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Welkom in de vergadering. Eerste fysieke samenkomst sinds de grote vakantie en op dit moment ook 

weer het eerste optreden in De Leest sinds maanden. 

 

1. Goedkeuring/opvolging van het verslag 
 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Adviezen aan het stadsbestuur 

 
Investeringsfonds 

De stad vraagt suggesties voor aankopen binnen het investeringsfonds. Er werd in de vergadering 

van augustus afgesproken dat de leden hun oor nog eens te luister zouden leggen. 

Suggesties die er waren in september: 

- Opnemen van goede stoelen voor muzikanten in de uitleen 
- Led-verlichting in ’t soK 
- Rek om lichtelementen te bewaren in ’t soK 
- Kabelgoten en chalets voor buitenactiviteiten 
- Meer comfortabele stoelen in ’t soK 
- Tafels voor de polyvalente zalen in De Leest 

 
Suggesties die erbij komen na consultatie van de verenigingen 

- De huidige aantallen van alle producten in de uitleen vergroten (tafels, belichting, geluid, 
podiumelementen, …) 

- Frituurinstallatie 
- Frigo’s 
- Extra podiumelementen, ook vervangen op de locaties 
- Mobiele kapstokken voor ’t soK 
- Knopje van het gordijn in ’t soK verplaatsen 
- Vernieuwen van de rekken voor stoelen en tafels 
- Aankoop raster om doek cultuurwandeling op te hangen aan de binnenkoer van het 

stadhuis 
- CO2 sturing voor ventilatie ‘t soK 



Schenking van schilderijen 

Alle info hierrond werd doorgegeven (zie document) 

Reacties: 

- Als we deze schenking aanvaarden, dan moeten we ze uithangen 
- Er zou een werking moeten komen rond de werken die in eigendom zijn van de stad ; 

alles altijd uithangen is gewoon niet mogelijk 
- Vraag om deze organisatie, deze werking concreet te maken 
- Positief advies om deze schenking te aanvaarden 

 
 

3. Organisatie verenigingenforum / ondersteuning verenigingen in coronatijden 
 

De indruk dat de opstart bij sommige loopt, bij andere verloopt het wat moeilijker. 

Kan het een idee zijn om een indeling te gaan doen volgens werksoort. Op die manier kunnen tips en 

trics gegeven worden rond het werken in coronatijden. 

Er wordt gekeken om twee vergaderingen te organiseren (socio-cultureel en 

podiumkunstverenigingen) in een grote zaal van de stad. 

 
4. Nieuws uit de werkingen 

 
Programma ‘kennismaekerij’ van de bibliotheek 
 
Het programma van de ‘kennismaekerij’ wordt voorgesteld.  
 
Opstart bibliotheek 
 
Mensen vinden zeker de weg terug. Wel minder druk door het lager aantal mensen dat tegelijkertijd 
wordt toegelaten. Tijdens de eerste week van september waren er iets meer bezoekers in 
vergelijking met de eerste week van september vorig jaar.  
 
Gedenkkunstwerk corona 
 
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geen enkele gebeurtenis zo’n grote impact gehad op de 
samenleving als het coronavirus. 
Op het grasplein aan Prizma Campus Middenschool Izegem staat een grote blok blauwe hardsteen. 
Twintig jaar geleden had Paul Berlamont het idee om een kunstwerk te laten groeien op die plaats. 
Tientallen mensen en bedrijven deden een gift en zo kon de hardsteen aangekocht worden. Op Open 
Monumentendag in 2003 werd het standbeeld al geschonken aan de stad en kunstenaar Isidoor 
Goddeeris begon toen met het kappen van de steen. Door omstandigheden is het initiatief 
stilgevallen. Ook Paul Berlamont gaat akkoord dat we deze blauwe hardsteen omvormen tot een 
monument ter herdenking aan de coronaperiode en aan zorg en welzijn. 
Een kunstenaar zal aan het werk gezet worden om de blauwe hardsteen de nodige symboliek te 
geven en om te vormen tot een waardig kunstwerk. Naderhand kan de steen dan zijn definitieve 
plaats krijgen in de publieke ruimte. 
 
Werking Art’Iz 
 



Inschrijvingen lopen en momenteel bijna evenveel als vorig jaar. 
 
 
Werkgroep beeldende kunst 
 
Uitwisselingsexpo Ingelmunster en Hotton op het programma. Net een expo gehad in de kermisweek 
in de voormalige drukkerij Strobbe. 
 
Tentoonstelling Crombé in december in kasteel Wallemote. 
 
Tijdens de winterperiode zal het vlaggenproject van de provincie ook gecentraliseerd worden op 
domein Wallemote. 
 
 

5. Rondvraag 
 
Vraag naar systeem van vrijetijdspas. Het werd niet gewijzigd. 
 


