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Welkom voorzitter
•

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze digitale Minaraad.

Goedkeuring vorig verslag
•

Het verslag van 22 maart 2021 wordt goedgekeurd.

Advies corona-noodfonds
•

•

•
•
•

Lucien
o In de Minaraad zit geen enkele vereniging die subsidies krijgt. Agendapunt dus echt niet van waarde
voor de zes betrokken verenigingen.
Bert
o Verenigingen kunnen aansluiten via verenigingenraad
o Als lid van een adviesraad hebben deze verenigingen recht op kredieten en uitleenmateriaal, toch ook
niet onbelangrijk. Deze kredieten werden in het recente verleden opgetrokken naar 400 euro.
o Fietsenrekken essentieel iets voor o.a. jeugdverenigingen (nudgen)
o
Thomas
o Stuurt info rond de verenigingenraad mee met het verslag.
o Zes verenigingen rond de tafel brengen a.d.h.v. doodle ergens eind juni
Lucien
Omtrent ‘Coachingtraject’
o Moeilijk taalgebruik
o Een beetje wollig, weinig concreet
 Bert: Wordt in de markt gezet. En de verenigingen krijgen de kans. Het is een open aanbod.

De Minaraad adviseert positief omtrent inzet van de middelen van het Corona-noodfonds.

Advies klimaatsubsidie
•
•
•
•
•

Nieuwe stap binnen het klimaatplan
Er is een budgetpost voorzien en eventueel extra dossiers mogelijk via budgetwijziging
Verplicht traject is primordiaal
Niet enkele op energie, maar ook adaptieve maatregelen
Leveren van een substantiële steun

De Minaraad adviseert positief omtrent de klimaatsubsidie voor verenigingen.

Cultuurfabriek
•

Nadia
o

•

Lucien
o Aantal vragen die niet echt aan bod kwamen.
 Groen?
 Energie? Alternatief?
 Regenwater?
• Zie https://www.izegem.be/nieuws/voorontwerp-cultuurfabriek
Bert
o Gemeenteraad september ter goedkeuring.
Johan
o Weinig aandacht naar verkeersafwikkeling (voetgangers en fietsers).
 Bert: Nog niet afgerond, maar zitten aan het station, busstation, deelfietsen, taxi’s, met de
wagen kan je parkeren aan goederenstation, aan de rand van de fietszone, extra fietsenstallingen. Wordt echt een centraal punt.
Lucien
o Aanvulling mobiliteit. Aan de huidige muziekschool afzetten en ophalen.
 Bert: Kiss & Ride komt er niet. Heel bewuste keuze. Het zebrapad wordt opgeschoven naar
de parking. Groenstrook wordt punt voor gezellig samenzijn.
 Dirk Martenslaan is te breed om een fietsstraat te zijn. Aanwezigheid brandweerkazerne
(niet op stedelijk niveau). Fietszone verlengt de tijd voor interventies. Voor de fietser kan je
via ’t Kouterke ook van Noord naar Zuid.
Ivan
o Bussen in de CM zorgt voor gevaarlijke situaties!
 Bert: Meenemen om te communiceren naar de CM. Brievenbus mogelijk verplaatsen.

•
•

•

•

Aantal zaken doorgemaild. O.a. prijskaartje.
 Bert: Politieke discussie dient in de Gemeenteraad te gebeuren.

De Minaraad adviseert positief omtrent de Cultuurfabriek.

Hulde
•
•

•
•
•
•
•

Geen kandidaten voor de werkgroep na de oproep per mail.
Lucien
o Hulde voor vrijwilligers beter dan voor sport of dergelijke.
 Bert: Je kan ook een groep mensen aanduiden.
Lieven
o Personen of een groep, enkel en alleen coronavrijwilligers in de bloemetjes.
Ronny
o Veel mensen van de sport zullen ontgoocheld zijn. Hoe zullen zij hun kampioenen in de bloemetjes
zetten? Jammer dat dit nu één hulde wordt. Negatief advies gegeven vanuit de Sportraad.
Ivan
o Vrijwilligers bij sportmanifestaties
Nadia
o Door de hulde samen te doen verdwijnt de eigenheid en gaat er iets verloren. Ziet het niet echt werkbaar. De interesses zijn heel erg verspreid.
Nigel
o Voor de naam evt. de “Merletprijs”.
 Bert: Aantal suggesties, maar veel “De Pekker”. De Gouden Merlet.
 Voor of tegen, het is een beleidskeuze. Idee om een hulde te brengen aan verschillende sectoren. Gala van en voor de verenigingen naar voor schuiven. Soort immaterieel erfgoed.
Wordt sowieso geëvalueerd.

Acties voorjaar

Wedstrijd composteerbare tuinafvalzakken 2021
•

Persmoment met de winnaars op donderdag 10 juni om 18.30 uur op het binnenplein van het stadhuis. De
voorzitter probeert aanwezig te zijn.

•

Lucien
o Succes van de Mooimakers. Oproep tot herhaling in het najaar.
 Bert: Zeker jaarlijks doen, maar ook de jaarlijkse zwerfvuilactie te laten doorgaan. Was een
groot succes en veel werving. Actie met de verenigingen heeft ook z’n charme.

Actie najaar

Paddenstoelenwandeling najaar 2021
•
•
•
•
•

Voorstel data: 2, 9 of 16 oktober
Maximaal 25 personen per gids
Gericht op gezinnen
Werken met inschrijvingen
Stavaza wordt opgevraagd bij Jan Feys

“Izegem Vogelt” (Ivan Werbrouck)









Varia
•
•

•

•

Op dit moment nog geen verder gevolg aan gegeven.
Thomas
o Voor Izine contact opnemen met elke.detavernier@izegem.be.
Werkgroep komt samen in Dienst Werkplaatsen
o Thomas zorgt voor doodle
o Ronny, Yvan, Pol
 Nigel: Brainstormen over andere naam.
Yvan
o Zorgt voor foto’s van nestkastjes
o Wil eventueel met een eyecatcher werken (iets groots aan een rondpunt of zo)
Lieven
o VTI eventueel betrekken bij aanmaak nestkastjes
o Lieven neemt contact op. Deze persoon wordt mee uitgenodigd op de vergadering in de Werkplaaatsen.
Ria
o Oproep tot sobere nestkastjes
Yvan



Gebruik van bleekwater: Eventueel kan een artikel ter sensibilisering voorzien worden in
Izine. Wie geeft de aanzet hiervoor?

Ronny
o Stad natuurpunt heeft insectenhotel geplaatst (fietstunnel / aan Wallemote)
 Lucien: Met bijenwerkgroep suggesties gegeven tot bijkomende bijenhotels + nood aan meer
duiding
o Blauwe vuilzakken gaan rapper vol. Worden toch maar tweewekelijks opgehaald.?
 Bert: Vraag voor IVIO. Zal dit jaar alleszins niet veranderen. Geen zware zak en stinkt niet.
Pieter
o Veel bermen worden ingeploegd. Verordening voor minimum breedte?.
 Bert: Wordt nagevraagd.
• Concrete locaties worden door Pieter doorgegeven.
Ivan

o

Felicitaties met bloemenweides.

Data volgende vergaderingen Minaraad


Wordt eerst besproken met de leden van het Dagelijks Bestuur

