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Wijziging reglement dorpsdichter - Adviescommissie
Cultuur-toerisme - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt, Voorzitter; de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de
heer William Engels; de heer Johan Deleu; de heer Jan Couck; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw
Joske Vermeir; mevrouw Inez De Coninck; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Els Van Buggenhout;
mevrouw Annelies De Pauw; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Roland
Mortier; de heer Floris Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Evelien Beeckman; de heer
Willem De Pauw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Bert De Wel; mevrouw
Eliane Laurent; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd voor de wijziging van het reglement van de
dorpsdichter. Dit reglement werd aangepast aan de actuele situatie.
Argumentatie
De adviescommissie cultuur-toerisme en de dienst cultuur adviseert de aanpassingen volgens de
documenten in bijlage (oud reglement met vernieuwingen en vernieuwd reglement).
Wijzigingen aan dit reglement waren noodzakelijk omwille van de verouderd taalgebruik en
aangepaste benamingen:
aanpassing van oude vaktermen naar de huidige (oa 'cultuurraad' , 'cultuurbeleidscoördinator', ... ).
We schrappen het woord 'jaarlijks' en '1 jaar' bij punten 1 en 7 in het oude reglement. De
dorpsdichter wordt voor een periode van 2 jaar verkozen.
Hier en daar wordt de zinsbouw wat aangepast.
De procedure in punten 3, 4 en 5 van het oude reglement wordt duidelijker geformuleerd en onder 1
artikel geplaatste (artikel 4).
We schrappen bij punt 7 van het ouder reglement: ' In deze periode schrijft hij/zij 6 gedichten over
onze gemeente, waarvan 5 in opdracht. De dorpsdichter wordt uitgenodigd aanwezig te zijn op
bepaalde feestmomenten van de gemeente en kan dan zijn/haar gedicht voordragen.' In artikel 12
van het nieuwe reglement vraagt het gemeentebestuur aan de dorpsdichter wel een aantal acties. Dit
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wordt echter telkens in onderling overleg overeengekomen en mag geen opsomming zijn van
verplichtingen.
De nummers 9 en 10 uit het oude reglement worden samengevoegd onder artikel 8 in het nieuwe
reglement. Wijziging in formulering: 'De jury tracht een unanieme beslissing te nemen. Indien dit niet
mogelijk is, wordt er gestemd. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.'
De huidige dorpsdichter kan een jaar langer in functie blijven indien de inzendingen van
ontoereikende kwaliteit blijken. Er wordt echter toegevoegd dat dit in overleg met de huidige
dorpsdichter gebeurt.
Punt 12 in het oude reglement vermeldt dat het college van burgemeester en schepenen de
dorpsdichter vroegtijdig kan afzetten, zonder mogelijkheid van verhaal. Dit wordt vervangen in artikel
10 van het nieuwe reglement door 'Het College van Burgemeester kan de titel van dorpsdichter
vroegtijdig ontnemen wanneer de dorpsdichter handelingen verricht die de gemeente Opwijk schade
kunnen berokkenen.'
Punt 13 oude reglement: De samenstelling van de jury wordt gewijzigd naar de schepen van cultuur,
de bibliothecaris, de vrijetijdscoördinator, de deskundige cultuur, één gemeenteraadslid van de
oppositie, de voorzitter van de Adviescommissie Cultuur en Toerisme en de voorzitter van de
Adviescommissie Bibliotheek. De voorzitter van de Adviescommissie Cultuur en Toerisme treedt op als
voorzitter van de jury.’ We voegen ook toe dat de huidige dorpsdichter wordt uitgenodigd om als
stemgerechtigd lid in de jury te zetelen voor de aanstelling van de daaropvolgende dorpsdichter.’ De
nieuwe samenstelling van de jury waarborgt op deze manier objectiviteit en deskundigheid.
Het aangepast reglement werd bekeken door alle leden van de adviescommissie.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn
toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere
wettelijke en decretale bepalingen

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijziging van het reglement van de dorpsdichter goed zoals geadviseerd
op de vergadering van de adviescommissie cultuur-toerisme dd. 23 juni 2020.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Reglement dorpsdichter met opmerkingen voor vernieuwing.pdf
Reglement dorpsdichter vernieuwing.pdf
Advies reglement dorpsdichter.pdf
Goedkeuring advies reglementen Elwyn en Vincent.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Reglement dorpsdichter gemeente Opwijk

Artikel 1:
De gemeente Opwijk organiseert in samenwerking met Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
de verkiezing van een dorpsdichter.
Artikel 2:
Iedereen die 16 jaar of ouder is en inwoner van de gemeente Opwijk, kan gratis deelnemen.
Artikel 3:
Het inschrijvingsformulier, meer informatie en het reglement kan je verkrijgen in
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk (T 052 36 51 08, E
gc.info@opwijk.be ) Je kan het reglement ook downloaden op de website https://vrijetijd.opwijk.be/.
Artikel 4:
Een inzending wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Ringlaan 20 te
1745 Opwijk. Ze kan opgestuurd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven. Een inzending kan
niet via e-mail.
Elke inzending gebeurt vóór een vooropgestelde datum en bestaat uit 2 blanco gesloten
briefomslagen:
Omslag 1 bevat:
• Deel 1 van het inschrijvingsformulier.
• Eén Nederlandstalig gedicht over een opgelegd thema, niet langer dan 1 bladzijde (A4);
• Eén Nederlandstalig gedicht over een zelfgekozen thema, niet langer dan 1 bladzijde (A4);
• Een motivatie waarom men het dorpsdichterschap ambieert.
• Geen enkele verwijzing naar de identiteit van de dichter. Er mag dus geen deelnemersnaam
of schuilnaam vermeld worden.
Omslag 2 bevat de identiteit en persoonlijke gegevens van de deelnemer. Dit is deel 2 van het
inschrijvingsformulier.
Bij ontvangst wordt een volgnummer op de omslagen geschreven. De omslag met persoonlijke
gegevens wordt pas geopend na de beoordeling van de jury. Ingezonden gedichten worden dus
anoniem gejureerd.
Onleesbare gedichten worden niet weerhouden.
Artikel 5:
Deelnemers die plagiaat plegen, zich anoniem of onder een andere naam inschrijven, worden
uitgesloten.
Artikel 6:
De dorpsdichter wordt aangesteld voor een periode van twee jaar en mag zijn/haar titel dragen tot
de officiële aanstelling van de volgende dorpsdichter.
1
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Artikel 7:
De gemeente heeft het recht de gedichten te publiceren, te bewerken voor muziek en tentoon te
stellen, zonder dat hiervoor een vergoeding kan geëist worden. De artistieke eigendom van de
gedichten blijft bij de dorpsdichter.
Artikel 8:
De inzendingen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. De juryleden mogen zelf geen
kandidaat dorpsdichter voor Opwijk zijn.
De jury tracht een unanieme beslissing te nemen. Indien dit niet mogelijk is, wordt er gestemd. Bij
staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De uitspraak van de jury kan door de deelnemers niet herroepen worden. Over de uitspraak kan
geen briefwisseling noch discussie gevoerd worden.
Artikel 9:
Indien de inzendingen van ontoereikende kwaliteit blijken, heeft de jury het recht de titel van
dorpsdichter niet toe te kennen aan een nieuwe kandidaat. De vorige dorpsdichter kan in overleg
dan een jaar langer in functie blijven.
Artikel 10:
Het College van Burgemeester kan de titel van dorpsdichter vroegtijdig ontnemen wanneer de
dorpsdichter handelingen verricht die de gemeente Opwijk schade kunnen berokkenen.
Artikel 11:
De samenstelling van de jury bestaat uit de schepen van cultuur, de bibliothecaris, de
vrijetijdscoördinator, de deskundige cultuur, één gemeenteraadslid van de oppositie, de voorzitter
van de Adviescommissie Cultuur en Toerisme en de voorzitter van de Adviescommissie
Bibliotheek. De voorzitter van de Adviescommissie Cultuur en Toerisme treedt op als voorzitter van
de jury.
De huidige dorpsdichter wordt uitgenodigd om als stemgerechtigd lid in de jury te zetelen voor de
aanstelling van de daaropvolgende dorpsdichter.
Artikel 12:
Het gemeentebestuur vraagt aan de dorpsdichter een aantal acties. Dit wordt telkens in onderling
overleg overeengekomen. Mogelijke acties kunnen zijn:
Een nieuwjaarsgedicht;
Een welkomgedicht voor het event van nieuwe inwoners;
Een gedicht ter gelegenheid van erfgoeddag met een verwijzing naar een historische
gebeurtenis of een link tussen het thema van de erfgoeddag en de gemeente;
Een gedicht ter gelegenheid van de 11 juli viering;
Een gedicht ter gelegenheid van open gemeentedag;
Een gedicht ter gelegenheid van de 11 november viering;
Occasionele culturele activiteiten die door het gemeentebestuur of de dienst vrije tijd
georganiseerd of ondersteund worden;
Meewerken aan de initiatieven van de bibliotheek.
Artikel 13:
Het gemeentebestuur promoot de functie van dorpsdichter door een aantal mogelijke acties:
Alle in artikel 12 vermelde gedichten worden door het gemeentebestuur via verschillende
communicatiekanalen naar de burgers gebracht. Dit kan via de gemeentelijke website, het
infoblad van de gemeente, sociale media, …
2
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Wanneer de dorpsdichter een nieuwjaarsgedicht voor de gemeente schrijft, wordt dit gedrukt
op de nieuwjaarskaarten die het gemeentebestuur stuurt naar haar contacten. Men streeft
ernaar om een foto of tekening van een kunstenaar uit Opwijk als achtergrond te voorzien.
Eventueel wordt de nieuwjaarskaart ook aan de bevolking te koop aangeboden tegen een
democratische prijs.
Het welkomgedicht wordt gebruikt als uitnodiging voor het event van nieuwe inwoners. Dit kan
ook op de brochure gedrukt worden die voor deze gelegenheid wordt uitgegeven.
Gelegenheidsgedichten worden door het gemeentebestuur ingepland bij de respectievelijke
activiteit.

Artikel 14: Goedkeuring
Dit reglement is van kracht vanaf 23/09/2020.
Het reglement dorpsdichter gemeente Opwijk werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de
zitting van 22/09/2020.

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
Patrick De Smedt

Bijlage 1: Inschrijvingsformulier (deel 1 en 2)
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Deel 1: Inschrijvingsformulier dorpsdichter gemeente Opwijk – editie ……
Gelieve het formulier duidelijk leesbaar IN DRUKLETTERS in te vullen.
De inzender verklaart auteur te zijn van zijn/haar gedicht. Meerdere inzendingen zijn mogelijk.

Titel gedicht 1: ………………………………………………………………………………………………..
(opgelegd thema)
Titel gedicht 2: ………………………………………………………………………………………………..
(thema naar keuze)

Je inzending gebeurt in 2 gesloten omslagen volgens artikel 4 van het reglement dorpsdichter
gemeente Opwijk.
Een inzending wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Ringlaan 20 te
1745 Opwijk. Het kan opgestuurd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven.
Je inzending dient ons te bereiken vóór …………………… De postdatum geldt als bewijs.

Handtekening:

BELANGRIJK: deze wedstrijd wordt georganiseerd op basis van een reglement. Door deel te
nemen aan deze verkiezing verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement. Het is dus
belangrijk het reglement goed te lezen vooraleer u zich inschrijft.
Reglement en inschrijvingsformulier zijn te bekomen bij:
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk (T 052 36 51 08, E
gc.info@opwijk.be ) Je kan het reglement ook downloaden op de website https://vrijetijd.opwijk.be/.
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Deel 2: Persoonlijke gegevens – Dorpsdichter gemeente Opwijk – editie ………
Gelieve het formulier duidelijk leesbaar IN DRUKLETTERS in te vullen.
Gelieve dit formulier onder aparte, gesloten omslag bij de inzending te voegen.
Deze wordt pas geopend na de beoordeling van de jury op …………………… .

Naam: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……….……………………………………………………………………………………………….
Telefoon/GSM: ……………………………………………………………………………….....................
E-mailadres: …………………………………………………………………………………......................
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………..

Titel gedicht 1: ………………………………………………………………………………………………..
(opgelegd thema)
Titel gedicht 2: ………………………………………………………………………………………………..
(thema naar keuze)

Handtekening:

BELANGRIJK: deze wedstrijd wordt georganiseerd op basis van een reglement. Door deel te
nemen aan deze verkiezing verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement. Het is dus
belangrijk het reglement goed te lezen vooraleer u zich inschrijft.
Reglement en inschrijvingsformulier zijn te bekomen bij:
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk (T 052 36 51 08, E
gc.info@opwijk.be ) Je kan het reglement ook downloaden op de website https://vrijetijd.opwijk.be/.
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Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter
Patrick De Smedt
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