
VERSLAG VERGADERING CULTUURRAAD VAN 7 MEI 2014  
 
Aanwezig : 
Jan Lenaerts – 5 voor 12 – voorzitter 
Jan Vanloo – WC ’t Beukenootje 
Liesbeth Vanderlinden – Reintje 
Josiane De Becker – Klem 
Bernadette Joseph – Ruusbroeckoor 
Albert Goudmaeker – Gepensioneerden Werkmansbond 
Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 
Paul Vanloo – vtbKultuur 
Maggy Lietaert – OKRA-Hoeilaart 
Lydia Hoskens – Gezinsbond 
Doris Nagels – Markant  
Mia Soret – Davidsfonds 
Anni Wastiels – Ziekenzorg 
Anke Claassen – OC Het Groene Dal 
Hubert Didden – De Distelvink 
Patrick Charlier – OC Sint-Clemens 
Marie-Paule De Lil – VB ‘t Eekhoorntje 
Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 
Monique Vandenput – Catechesewerking Hoeilaart 
Erwin Gysens – de Vrienden van ’t Lindeke 
Annemieke Ooteman – OOKI-Babycafé 
Greta Uyttenbroeck – Heemkundige Kring Het Glazen Dorp 
Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 
Chris Coppin – Seniorenraad 
Rik Verhaeghe – Bib Hoeilaart 
Karine Vanslembrouck – APKO 
Maarten Bresseleers – deskundige 
Beatrijs Dhont – cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd : 
Danny De Rudder – Rodenbachfonds 
Marie-Jeanne Eulaerts - Femma 
Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 
Pieter Muyldermans – De Blauwe Vinken 
Dorien Van Essche – vzw Blueprint 
Katharine Tessens – Soulstep Dance Crew 
Michel Van Mullem – deskundige 
Thea Derks – deskundige 
Hilde Vanden Hende – deskundige 
Els Uytterhoeven – schepen 
 

1. VOORSTELLING ‘THE SINGING VILLAGE’ DOOR ELS CUYPERS, MUZIEKDOCENTE UIT 
HOEILAART 

 
Els Cuypers stelt het project ‘The Singing Village – Het Zingend Dorp’ voor. ‘Elk dorp een zingend 
dorp’ wil zoveel mogelijk mensen samenbrengen om te zingen. Samen zingen is ontspannend en 
verhoogt de sociale cohesie. De deelnemende gemeente krijgt 3 uitdagingen. Als de inwoners er in 
slagen om deze 3 uitdagingen tot een goed einde te brengen, krijgt de gemeente het Singing Village 



Label. In Hoeilaart wordt het project uitgewerkt van 6 tot 12 oktober 2014. Meer informatie op 
www.singingvillage.org. 
 
Els Cuypers nodigt alle leden van de Cultuurraad en de leden van hun verenigingen uit om deel te 
nemen en om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor dit project. 
 

2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 26 FEBRUARI 2014. GOEDKEURING 
 
De vraag wordt gesteld of er al een oplossing is voor de verschillende activiteiten van de 
verenigingen die in het Lindenhof werden georganiseerd. De verenigingen die een probleem hebben 
voor het vinden van een geschikte alternatieve locatie kunnen altijd contact nemen met het 
secretariaat van de Cultuurraad. 
 
I.v.m. de afbraak van het huis van Fille Kapros zal de vraag gesteld worden aan de Heemkundige 
Kring of er een lijst bestaat van “emotioneel en sociaal belangrijke’ gebouwen in Hoeilaart. Indien dit 
niet het geval is, kan een dergelijke lijst eventueel samengesteld worden. Er wordt ook een pleidooi 
gehouden om authentieke serristenvilla’s zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te houden. 
Momenteel verdwijnen heel veel typische kenmerken van deze villa’s : loggia’s – kroonlijsten …Kan 
de mogelijkheid onderzocht worden om een aantal bepalingen in bouwvergunningen op te nemen? 
Dit zal ook verder besproken worden binnen de Heemkundige Kring. 
 
Er worden verder geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. DIVERSE ADVIEZEN 
 
Wijziging politiereglement 
Het CBS meldde op 30 april 2014 dat het gewijzigde politiereglement goedgekeurd werd door de 
gemeenteraad op 28 april 2014. 
 
Nieuw reglement erkenning verenigingen 
Op vraag van de Hogere Overheid wordt gewerkt aan een ‘Reglement erkenning verenigingen’. Een 
ontwerp van reglement wordt voorgelegd en besproken. 
Opgemerkt wordt dat de clausule ‘De vereniging dient zich van het Nederlands te bedienen’ in strijd 
kan zijn met het Europees recht. De Cultuurraad zal zich hierover verder informeren. 
De Cultuurraad brengt een positief advies uit over dit ontwerp van reglement.  
 
Aanpassing uitleenreglement 
Er wordt een aangepast gemeentelijk uitleenreglement voorgelegd en besproken. 
De Cultuurraad heeft hierbij volgende opmerkingen: 

- Het is niet duidelijk hoe de facturatie geregeld is. Wordt er betaald per dag gebruik? Per 
weekend? Per activiteit ook als die over meer dan 1 weekend verspreid is? 

- In het ontwerp staat ‘ontlening maximum 7 dagen’. Wat als een gebruiker het materiaal 
meer dan 7 dagen wil gebruiken? Dat is in het verleden al gebeurd. 

- Wat met eigen gemeentelijke activiteiten zoals Meifeesten, Vlaamse Feesten, 
Druivenfestival? Het is misschien opportuun om de podiumelementen dan niet uit te lenen 
aan de Hoeilaartse handelaars. Het  kan immers gebeuren dat het comité of een andere 
vereniging kort voor de activiteit nog materiaal uit de uitleendienst wil gebruiken. Het zou 
jammer zijn dat de gemeente zelf dan podiumelementen moet gaan huren. 

- Wat met het materiaal van de uitleendienst dat door de huurders gebruikt wordt in de 
gemeentelijke infrastructuur? Moet dit betaald worden? Tot hiertoe is voor gebruik in het GC 
Felix Sohie niets aangerekend. Hoe zit dat in de andere gemeentelijke gebouwen? Misschien 
kan er nu een uniforme regeling voor de hele gemeentelijke infrastructuur uitgewerkt 

http://www.singingvillage.org/


worden. Het zou goed zijn ook hier een voorrangsregel voor gebruikers van materiaal in de 
gemeentelijke infrastructuur in te bouwen. 

- Artikel 15 vermeldt dat beschadigingen, diefstallen en dergelijke onmiddellijk moeten gemeld 
worden aan de uitleendienst. Wat als dit niet gebeurt? Is er een sanctie voorzien? 

- Hoe wordt de controle van het uitleenmateriaal georganiseerd? Is er een controle na elk 
gebruik?  

- Is het te verantwoorden dat de tarieven voor het uitlenen van podiumelementen voor 
handelaars en verenigingen gelijk zijn? Voor handelaars gaat het immers om winstgevende 
activiteiten. De Cultuurraad is van oordeel dat de prijzen in de lijn moeten liggen van de 
prijzen die gevraagd worden door commerciële verhuurbedrijven. 
 

De Cultuurraad wil tevens sterk benadrukken dat het materiaal van de uitleendienst momenteel in 
zeer slechte staat is. De meeste podiumelementen zijn nauwelijks of niet te gebruiken. Vermits het 
materiaal zeer weinig gecontroleerd wordt, gebeurt het zeer frequent dat de verenigingen slecht 
materiaal krijgen wat de nodige problemen met zich meebrengt. De Cultuurraad stelt dan ook voor 
dat er op korte termijn een budget voorzien wordt om een gedeelte van het materiaal te vervangen. 
Meest dringend is de aankoop van een aantal nieuwe podiumelementen. De Cultuurraad opteert 
voor de aankoop van  podiumelementen met losse poten. Dit materiaal is goedkoper, lichter en dus 
makkelijker te hanteren. 
 
Muurschilderij van Maurits Pirquin in het Lindenhof 
Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad heeft gezocht naar een mogelijke oplossing voor het 
bewaren van de muurschilderij van de Hoeilaartse schilder Maurits Pirquin in het Lindenhof. Het 
voorstel is om dit werk te restaureren en op te hangen in vergaderlokaal Sloesveld in het GC Felix 
Sohie. 
De Cultuurraad vindt dit een goed voorstel en zal dit zo doorgeven aan de Raad van Beheer GC Felix 
Sohie. Het is immers belangrijk dat dit schilderij, dat tot het cultureel erfgoed van Hoeilaart mag 
gerekend worden, bewaard blijft na de sluiting van het Lindenhof. 
 

4. VRAAG VAN VZW DE EEKHOORN EN HOEIL’ART OM LID TE WORDEN VAN DE 
CULTUURRAAD 

 
De Cultuurraad keurt de aanvraag van vzw De Eekhoorn om lid te worden van de Cultuurraad, niet 
goed. De Cultuurraad volgt daarmee het negatief advies van het Dagelijks Bestuur en is van oordeel 
dat vzw De Eekhoorn momenteel niet voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van de 
raad. De vzw beheert een gebouw maar richt zelf geen culturele activiteiten in. 
 
Wat betreft de aanvraag van de kunstvereniging Hoeil’Art om lid te worden van de Cultuurraad, volgt 
de Cultuurraad het positief advies van het Dagelijks Bestuur en keurt deze aanvraag wel goed.  
 

5. HOEILAARTSE PAREL 2015. PROCEDURE 
 
Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad vergaderde op 2 april 2014 en stelde volgend voorstel van  
procedure op i.v.m. de Hoeilaartse Parel 2015 : 

- Alle leden van de CR brengen nominaties binnen voor personen + verenigingen/projecten 
met een grondige motivatie. Tot 15 november per mail of per brief. 

- Op 17 november worden alle nominaties opgelijst. Deze lijst wordt, samen met een 
stembrief, naar de leden van de Cultuurraad gestuurd. 

- Ieder lid van de Cultuurraad duidt 3 personen + 3 verenigingen/projecten aan die volgens 
hem/haar de beste keuze zijn. Iedere stem is evenveel waard. 

- Op de Cultuurraad van 25 november brengt iedereen zijn stemformulier mee. 



- Er wordt dan een top 3 van de personen en een top 3 van de verenigingen/projecten 
opgesteld. Het Dagelijks Bestuur duidt de winnaars aan. 

 
Het is nog niet duidelijk welke prijzen (bloemen – geld – kunstwerkje) er zullen gegeven worden. Het 
Dagelijks Bestuur bekijkt dat nog eens op de vergadering van 3 september. 
 
De Cultuurraad keurt dit voorstel goed. Deze procedure zal nu uitgewerkt worden tot een reglement. 
 

6. NIEMANDSLAND 
 
De uitstap naar Verdun vindt plaats op 21 juni 2014. Er wordt een bezoek gebracht aan de 
oorlogsgraven en het Ossuarium, een monument waarin 130.000 ongeïdentificeerde soldaten een 
plaats kregen. Ook het Fort van Douaumont laat niemand onberoerd. Duizenden soldaten hebben er 
maanden aan een stuk gevochten en ‘geleefd’. Wat verderop ligt Fleury-devant-Douaumont. Tijdens 
de Slag om Verdun werden negen dorpen compleet van de kaart geveegd. Zes dorpen zijn nooit 
heropgebouwd. Ze werden erkend als ‘village mort pour la France’ en ingericht als gedenkplaats. Zo 
ook Fleury. Het dorp werd in 1916 op twee maand tijd zestien keer ingenomen en weer veroverd 
door Franse en Duitse soldaten. Wie geïnteresseerd is, kan zich inschrijven op het secretariaat van de 
Cultuurraad. 
 
Op 14 mei 2014 komt de werkgroep Niemandsland bijeen om verdere activiteiten uit te werken. 
 

7. KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
MEIFEESTEN 
9 tot 11 mei 
Volkscrossen, de Felix Sohieloop, een speelgoedrommelmarkt, kinderanimatie, concerten, 
zeepkistenrace, houthakkerswedstrijd, en niet te vergeten: de Highland Games. 
 
SLUITING LINDENHOF 
23 mei  
Het doek valt over meer dan 50 jaar Lindenhof. Ontelbare Hoeilanders vierden er om allerlei redenen 
feest. Op vrijdag 23 mei krijgen ze de kans om er nog eens de benen te strekken. De dames van 
Femma en de Seniorenraad staan er garant voor dat niemand dorst of honger zal hebben.  
 
VLAANDEREN ZINGT 
Zaterdag 28 juni – 20 uur – GC Felix Sohie 
 
HOEILAART ZOMERT! 
De Cultuurraad heeft het initiatief genomen om deze zomer op het voorpleintje van het GC Felix 
Sohie enkele leuke optredens te organiseren. Andere adviesraden helpen hen daarbij. Dankzij de 
steun van het gemeentebestuur kunnen alle Hoeilanders gratis van dit gezellig zomers sfeertje 
genieten. 
Zondag 13 juli, vanaf 18 uur - Voetbalfinale op groot scherm  
Organisatie: Cultuurraad, met Sportraad en sportdienst.  
Zondag 27 juli, 11 uur - Wereldmuziek: Benne Bayfall  
Organisatie: Cultuurraad, met Gros.  
Zondag 3 augustus, 11 uur  - Vrolijke jazz: Waso  
Organisatie: Cultuurraad, met de Seniorenraad.  
Zaterdag 9 augustus, 14 uur - Straattheater: Circus Krak  
Organisatie: Cultuurraad, samen met de Jeugdraad.  
 



 
DRUIVENFESTIVAL 
Thema : Glimlach. 
Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Op vrijdag is er alvast Radio Modern. 
Of de lichtstoet doorgaat, wordt op 30 mei  - na het afsluiten van de inschrijvingen - bekend 
gemaakt.  
 

8. BEVRAGING DOOR DE WAKKERE BURGER. STAND VAN ZAKEN 
 
Op 1 april was er een overleg adviesraden. De resultaten van de bevraging werden daar voorgesteld 
en bediscussieerd. De Wakkere Burger maakt nu een resumé van de vergadering en gaat hierover 
spreken met het CBS. Op 12 juni 2014 komt er een vergadering met het CBS en de adviesraden 
samen. 
 
Conclusies van de vergadering van 1 april : 

- De adviesraden willen meer inspraak in het gemeentelijk beleid. 
- Zij willen van het CBS duidelijke adviesvragen. 
- Zij vragen genoeg tijd om de adviezen met de nodige argumenten te funderen. 
- Zij verwachten ook feedback van het CBS na het uitbrengen van de adviezen. 
- Er moeten afspraken gemaakt worden i.v.m. de manier waarop de adviezen doorgegeven 

worden aan het CBS : via brief of via aanduiding in het verslag. 
- De adviesraden zoeken steeds naar een zo groot mogelijk draagvlak bij het geven van de 

adviezen. 
- Zij verwachten van het CBS belangstelling en waardering voor hun vrijwillige inzet. 
9. VRAAG VAN DE SCHEPEN VAN TOERISME : SAMENSTELLING NIEUWE TOERISTISCHE FOLDER 

 
De schepen van Toerisme, Els Uytterhoeven, vraagt medewerking van de leden van de Cultuurraad 
bij het samenstellen van een nieuwe gemeentelijke toeristische folder. Paul Vanloo, vtbKultuur, is 
bereid hieraan mee te werken. 
 

10. VARIA 
 
Anke Claassen, afgevaardigde van het OC het Groene Dal, heeft veel info over straattheater. Wie 
daarin geïnteresseerd is, kan bij haar terecht. 
 
In de sociaal-culturele sector in Vlaams-Brabant bruist het van de goede ideeën.  Maar het blijft vaak 
bij dromen. De provincie wil deze 'goede ideeën' stimuleren en helpen verwezenlijken met het 
droomproject 'Knijp eens in mijn arm'. 
Heeft u met uw jeugd-, sport- of sociaal-culturele vereniging een reeds lang gekoesterde droom en 
bent u actief in Vlaams-Brabant? Die droom kan nu misschien werkelijkheid worden. Omschrijf de 
droom van uw vereniging in maximaal 100 woorden en bezorg deze voor 30 juni. Dit kan online of via 
een postkaart (te verkrijgen via knijp@vlaamsbrabant.be).  

mailto:knijp@vlaamsbrabant.be

