschrijvingen gestart sinds begin juni. Nu al boven de 800 inschrijvingen. 

•  Enkele nieuwe richtingen vanaf september: modeltekenen, singer-songwriter, … 



• Enkele 1-op-1-lessen terug opgestart. Daarbij werden strikte keuzes gemaakt: 

leerlingen die het moeilijk hebben, in functie van herstel instrument en 

noodzakelijk om hoger vervolg. 
 

Eperon d’Or 

• Groepsbezoeken kunnen opnieuw opstarten. 

• Ook de tijdsloten werden ondertussen wat ruimer gezet. 
 

Archief 

• Onderzoeken kunnen opnieuw aangevraagd worden vanaf 1 juli. 

• Door de aankoop van een nieuwe kopiemachine moesten een aantal kasten uit het 

oude gedeelte van het Izegemse stadhuis verhuizen. Daardoor zijn een reeks 

opmerkelijke historische archiefstukken boven water gekomen. Het gaat onder 

andere over een reeks disrekeningen of jaarlijkse financiële balansen uit de 

zestiende eeuw en ook een zeventiende-eeuwse akte op perkament met restanten 

van een zegel. Er blijken ook een reeks jaarrekeningen van het Izegemse 

armbestuur uit de periode 1891 tot 1910 boven water te zijn gekomen en een 

drietal negentiende-eeuwse affiches over de markt in Izegem. We vonden ook 

documenten over de tarieven, de standgelden, de tol- en weegrechten van de 

Izegemse markt uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Ook uit het 

Emelgemse archief zijn er documenten gevonden, zoals een financieel grootboek 

van de periode 1900-1907.  
 

Info werkgroep beeldende kunst 

• Uitwisseling met Bad Zwischenahn uitgesteld naar 2021 

• Goed gevoel-route door 30 meewerkende kunstenaars 

• Place du tertre in Hotton: afgelast 

• Kunst op het hof: bijna afgelast 

• Tentoonstelling kunstenaars uit Hotton in september + fototentoonstelling: gaat 

door in september 

• Tentoonstelling Crombé voorzien voor tweede helft december 

• Tentoonstelling Izegemse kunstenaars in Ingelmunster in november gaat door 

• Tentoonstelling Izegemse Kunstenaars in Hotton in november gaat door 
 

3. Coronaproof-zomeraanbod 
 

• Een algemeen beeld van het zomeraanbod wordt gegeven. 

• Vraag wordt gesteld naar het 11 juli - aanbod. Er is de vraag om - binnen de 

geldende maatregelen - toch te gaan voorzien in een officieel moment. Een speech 

van de burgemeester die gestreamd wordt zou toch moeten kunnen? 

• Vragen gesteld rond de plechtigheid van 21 juli.  

• Izegem Koers, Seniorendag, … gaan niet door. 

 

 



4. Rondvraag 

 

• Afspraken rond bloemstuk voor uitvaart Gerda. 

• Er wordt een stand van zaken gevraagd over het museum ‘de schrijnwerker en zijn 

alaam’ 

• Panelen van vroegere tentoonstelling religieuze kunst opnemen in de verhuur? 
 


