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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2012
AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester,
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de
heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mevrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline SCHRIJVERS,
mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw Marina HANOT, raadsleden, en mevrouw
Wendy PEETERS, wnd. gemeentesecretaris.

de heer Jos TRUYEN, voorzitter.

DAGORDE:

GOEDKEURING REGLEMENT DORPSDICHTER GEMEENTE AS

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de voordracht van dialectvereniging Veldeke As en haar missie en oproep om het Assers dialect op alle
mogelijke manieren te promoten, te behouden en uit te bouwen;
Gelet op het cultureel beleidsplan en actieplannen waarbij het gemeentebestuur bijzondere aandacht heeft voor
cultureel erfgoed in haar diverse vormen;
Gelet op de bespreking ten gronde door de curas d.d. 10 januari 2012 en akkoordverklaring met het concept;
Gelet op de bespreking door het College van burgemeester en schepenen d.d. 20 en 27 januari 2012 en haar goedkeuring
van onderhavig reglement/ raamkader waarbij het concept “dorpsdichter gemeente As” vanaf januari 2012 in de
kunsttak “Woordkunst – Poëzie en Proza” uit te werken en een voorgedragen dorpsdichter aan te stellen voor een
periode van maximaal 3 jaar;
Met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;

BESLUIT:
Het reglement dorpsdichter gemeente As ter kennis te nemen en goed te keuren als volgt:
Art. 1

De gemeente As stelt een dorpsdichter aan vanaf januari 2012 in de kunsttak “Woordkunst – Poëzie en Proza”
voor een periode van maximaal 3 jaar volgens het hierna geldende reglement.

Art.2

De dorpsdichter wordt op advies van het dagelijks bestuur (of een werkgroep) van CurAS voorgedragen aan het
College van Burgemeester en Schepenen die goedkeuring verleent om de titel “dorpsdichter van As” te dragen
zo lang hij minimaal 2 authentieke, kwaliteitsvolle creaties jaarlijks aanbrengt tijdens zijn aanstelling. De kwaliteit
wordt steeds voldoende schriftelijk gemotiveerd door de CurAS. Bij onvoldoende kwaliteit heeft het College van
Burgemeester en Schepenen het recht om geen dorpsdichter aan te stellen;

Art.3

De opdracht van de dorpsdichter bestaat erin om jaarlijks minstens 2 authentieke gedichten/ prozaïsche werken
te creëren over en voor As. De kandidaat‐dorpsdichter motiveert zijn werk(en) en geeft toelichting over de
bijzondere band met een Asserse locatie/ activiteit/ organisatie/ idee/ enz.;

Art.4

Aan de titel van dorpsdichter zijn geen voordelen of prijzen verbonden en is onbezoldigd. Hij ontvangt uit
handen van het gemeentebestuur uit dankbaarheid en als eerbetoon een symbolisch gedenkteken;

Art 5.

Elk werk gemaakt als dorpsdichter voor de gemeente As blijft artistieke eigendom van de kunstenaar. De
gemeente As krijgt het alleengebruiksrecht op alle poëtische en prozaïsche werken die worden gemaakt door de
kunstenaar in functie van zijn ambt. Veldeke As‐Niel zal met het bestuur samenwerken om elk gedicht in het
Nederlands te vertalen naar het Assers dialect.
Het gemeentebestuur verzamelt de werken (of afbeeldingen van de werken) en mag deze afdrukken en/of
verspreiden. Daarbij zal het gemeentebestuur altijd de naam van de auteur vermelden en verspreiding of

publicatie zal altijd gebeuren in overleg met beide partijen. Het logo van de gemeente zal altijd op de publicatie
vermeld worden;
Art. 6

De uiteindelijk weerhouden werken worden aan het grote publiek voorgesteld via diverse kanalen. De
dorpsdichter krijgt van het gemeentebestuur de kans om zijn naambekendheid te vergroten en om zijn werk via
verschillende kanalen voor een ruim publiek bekend te maken. Zo krijgt de dichter verschillende
publicatiekansen via de gemeentelijke infokanalen en krijgen zijn gedichten een – al dan niet tijdelijke – plaats
op het grondgebied van As. De dorpsdichter krijgt de kans om zijn gedichten voor te dragen bij verschillende
feestelijkheden en activiteiten op het grondgebied van As;

Art.7

Op vraag van betrokkene kan hij ontlast worden van zijn taak en mag hij de titel “dorpsdichter van de gemeente
As anno xxxx” voeren met expliciete vermelding van de jaartallen dat hij effectief als dorpsdichter fungeerde.
Als het college van burgemeester en schepenen van oordeel is dat de dorpsdichter zijn/haar functie niet naar
behoren vervult, kan de dorpsdichter door het college uit zijn/haar functie worden ontheven. Bij vaststellen van
plagiaat wordt hij oneervol ontheven uit zijn taak en mag hij niet langer de titel “dorpsdichter van de gemeente
As” dragen;

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de bevoegde diensten voor opvolging, uitvoering en maximale verspreiding
van het reglement.
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