
ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD 
 
Donderdag 16 maart 2017 
Uur: 20u00 
Locatie: Zaal Bakenbos, GC Felix Sohie 

 
Aanwezig:  

 Leen De Rudder en Kristel Cobbaert (Gezinsbond) 

 Jan Vanloo (WC Beukenootje) 

 Greta Uyttenbroeck (Heemkundige Kring Het Glazen Dorp) 

 Saskia Dietz (Ruusbroeckoor) 

 Betty Gigas (Crea Hoeilaart) 

 Roger Vanhellemont (De Jonge Druivelaar) 

 Jaak Vundelinckx (Nero’s Muzikanten) 

 Paul Vanloo (vtb kultuur) 

 Danny De Rudder (Rodenbachfonds) 

 Mia Soret (Davidsfonds) 

 Monique Vandenput (catechesewerking) 

 Marlyn Bockstal (Sint-Clemenskoor) 

 Annemieke Ooteman & Sandra Rogmans (OOKI Babycafe) 

 Marie-Jeanne Eulaerts (Femma) 

 Jacky Mees (Vrij Kunstatelier Vosdelle) 

 John Kumps (Willemsfonds) 

 Annie Wastiels (Samana) 

 Liesbeth Vanderlinden (Reintje) 

 Philippe Ghekiere (Kunstkring Hoeilaart) 

 Ghislain Dewolf (Royal Dansclub) 

 Patrick Charlier – deskundige  

 Maarten Bresseleers - deskundige 

 Thea Derks - deskundige 

 Jan Lenaerts (voorzitter) 

 Katrien Claes (verslag) 
 
Verontschuldigd: 

 Els Uytterhoeven (Schepen Cultuur) 

 Karine Van Slembrouck (APKO) 

 Erwin Gysens (Vrienden van ’t Lindeke) 

 Monique Vandervaeren (Zoniën Internet) 

 Rik Verhaeghe (Bibraad) 

 Josiane Debecker (Klem) 

 Maggie Lietaert (OKRA) 

 Pieter Muyldermans (De Blauwe Vinken) 
 
Afwezig: 

 Olaf Galekop (Blueprint vzw) 

 Hilde Vanden Hende - deskundige 

 Jan Lemeire (Het Groene Dal) 

 Julie Bollue (Oudercomité Sint-Clemens) 

 Michel Van Mullem – deskundige 

 Chris Coppin (Seniorenraad) 

 Veria Van Hecke (Samen Voor) 
 
 
 
 



Verslag 
 
INFORMEREN 
 

- Paul Vanloo 50 jaar actief: 
o Paul Vanloo is dit jaar 50 jaar actief in het vrijwilligersleven. We zetten hem in de bloemetjes. 

Jan Lenaerts geeft hem een cadeaubon van Standaard Boekhandel. 
 

- Brief ter info ‘Openingsuren GC Felix Sohie’ 
o De Cultuurraad heeft hiervan kennisgenomen. 

 

- Interradenoverleg met Schepencollege – vergadering met de voorzitters van de adviesraden 
o Naar aanleiding van de brief die verschillende voorzitters van verschillende adviesraden naar 

het Schepencollege hebben gestuurd, hebben de voorzitters de koppen bij elkaar gestoken. 
Ze hebben samen de evaluatiepunten opgesteld die ze met De Wakkere Burger en het 
Schepencollege willen bespreken. De vergadering met de Wakkere Burger is gepland eind 
april, begin mei. 
 

- Erkenning Blueprint vzw 
o De erkenning van Blueprint vzw is niet ingewilligd. De vzw is hiervan op de hoogte gebracht. 

De weigering is in de eerste plaats gebaseerd op het gegeven dat de georganiseerde 
activiteiten door de vzw minder cultuurgericht zijn. 
 

- Memorandum 
o Jan Lenaerts stelt voor om met de Cultuurraad een memorandum op te stellen naar aanloop 

van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De bedoeling is om de deskundigen uit de 
cultuurraad samen te brengen, aangevuld met anderen die wensen mee te werken, en de 
culturele wensen en suggesties te bundelen voor de nieuwe beleidsperiode. Jan Lenaerts zal 
een mail sturen naar alle afgevaardigden in de Cultuurraad. 
 

- Rein Van Gisteren, voorzitter GROS – advies straatnamenbeleid-  Lumumbaplein 
o GROS-voorzitter Rein van Gisteren is te gast op de AV van de Cultuurraad. Hij gaf een korte 

toelichting bij de sensibiliseringstaak van de GROS en op het tevoren toegestuurde advies. 
Doel van het overleg was het draagvlak te verkennen, niet het uitbrengen van een advies. 
Zodra het tot een adviesaanvraag voor de Cultuurraad komt zal deze door het CBS worden 
ingediend. 

o De GROS adviseert het pleintje voor de hoofdingang van het GC Felix Sohie te vernoemen 
naar een persoon die een grote symboolfunctie vervult in de betrekkingen tussen België en 
Congo: Lumumba (30 juni 1960 eerste democratisch gekozen premier van Republiek Congo).  

o Een zevental personen voerde het woord. Het GROS-voorstel roept bij de sprekers vooral 
gevoelens van weerstand op. Instemmende argumenten werden niet verwoord  

o Opmerkingen en argumenten van verschillende raadsleden: 
 Lumumba was niet zuiver op de graat 
 Hij was slechts een speelbal in de internationale strijd om uranium. 
 Hij was geen vredebrenger. 
 Liever een vernoeming naar Castro, Ghandi of Marc Sleen. 
 Lumumba was onbeleefd tegenover Boudewijn, hij kreeg bij de 

onafhankelijkheidsviering niet het woord maar hij nam het. 
 De plaats (het pleintje voor het GC FS) is geen afgescheiden maar een integraal 

onderdeel van het Gemeenteplein en dat moet zo blijven. De naam is een wezenlijk 
onderdeel van onze lokale geschiedenis. 

 Zo’n pleinnaam moet verbondenheid uitstralen. 
 De koloniale geschiedenis is nog te vers. 
 De naam Lumumba straalt geen rust uit en brengt onenigheid teweeg. 
 De naam Lumumba zegt de jeugd niets. 

o Het merendeel van de raadsleden staat niet achter de keuze van de naam Lumumbaplein. Ze 
zijn van mening dat de huidige naam, Gemeenteplein, goed is en mag behouden blijven. 



 
ADVISEREN 
 

- Geïntegreerd reglement ‘Wijkfeesten’ en ‘Wijk in de Kijker’ (zie bijlage) 
o Vraag: wordt er slechts 1 ‘Wijk in de Kijker’ per jaar georganiseerd? Nu wordt er gesproken 

van ‘een’ wijk in de kijker.  
o Vraag: Dient het wijkcomité nadien een afrekening te bezorgen aan de gemeente? 
 

- Brief advies mbt opmaak verslagen en adviezen van raden (zie bijlage) 
o De Cultuurraad gaat akkoord met de gemaakte afspraken, mits een kleine wijziging: we 

sturen het verslag na de AV niet eerst naar het DB, maar meteen naar alle leden van de 
Algemene Vergadering. 

 
 

UITWISSELEN 

 

- Activiteiten 
 

o Terugblik activiteiten 
 

 Evaluatie Nieuwjaarsreceptie: geslaagde, fijne editie met een vlotte opbouw en 
opruim. De plaatsing van een glascontainer op het plein voor het GC Felix Sohie was 
een heel goed idee.  

 Voorstel vanuit Seniorenraad: niet alleen de serre maar ook cafetaria open houden 
opdat mensen kunnen zitten en omdat het daar warmer is. 
 

o Komende activiteiten 
 

 Pianoconcerten: Jan Lenaerts stelt de vraag om de concerten in samenwerking  met 
de fondsen te organiseren. Davidsfonds is reeds bereid om mee te werken, aan 
Willemfonds en Rodenbachfonds zal hij het nog vragen.  
Het concept: 

 Telkens op zondagvoormiddag om 11u00 in de Theaterzaal. 

 1 concert per maand 

 Periode: mei-juni-juli-augustus 
 

 Hoeilaartse Parel:  

 Alle raadsleden zijn ermee akkoord om een apart moment te organiseren 
om de Hoeilaartse Parel uit te reiken. 
 

 Hoeilaart Zomert: Diensthoofd vrije Tijd heeft Jan Lenaerts gemaild met de vraag of 
de Cultuurraad opnieuw bereid is om een zomerprogramma in elkaar te steken. In 
ruil daarvoor zorgt de gemeente voor logistieke ondersteuning. 

 Sexy Summertime: Kinderprogramma. We vragen Jong Davidsfonds of ze 
zelf een voorstel willen doen en of ze al enig idee hebben wat voor 
kinderact hun voorkeur geniet. 

 Aperoconcert: Jan Lenaerts heeft een optie geplaatst op Folky Tower 
(groepje die Ierse Folk brengt). 
 

 Opening Gemeenteplein 02.09.2017: de voorzitter stelt zich de vraag of we een 
culturele invulling kunnen geven aan de inhuldiging van het Gemeenteplein. Ideeën 
zijn meer dan welkom. 

 
 
 



 

- Stand van zaken werkgroepen 
 

o Niemandsland WG: De werkgroep zal eerstdaags weer bijeengeroepen worden. De voorzitter 
zal een open oproep doen aan alle leden om aan te sluiten bij de werkgroep. De eerste 
ideeën voor de programmatie in het kader van de herdenking van WOI: 

 Idee Els Degreef: in navolging van Arnout Hauben stelt Els voor om met een groepje 
mensen de frontlijn af te stappen.   

 Muzikaal en theatraal leuke voorstellen die via mail zijn toegekomen. 
 Eén van de raadsleden doet het voorstel om het moment ter herdenking van de 

gesneuvelde soldaten een opfrisbeurt te geven. 
o Programmatie WG: Katrien bezorgt de programmatie van 2017-2018 als bijlage van dit 

verslag. 
  
 
VARIA 

- Ghislain Dewolf bedankt voor het positieve advies om zijn vereniging toe te laten in de Cultuurraad. 
Royal Dansclub Hoeilaart heeft geen twee aanvragen gedaan bij cultuur en sport, enkel bij 
Cultuurraad. 

- Ghislain Dewolf stelt de vraag of de verlichting in de serre aan kan blijven tot 22u (2 of 4 TL-lampen)?  

- Nerocafé als beschermd gebouw: Waar zijn de banken van het Nerocafe (originele banken van het 
stationnetje) naartoe? Kan de uitbater die zomaar buiten gooien? 

- De bedenkelijke staat van de geklasseerde hoeve Tentrappen: kan er bij de eigenaar niet op 
aangedrongen worden om de nodige instandhoudingswerken uit te voeren? 

- Bordje ANNO 3016 op Nerocafé moet verwijderd worden. 

- Lieven Tavernier staat niet in het overzicht van de programmatie van volgend seizoen, maar komt met 
Brassband op het Druivenfestival. 


