
VERSLAG VERGADERING CULTUURRAAD VAN 15 MEI 2013  
 
Aanwezig : 
Jan Lenaerts, voorzitter – 5 voor 12 
Jan Vanloo – WC ’t Beukenootje 
Liesbeth Vanderlinden – Reintje 
Josiane De Becker – Klem 
Willy Ophalvens – Vrij Kunstatelier Vosdelle 
Maurits Van Parys – Ruusbroeckoor 
Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 
Paul Vanloo – vtbKultuur 
Gilberte Hanssens – OKRA-Hoeilaart 
Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 
Lydia Hoskens – Gezinsbond 
Mia Soret – Davidsfonds 
Annie Wastiels – Ziekenzorg 
Patrick Charlier – Oudercomité Sint-Clemens 
Marie-Paule De Lil – Vrouwenbond ’t Eekhoorntje 
Danny De Rudder – ’t Genootschap-Rodenbachfonds 
Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 
Monique Vandenput – Catechesewerking Hoeilaart 
Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 
Erwin Gysens – De Vrienden van ’t Lindeke 
Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 
Greta Uyttenbroeck – Heemkundige Kring Het Glazen Dorp 
Pieter Muyldermans – De Blauwe Vinken 
Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 
David Joly – vzw Blueprint 
Rik Verhaeghe – Bib Hoeilaart 
Karine Vanslembrouck – Academie Podiumkunsten Overijse-Hoeilaart 
Michel Van Mullem – deskundige 
Thea Derks – deskundige 
Maarten Bresseleers – deskundige 
Els Uytterhoeven – schepen 
Beatrijs Dhont – cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd : 
Els De Greef – Oudercomité Het Groene Dal 
Hubert Didden – De Distelvink 
Michel Gahy - Willemsfonds 
Hilde Vanden Hende – deskundige 
 
 

1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2013. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. VOORSTELLING VAN DE NIEUWE VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER 
 
Binnen het nieuwe Dagelijks Bestuur werden een voorzitter en ondervoorzitter gekozen : 

- Jan Lenaerts, voorzitter 
- Lydia Hoskens, ondervoorzitster. 



Jan Lenaerts dankt Lydia Hoskens voor de 8 jaar tijdens dewelke zij het voorzitterschap van de 
Cultuurraad op zich genomen heeft. Hij wil ook zoveel mogelijk activiteiten van de verenigingen 
bijwonen waarmee hij hoopt goed te kunnen samenwerken. 
 
Lydia Hoskens dankt de leden van de Cultuurraad voor de samenwerking de voorbije 8 jaar. Hoewel 
het voorzitterschap soms stresserend was, heeft zij het altijd zeer graag gedaan. 
 

3. BESPREKING EN OPVOLGING VAN HET MEMORANDUM VAN DE CULTUURRAAD 
 
Een werkgroep binnen de Cultuurraad stelde een memorandum aan het nieuwe gemeentebestuur 
op met volgende items : 

1. De verenigingen verder blijven steunen 
- Financieel 
- Logistiek 
- Promotioneel 
- Bevorderen samenwerking tussen de verenigingen 

2. De werking van de Cultuurraad verbeteren 
3. De Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultuurbeleid uitvoeren 

- De gemeente voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere 
aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van 
kansengroepen 

- De gemeente beschikt over een gemeenschapscentrum 
4. Zorg voor het erfgoed 

 
Enkele opmerkingen worden geformuleerd : 

- Er moet ook aandacht gaan naar de niet-erkende verenigingen. 
- Bekijken welke noden en behoeften er leven bij de verenigingen inzake vorming. Dan kan 

bekeken worden hoe de Cultuurraad hierop kan inspelen. 
- Belang van een centrale kalender voor alle activiteiten in de gemeente.  
- Belang van een goede uitleendienst door regelmatige controle en onderhoud van het 

materiaal. De nog aan te stellen logistiek beheerder van het GC Felix Sohie kan hierin 
zeker een rol spelen. 

- Via overleg tussen de adviesraden kan een aantal activiteiten ontwikkeld worden b.v. 
natuureducatie. 

 
De tekst van het memorandum van de Cultuurraad zal aangepast worden en gaat dan pas naar de 
pers. 
 
Op 12 juni 2013 komen alle Hoeilaartse adviesraden bijeen om te bekijken hoe de verschillende 
memoranda kunnen voorgelegd worden aan de beleidsmakers en aan de bevolking.   
 

4. VOORSTEL VAN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT OP DE CULTUURWAARDEBONS 
 
De Cultuurraad bespreekt het voorstel om een aantal wijzigingen door te voeren aan het reglement 
cultuurwaardebons dat goedgekeurd is door de gemeenteraad op 27 mei 2004. 
 
Aard van de activiteiten 
Vanuit het CBS wordt voorgesteld om de cultuurwaardebons enkel te laten gelden voor de 
activiteiten van de Hoeilaartse erkende verenigingen en niet langer voor de voorstellingen in het 
kader van de gemeentelijke cultuurprogrammatie. 
De Cultuurraad merkt hierbij op dat het systeem van de cultuurwaardebons ingevoerd werd om, 
door de prijs van de tickets te verlagen, zoveel mogelijk mensen te laten kennis maken met het 



cultuuraanbod en met het GC Felix Sohie. De geïnteresseerden maken hierbij geen onderscheid 
tussen activiteiten, georganiseerd door de verenigingen, en voorstellingen in het kader van de 
gemeentelijke cultuurprogrammatie. 
 
De Cultuurraad brengt dan ook een negatief advies uit over dit voorstel en adviseert om de 
cultuurwaardebons geldig te houden voor de activiteiten van de Hoeilaartse erkende verenigingen en 
voor de voorstellingen in het kader van de gemeentelijke cultuurprogrammatie.  
 
Periode 
In het reglement cultuurwaardebons staat gestipuleerd dat de cultuurwaardebons uitgegeven 
worden voor een theaterseizoen : van september tot augustus van het volgende jaar. De dienst 
Cultuur en Toerisme stelt voor om hierin een wijziging door te voeren en de cultuurwaardebons uit 
te geven per kalenderjaar : dus van januari tot eind december.  
Argumenten van de dienst Cultuur en Toerisme : 

- Augustus en september zijn heel drukke maanden voor de dienst wegens de organisatie van 
het Druivenfestival. Vele Hoeilanders komen dan ook hun cultuurwaardebons halen en dat is 
een bijkomende belasting voor de dienst. Als de cultuurwaardebons uitgeschreven worden 
voor een kalenderjaar, worden de meeste afgehaald in december en januari. Die maanden is 
het wat rustiger op de dienst. 

- De cultuurwaardebons die in augustus en september worden afgehaald, worden dikwijls al 
gebruikt voor een activiteit in het kader van het Druivenfestival. Als zij in december en 
januari worden afgehaald, is de kans groter dat deze bons ingeruild worden bij een activiteit 
van een vereniging tijdens het voorjaar. 

 
De dienst Cultuur en Toerisme stelt voor om de cultuurwaardebons die uitgegeven worden voor het 
theaterseizoen 2013-2014, geldig te maken tot eind 2014. De cultuurwaardebons die in januari 2015 
uitgeschreven worden, kunnen dan gebruikt worden tot einde 2015. In september 2013 kan dan aan 
de afhalers van de bons het nieuwe systeem duidelijk gecommuniceerd worden. 
 
De Cultuurraad brengt een positief advies uit over dit voorstel van wijziging. 
 

5. BESPREKING AANPASSINGEN AAN HET ALCOHOLCHARTER 
 
De bedoeling van de aanpassingen van het alcoholcharter is om het alcoholbeleid van de gemeente 
te verbeteren. Het doel van het alcoholcharter was en zal in de toekomst moeten blijven: "het 
overmatig drankgebruik in de gemeente Hoeilaart tegengaan”. Het moet voor de hele bevolking 
worden toegepast en mag zich niet enkel richten tot de jeugd. Het is belangrijk dat achterpoortjes 
weggewerkt worden. 
 
Op de eerste vergadering hierover was men het er wel over eens dat uitzonderingen op het schenken 
van sterke drank onder bepaalde voorwaarden mogelijk moeten zijn, omdat het net het gebruik of 
schenken van alcohol en de daaraan gelinkte problemen bespreekbaar maakt en dus zo 
sensibiliserend kan werken. Voorwaarde hierbij is open(baar)heid over de verleende uitzonderingen. 
 
Voorgesteld werd dat elke vereniging 1 maal per jaar een uitzondering kan aanvragen. Er zouden 
geen vergunningen afgeleverd worden voor evenementen waar meerdere groepen/individuen of 
verenigingen drank aanbieden (zoals druivenfestival, meifeesten, kerstmarkt,..). Omdat de 
handhaving wordt verdeeld over meer dan één verantwoordelijke is het niet mogelijk om hier een 
goed overzicht te bewaren waardoor het risico op overmatig drankgebruik groter wordt. 
 
Er komen nog bijeenkomsten om de tekst van het alcoholcharter te verfijnen. 



 
6. WIJZIGINGEN AAN HET DIENSTREGLEMENT VAN BIB HOEILAART. ADVIES 

 
De Cultuurraad bespreekt het voorstel van de Hoeilaartse bibliotheek om een aantal wijzigingen aan 
het dienstreglement door te voeren.  
 
Deze wijzigingen hebben betrekking op : 

- Invoeren van lidgeld 

- Aanpassen van het maximum toegelaten bedrag van openstaande schuld 

- Verhogen van de boetetarieven 

- Uitbreiden van de openingsuren. 
 
Enkele opmerkingen worden geformuleerd : 

- Wat gebeurt er in de buurgemeenten? 

- Is er berekend hoeveel deze wijzigingen gaan opbrengen? 

- Is controle op misbruik mogelijk? B.v. volwassenen die uitlenen op kaart van kinderen … 
 
De Cultuurraad brengt over deze voorstellen een positief advies uit.  
 

7. TOEWIJZING TOOGUITBATING BIJ DE GEMEENTELIJKE CULTUURPROGRAMMATIE 
THEATERSEIZOEN 2013-2014 + DRUIVENFESTIVAL 

 
Zoals de vorige jaren kunnen verenigingen de tooguitbating verzorgen bij de gemeentelijke 
cultuurprogrammatie. Wie hiervoor interesse heeft, kan contact opnemen met de gemeentelijke 
cultuurorganisator. 
Het comité zoekt verenigingen die hun kas willen spijzen tijdens het Druivenfestival. Zowel voor de 
openingsavond op vrijdag, de Nacht van den Doender op zaterdag, als het namiddagconcert op 
maandag zoeken zij verenigingen om de bar uit te baten in de sporthal. Het nieuwe 
gemeenschapscentrum opent zijn deuren met allerlei activiteiten. Het comité biedt de mogelijkheid 
aan om hier zaterdag, zondag en/of maandag de bar uit te baten. Een eigen initiatief, zoals een 
brunch op deze locatie, moedigen zij zeker aan. Verenigingen mogen ook samenwerken en de winst 
delen als ze het niet zien zitten om deze taak alleen op zich te nemen. Wie hiervoor interesse heeft, 
kan eveneens contact opnemen met de gemeentelijke cultuurorganisator. 

8. BESPREKING PROBLEMATIEK ZALIGE ZONDAGEN EN CREATIEF JEUGDATELIER 

 Zalige Zondagen 
De Zalige Zondagen 2013 gaan niet meer door wegens besparingen en wegens te grote werkdruk op 
de Dienst Cultuur en Toerisme.  
Vanuit de Cultuurraad wordt voorgesteld om toch 1 Zalige Zondag te organiseren voor de kinderen. 
De Cultuurraad kan hiervoor een beroep doen op projectsubsidie. Dit voorstel zal verder uitgewerkt 
worden. 
 
Creatief Jeugdatelier 
De Cultuurraad bespreekt het voornemen van het gemeentebestuur om het creatief jeugdatelier 
binnen afzienbare tijd te sluiten. 
De Cultuurraad zou het zeer jammer vinden als dit voornemen uitgevoerd wordt en haalt hierbij 
volgende argumenten aan : 

- Deze activiteit is een fijn en zinvol tijdverdrijf voor kinderen die interesse hebben in kunst en 
creatief bezig zijn of voor kinderen die minder sportief aangelegd zijn. 



- Bovendien is het creatief jeugdatelier laagdrempelig : er worden geen examens 
georganiseerd, de kosten voor de ouders liggen vrij laag in vergelijking met andere 
naschoolse activiteiten en hobby’s. 

- Er kan bespaard worden op de organisatie van deze activiteit b.v. door gebruik van andere en 
goedkopere materialen. Minder budget hoeft niet noodzakelijk nadelig te zijn voor de 
kwaliteit. 

- Het feit dat het jeugdatelier doorgaat in de jeugdinfrastructuur Joengele maakt dat dit 
gebouw optimaal gebruikt wordt en niet alleen door de jeugdverenigingen. 

- Bovendien zijn de kinderen zelf laaiend enthousiast. De plaatsen zijn vlug ingevuld wat toch 
een teken van succes is. 

De Cultuurraad adviseert dan ook om het creatief jeugdatelier niet te sluiten want kinderen moeten 
de kans krijgen zich op alle vlakken te ontplooien, ook op creatief vlak. Bovendien vinden de 
aanwezigen het belangrijk dat over bezuinigingen binnen de Cultuurraad kan gedebatteerd worden. 
 
 
 
 


