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Vergadering 23 juni 2015 – goedkeuring verslag
In verband met de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers vraagt de voorzitter aan
Freddy Depuydt dit punt nogmaals te willen bespreken op het schepencollege, daar
het argument “gepresteerde overuren” geen steek houdt. Schepen Depuydt engageert
zich om op het schepencollege nogmaals te pleiten de nieuwjaarsreceptie te houden
op 2 januari 2016.
Het verslag wordt verder zonder opmerkingen goedgekeurd.

Brief voorzitter aangaande publicatie Eikenblad
De voorzitter had een artikel geschreven voor het Eikenblad (editie september 2015)
in het kader van de opendeurdag Zonneheem en de start van het nieuwe werkjaar. Dit
artikel is gecensureerd door de Burgemeester. Onder andere mocht de naam van de
voorzitter niet vermeld worden.
De vergadering heeft geen problemen met het feit dat een artikel wordt ingekort door
de redactieraad (die geen opmerkingen had op het artikel). Maar de centrumraad kan
zich niet vinden in het feit dat 1 persoon beslist wat gepubliceerd wordt en wat niet.
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Bespreking brief Schepencollege i.v.m. opschorting besluiten.
De voorzitter meldt de vergadering dat hij via de vakorganisatie het voorstel van
nieuwe personeelsformatie voor de stad heeft ontvangen.
In deze voorliggende nieuwe personeelsformatie staat onder andere het volgende:
 De functie van centrumleider (fulltime) wordt – bij pensionering van Carlo –
vervangen door een centrumleider (parttime)
 “Vervoer op Maat!” verhuist naar de dienst mobiliteit
 Restaurant Zonneheem houdt op te bestaan
 De functie van Miranda wordt ingevuld als “doelgroepcoördinator”, valt onder
de beleids- en kwaliteitscel. De standplaats is een vraagteken.
 Logistiek medewerkers komen onder een pole “Schoonmaak” en worden
aangestuurd door de dienst “Gebouwenbeheer”.
Bovenstaande betekent niet meer of niet minder de sluiting van het lokaal
dienstencentrum Zonneheem.
Marc Windey deelt de vergadering mee dat hij zopas de agenda van de gemeenteraad
van 19 oktober 2015 heeft ontvangen en dat de nieuwe personeelsformatie op de
dagorde staat.
Dit betekent dat de toekomst van Zonneheem duidelijk op de helling komt te staan. En
dit is een situatie waar de centrumraad zich helemaal niet kan mee akkoord verklaren.
Er moet een duidelijk standpunt van het schepencollege gevraagd worden: Wat is het
stadsbestuur / schepencollege van plan met het lokaal dienstencentrum Zonneheem?
De centrumraad spreekt af opnieuw samen te komen op vrijdag 4 december 2015 om
het antwoord van het schepencollege te bespreken.

Zomer in Zonneheem 2015 & opendeurdag - evaluatie
De voorzitter wil iedereen die heeft geparticipeerd aan de realisatie van “Zomer in
Zonneheem” en de “opendeurdag” hartelijk danken voor de inzet, medewerking en het
engagement om deze evenementen tot een succes te maken.
De bediening van het mosselfestijn verliep heel vlot (na de aanpassingen van 2014).
Voor dinsdagnamiddag dient er – naast de fietstocht en wandeling – nog een attractieve
activiteit gezocht te worden. De geplande volksspelen dit jaar waren niet onmiddellijk een
groot succes. Mogelijks kan een schieting op de liggende wip voor het nodige volk en
ambiance zorgen.
Bijkomend wordt de vraag gesteld hoe wij bv. “Zomer in Zonneheem” in de krant kunnen
krijgen. Er was veel volk, er was ambiance, … en toch is geen enkele foto van het
evenement in de krant veschenen.
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Vraag schepencollege ivm gitaarlessen in Zonneheem
De centrumleider heeft van de stadssecretaris de volgende mail gekregen:
“het college van burgemeester en schepenen vraagt dat er een gezamenlijke nota
(vanuit ldc en de kunstacademie) komt naar het college van burgemeester en
schepenen i.v.m. de lessen die in het LDC Zonneheem worden gegeven m.b.t.
gitaar leren spelen.
De vraag is waarom dit in het LDC georganiseerd wordt en niet in de KA! Heeft dit
gevolgen voor leerlingenaantal in KA?
Kunnen jullie onderling eens rond tafel zitten om dit uit te klaren en een voorstel uit
te werken?
Joke De Keyser heeft deze vraag doorgespeeld naar haar directeur muziek, de heer
Aureel Heirman. Met hem hebben de centrumleider en Miranda samen gezeten rond de
gitaarlessen in Zonneheem. Hun gezamenlijk standpunt was duidelijk: de leerlingen die
gitaarles volgen in Zonneheem zullen dit niet doen in KA, om reden dat zij onmiddellijk
een gitaar willen vasthouden en akkoorden leren. In KA dient men een volledig
programma (notenleer, kunstgeschiedenis, enz.) te volgen, hetgeen de cursisten in
Zonneheem niet direct interesseert.
Hetgeen wel kan is dat een cursist (gitaarlessen) in Zonneheem, later de stap zet naar
KA omdat hij/zij zich wil vervolmaken in het gitaar spelen.
Een daling van het leerlingenaantal in KA heeft waarschijnlijk te maken met de (forse)
verhoging van het inschrijvingsgeld.
Aureel liet ook verstaan dat hij het leuk en zinvol zou vinden indien de KA (woord en
muziek) een aantal activiteiten kan organiseren in Zonneheem (zoals in het verleden al
is gebeurd). Dat is voor Zonneheem geen enkel probleem, KA is heel welkom.

Viering 30 jaar Zonneheem in 2016
Op donderdag 14 april 2016 bestaat het lokaal dienstencentrum Zonneheem – dag op
dag – 30 jaar. De centrumraad vindt dat deze verjaardag met de nodige luister moet
gevierd worden.
De centrumraad opteert voor volgende uitgangspunten:



30 jaar Zonneheem wordt in 2016 voortdurend in de kijker gezet doorheen de
geplande
activiteiten:
computerlessen,
workshops,
taallessen,
bewegingsactiviteiten, koffietafels, voordrachten, enz.
Speciale activiteiten worden georganiseerd op volgende momenten:
Week van 11 tot en met 17 april 2016 (opening Zonneheem)
Zomer in Zonneheem – editie 2016
Week van 5 tot en met 11 december 2016 (opening nieuwbouw op 9
december 2009)

De centrumraad beslist een voorstel van feestprogramma uit te werken en dit ter
goedkeuring aan het schepencollege voor te leggen.
Duidelijk is dat er zeker geopteerd wordt voor een academische zitting, waarop de
Minister van Welzijn de heer Jo Van Deurzen zou worden gevraagd.
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Vraag van Ria D’hoore tot toetreding centrumraad
Ria D’hoore heeft in een schrijven aan de voorzitter laten weten dat zijn interesse heeft
om lid te worden van de centrumraad.
De vergadering is unaniem akkoord haar kandidatuur als lid van de centrumraad te
aanvaarden.
De voorzitter zal haar een mail sturen dat zij vanaf heden lid is van de centrumraad.

Varia

4

