Dirk De Cock

Lebbeke lanceert boekje 'Help! Ik organiseer'
dinsdag, 8 januari 2008

Het gemeentebestuur van Lebbeke geeft als een van de eerste gemeentebesturen het boekje Help! Ik organiseer uit in
samenwerking met Cultuur Lokaal en uitgeverij Politeia. Hiermee wil Lebbeke zijn inwoners die een evenement willen
organiseren een handige leidraad aanbieden. "Toen we de kans kregen om in dit initiatief van Cultuur Lokaal te stappen
met een plaatselijke editie van het boekje, vonden we dit een goed idee", vertelt schepen van Cultuur Dirk De Cock
(Spirit). "Iedereen die iets wil organiseren vindt in dit boekje antwoorden op alle mogelijke 'w-vragen'. Het is een
vademecum voor de verenigingen waarin ze alles terugvinden over bijvoorbeeld de nodige vergunningen, geluidsoverlast
en verzekeringen. Er staan ook gouden tips in over communicatie, want vaak zorgt onwetendheid bij buurtbewoners voor
wrevel. Hiermee willen we ook de leefbaarheid in de gemeente verbeteren." Heel wat gemeenten en steden, zoals
Dendermonde en Sint-Niklaas, hebben al langer een fuifdraaiboek of -handleiding, maar deze publicatie richt zich tot een
veel bredere doelgroep. Ook straatfeesten of optredens bijvoorbeeld komen aan bod.
Gebundeld "Het eerste deel van het boekje is algemeen en is overal in Vlaanderen geldig, het tweede deel hebben we
volledig op Lebbeke toegespitst met lokale regels", legt cultuurdeskundige Yoko Van Praet uit. Zij schreef mee aan de
gids. "Het was onmogelijk om alle reglementen op te nemen, daarom hebben we ook verwezen naar telefoonnummers
en websites, zodat organisatoren snel weten bij wie ze terecht kunnen." "We kregen van mensen die iets op touw zetten
nogal eens te horen dat ze van hier naar daar gestuurd worden", vult cultuurbeleidscordinator Wendy Van den Abbeele
aan. "Nu zit alles overzichtelijk gebundeld en hebben we checklists opgemaakt zodat ze niets kunnen vergeten. Ook
voor onze eigen informatiedienst zal het een handig hulpmiddel zijn. Om de bewoners een idee te geven van wat werlk
materiaal ze zoal bij ons kunnen huren, staat die lijst er ook in." Het boekje wordt verspreid onder de verenigingen en is
gratis verkrijgbaar op de Cultuur- en Jeugddienst aan de Leo Duboisstraat 40. BRON: Raf Moortgat, Gazet Van
Antwerpen, 7 januari 2008, p. 61
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