
ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD 

 

Woensdag 7 februari 2018 om 20u00 

Locatie: Zaal Bakenbos, GC Felix Sohie 

 

 

Aanwezig: 

- Jan Vanloo – Wandelclub ’t Beukenootje 

- Josiane De Becker – KLEM 

- Jacky Mees – Vrij Kunstatelier Vosdelle 

- Herman De Vyver – Ruusbroeckoor 

- John Kumps 

- Mia Soret – Davidsfonds 

- Jan Lenaerts -  5 voor 12 

- Anni Wastiels – Samana 

- Danny De Rudder – Rodenbachfonds 

- Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 

- Monique Vandenput – Catechesewerking Hoeilaart 

- Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 

- Erwin Gysens – Vrienden van ’t Lindeke 

- Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 

- Sofie Stroobants & Marijke De Rudder – De Blauwe Vinken 

- Philippe Ghekiere-  Kunstkring Hoeilaart 

- Betty Gigas – Crea Hoeilaart 

- Marie-Paule Bockstal – Samen Voor 

- Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 

- Thea Derks 

- Maarten Bresseleers 

- Katrien Claes (cultuurcoördinator) 

Verontschuldigd:  

- Karine Vanslembroeck – APKO 

- Chris Coppin - Seniorenraad 

- Paul Vanloo – VTB Kultuur 

- Leen De Rudder – Gezinsbond 

- Greta Uytenbroeck – K. Heemkundige Kring Het Glazen Dorp 

- Els Uytterhoeven - schepen 

Afwezig: 

- Liesbeth Vanderlinden – Reintje 

- Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 

- Rik Verhaeghe – BIBraad 

 



INFORMEREN 

- Aanvraag tot erkenning FIETSERSBOND DRUIVENSTREEK 

o Aangezien het gaat om een maatschappelijke vereniging, wordt de erkenning 

aangevraagd bij de Cultuurraad. 

o De aanvraag tot erkenning wordt goedgekeurd. 

 

- CULTUURCONTENTEMENT 

o Hoeilaart heeft het quotum van 100 deelnemers aan de enquête bereikt en in maart 

krijgen we de resultaten voor onze gemeente. 

o Naast een persoonlijk rapport, zullen er ook resultaten voor heel Vlaanderen bekend 

gemaakt worden op het Cultuurcontentement event, op dinsdag 13 maart in De Schelp 

van het Vlaams Parlement. 

 

- ENQUETE DE WAKKERE BURGER 

o De enquête is nog niet gefinaliseerd. De Gemeentesecretaris volgt dit verder op. De 

secretaris (Katrien) brengt de leden op de hoogte indien de enquête finaal is en kan 

worden ingevuld. 

o Het is wenselijk dat elk lid van alle adviesraden de enquête individueel invult. 

 

- AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 

o Boodschap: de inventaris van het bouwkundig erfgoed van uw gemeente is afgewerkt. 

 Te raadplegen via de website: https://inventaris.onroerend.erfgoed.be 

o Hilde Kennes, de dame die we eerder in Hoeilaart hebben ontvangen, wil graag tekst en 

uitleg komen geven. Ze komen de inventaris van uw gemeente graag toelichten op het 

einde van een college van burgemeester en schepenen. Wie van de leden van de AV 

interesse heeft om hierop aanwezig te zijn, kan aansluiten. De datum en het juiste uur zal 

via mail worden meegedeeld. 

 

ADVISEREN 

- EVALUATIE OPENINGSUREN GC FELIX SOHIE 

 

o De huidige openingsuren zijn exact 1 jaar in werking. 

o De Cultuurraad wordt om advies gevraagd. Ook aan de Raad van Beheer GC Felix Sohie 

werd om advies gevraagd. Beide adviezen zullen naar het college gaan, waar dan de 

beslissing zal worden genomen om de uren al dan niet te wijzigen. 

o Huidige openingsuren: 

 MAANDAG: 8u15 tot 12u30 

 DINSDAG: 8u15 tot 12u30 

 WOENSDAG: 8u15 tot 12u30 & 13u30 tot 19u00 

 DONDERDAG: 8u15 tot 12u30 

 VRIJDAG: 8u15 tot 12u30 & 13u30 tot 17u00 

o Evaluatiepunten: 

 Er wordt geen rekening gehouden met de openingstijden van andere 

gemeentediensten. 

 Er is geen afstemming tussen balie BIB en GC FS. Bezoekers aan het centrum 

combineren hun bib-bezoek en cultuurbezoek. 

https://inventaris.onroerend.erfgoed.be/


 Woensdagavondopening (17u00-19u00) is geen meerwaarde als bib gesloten is. 

Enige volk over de vloer -> op afspraak wegens complexere zaalhuur (trouwfeest, 

zaal bekijken,…) 

 Vrijdagnamiddagopening (na 16u00 komt er niemand meer langs, eerste 

activiteit start ten vroegste om 18u00). Wel korte openingsperiode behouden 

(bv. 13u00-15u00) voor afhalen sleutels, toelichtingen cafetaria/theaterzaal), te 

druk in de voormiddag om dat er dan bij te nemen. 

 Vaak mensen toch verder helpen die voor gesloten deur staan tijdens 

namiddagsluiting  

-> beweging zien = onthaal open  

 In deze huidige openingsuren heeft de onthaalmedewerker 3 “vrije” namiddagen 

als het onthaal gesloten is, wat ruimte geeft voor andere taken zoals de 

praktische uitwerking van het toeristisch beleid. 

o Voorstel nieuwe openingsuren: (30 uur in totaal) 

 MAANDAG: 8u15 tot 12u & 13u tot 16u (samen met Trefpunt Senioren) 

 DINSDAG: 8u15 tot 12u 

 WOENSDAG: 8u15 tot 12u & 13u tot 17u (samen met BIB) 

 DONDERDAG: 13u tot 19u (vanaf 16u samen met BIB en dienst Burgerzaken) 

 VRIJDAG: 8u15 – 12u (samen met BIB) & 13u tot 16u 

o Argumentatie/prioriteiten: 

 Openingsuren afstemmen andere gemeentediensten -> voormiddag: 08u15 - 

12u00 ipv 12u30 

 Maandagvoormiddag behouden -> drukte na het weekend, inleveren sleutels, 

verslag,… 

 Vrijdagvoormiddag behouden -> bib open, marktdag 

 Woensdagnamiddag behouden -> bib open, ticketverkoop/organisatie 

familievoorstellingen/film 

 Donderdagavond invoeren-> avondopening (ipv woensdagavond) afstemmen op 

anderen 

 Uitgangspunt van de nieuwe regeling: De dienstverlening naar zaalhuur van 

huurders en verenigingen. 

 Het aantal openingsuren blijft ongewijzigd. 

 Slechts 4  werkuren van Wim Maris vrij om andere taken uit te voeren (nota’s, 

vergaderingen,… 

 

Het voorstel wordt door de adviesraad positief geëvalueerd. 

 

- MEMORANDUM 2018 

 

o Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen acht de cultuurraad het wenselijk 

om het nieuwe bestuur haar visie op het komende beleid mee te geven, en hiervoor een 

constructieve inbreng te bieden. 

Twee  processen zijn hierbij belangrijk om aan te stippen: 

Eén. Sinds 1 januari van dit jaar worden een aantal bevoegdheden van het provinciale 

niveau overgeheveld naar het lokale niveau (en ook naar het gewestelijk niveau). Ook 

voor de bibliotheek was dit al het geval. Als adviesorgaan is het belangrijk om erover te 



waken dat de overheveling van bevoegdheden op cultureel gebied leidt tot een goed 

resultaat. Twee. De Wakkere Burger is sinds juni 2017 samen met de adviesraden, de 

Dienst Vrije Tijd en het College bezig met de evaluatie van de Afsprakennota uit 2014. 

Binnenkort hopen we dat de enquête die hierover door de WB wordt opgesteld onder de 

leden van de adviesraden kan verspreid worden, zodat nog voor de zomer tot conclusies 

kan gekomen worden. Ook die conclusies zullen voor het komende beleid richtinggevend 

(kunnen) zijn. 

o De thema’s uit ons vorige memorandum 2013 – 2018  

 Wat de ondersteuning van het verenigingsleven betreft, kunnen we stellen dat 

die zowel financieel, logistiek, als promotioneel, positief kunnen geëvalueerd 

worden. De werking van de cultuurraad is echter voor een stuk afhankelijk van 

de communicatie met het beleid en daar is wel wat storing op de lijn. De 

beleidstoelichting door de schepen van cultuur voor 2018 heeft ons bv tot op 

heden niet bereikt, laat staan dat daar een debat of gedachtewisseling over was. 

 Wat erfgoed betreft hopen we dat de voorliggende inventaris vh Hoeilaarts 

Onroerend Erfgoed een instrument kan zijn om mee verder te werken. 

 De Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultuurbeleid dan: het bereiken van 

kansengroepen blijft een aandachtspunt en een grote uitdaging voor de Dienst 

Vrije Tijd en de betrokken adviesraden. 

 Het Gemeenschapscentrum tenslotte is het kloppende hart van onze gemeente, 

en is samen met het vernieuwde gemeenteplein een absolute meerwaarde voor 

onze Hoeilaartse gemeenschap. 

o Het memorandum 2019 – 2024 willen we graag ophangen aan  3 ‘B’s. Burgerparticipatie, 

Beleid en Bovenlokale samenwerking. Voor elke B worden 3 stellingen met telkens ook 

een vraag geformuleerd. Door in kleinere groepjes over de stellingen en vragen te 

discuteren, hopen we een aantal ideeën te kunnen formuleren, die we aan het volgende 

bestuur als leidraad kunnen meegeven.  

o Een verslag van deze denkoefening, zal later in het Memorandum volgen. 

 

UITWISSELEN 

- ACTIVITEITEN 

o Terugblik activiteiten 

 Hoeilaartse Parel: 

 Grote opkomst dus heel positief, maar jammer genoeg alleen een band 

met Engelstalige liedjes. Voorstel voor komende uitreiking: Willy 

Vervloet, Alex Puttemans, Tom De Rudder, leerlingen/muzikanten van 

APKO, Kayaert en Mat met Vlaamse volksliederen 

 Te bekijken met het Dagelijks bestuur of er gesleuteld moet worden aan 

de procedure. Enkele raadsleden onderstrepen dat de procedure heel 

democratisch verlopen is. De verenigingen dienen hun 

verantwoordelijkheid op te nemen in de stemming. 

 Te bekijken of we extra categorieën kunnen toevoegen naast een 

persoon of vereniging, bijv. project. 

 Etentje Cultuurraad: 

 Geslaagd, maar magere opkomst (25personen) 

 Lekker en gezellig – bedankt Koen Geers! 



 Nieuwjaarsreceptie 

 Jammer genoeg waren niet alle adviesraden aanwezig om een helpende 

hand te bieden. 

 Goede organisatie. 

 Niet duidelijk in Hier Hoeilaart wie er uitgenodigd werd; het leek enkel 

voor de adviesraden te zijn. 

 

o Komende activiteiten 

 Meifeesten: 

 Nero’s Muzikanten optreden? 

 Ruusbroeckoor neemt het aperitiefconcert voor zijn rekening in het 

gemeentehuis. 

 Niemandsland:  

 Zaterdag 24 maart: afspraak om mee te gaan helpen met de werkgroep 

om mee de beeldjes te plaatsen/opstellen. 

 Na de grote vakantie: busreis om beeldjes-tentoonstelling te gaan 

bezichtigen. Voorstel: 3 of 4 november. 

 Do 8 november: voorstelling Pierre Anckaert en Evi Roelen zingen liedjes 

uit WO I. 

 Fakkeltocht om het einde van de WO I te vieren. Er zal een datum 

gecommuniceerd worden om dit met een groepje mensen voor te 

bereiden. 

 Aperitiefconcerten: 

 25/03: CR en Dag van de vrouw (Samen Voor): vrouwelijke pianiste 

 17/06: Aperitiefconcert Ruusbroeckoor 

VARIA 

- Familiefilm: Is het mogelijk om meer promotie te voeren voor familie-aanbod? 

o Verschillende communicatiekanalen van de gemeente Hoeilaart worden  reeds ingezet: 

 Facebookpagina van GC Felix Sohie 

 Website van GC Felix Sohie 

 Gemeente hoeilaart website 

 Flyer ‘Vlieg er eens uit’ naar alle scholen en verspreid in Hoeilaart 

 Boekje van 1,2,3 Hoeilaart. 

o We bereiken via deze inspanningen voor een film telkens tussen 40 en 60 toeschouwers, 

want eigenlijk niet zo slecht is, maar zeker beter kan! 

o We merken voor verschillende activiteiten dat het niet gemakkelijk is om gewoonten van 

mensen te doorbreken. Mensen zijn echt gewoon om naar Den Blank te gaan en naar De 

Bosuil voor cultuurprogrammatie. 

 

Volgende vergadering: 

- Dagelijks Bestuur: dinsdag 17 april 2018 

- AV Cultuurraad: donderdag 17 mei 2018 

 


