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Interpellatie van de h. Desmet: ApéRoses.
De h. Desmet geeft aan dat de Ferme Rose een buitengewone locatie is die door de familie Brugmann
aan de gemeente werd geschonken om er culturele evenementen te organiseren.
De Ferme Rose is opnieuw open sinds september 2016 na een lange renovatie. Welke culturele activiteiten vinden er plaats, al dan niet op geregelde basis? De h. Desmet wenst meer informatie over "ApéRoses": de frequentie, het budget en een kritische evaluatie van de eerste editie. Heeft "ApéRoses" geleid tot
meer reserveringen voor culturele activiteiten in de Ferme Rose?
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat in de Ferme Rose regelmatig het festival "Jazz for you", conferenties en tentoonstellingen worden georganiseerd. De website vermeldt het programma tot november. Enkele
voorbeelden: "Art Déco Society", "les regards croisés sur la Namibie", tentoonstellingen van stripillustratoren, de "ApéRoses" - die met de deelname van een tekenaar en live muziek zich onderscheidt van de andere
"apéros" tijdens de zomer -, de tentoonstelling van Marie Roberts, de Wereldwaterdag en de wedstrijd
"Rendez ses animaux à la ferme".
Het initiatief van de "ApéRoses" komt van mevr. Culer die bezoekers naar de Ferme Rose wou lokken.
Omwille van de beperkte middelen werd er een beroep gedaan op een deskundige organisator voor de eerste apéros maar deze laatste had er geen rekening mee gehouden dat het succes van een eerste editie vaak
niet overtroffen kan worden en wou niet verder zijn medewerking verlenen. De jongeren van de raad van
bestuur van de Ferme Rose hebben de organisatie van de "ApéroRoses" op zich genomen, met de hulp van
een sponsor voor de communicatie. Enkel voor de huur van vuurkorven tijdens het hele seizoen (mei-sept)
heeft de Ferme Rose max. € 100 à € 200 uitgegeven.
Er waren gemiddeld zo'n 350 à 400 deelnemers per avond, met telkens twee of drie verhuringen na
elke "ApéRose". Het eten wordt verzorgd door Food Truck en de bar door de jongeren. Het geluidsvolume
wordt systematisch verlaagd vanaf 10 uur 's avonds om nachtlawaai te voorkomen.
De schepen kan nog niet zeggen of de "ApéRoses" zullen blijven plaatsvinden omdat de betrokken jongeren in het beroepsleven zullen stappen en minder vrije tijd zullen hebben. Mevr. Culer wenst binnen de
raad van bestuur van de Ferme Rose een uitvoerend comité op te richten voor dit luik van zijn activiteiten.
De h. Desmet wenst dat de gemeenteraadsleden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden
van de activiteiten die er op min of meer regelmatige basis plaatsvinden.
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat er momenteel aan de website gewerkt wordt. Een nieuwsbrief lijkt
een goed idee omdat de Ferme Rose geen € 800 per maand kan uitgeven voor een halve pagina in de Wolvendael. Ze zal aan de dienst Openbare Manifestaties vragen om deze activiteiten op te nemen in de agenda
van de gemeenteraadsleden.
De meeste tentoonstellingen zijn echter private initiatieven die hun eigen communicatie verzorgen.
De schepen vermeldt nog dat de begroting 2017 van de Ferme Rose momenteel afgewerkt wordt.
De h. Desmet vraagt of een activiteit zoals "ApéRose" niet tot een inkomstenverlies kan leiden omdat
de site dan niet verhuurd kan worden.
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat de impact erg klein is omdat "ApéRose" slechts één donderdag per
maand plaatsvindt.

