
VERSLAG VERGADERING CULTUURRAAD VAN 17 MEI 2016 

 

Aanwezig : 

Jan Lenaerts – 5 voor 12 – voorzitter 

Jan Vanloo – Wandelclub ’t Beukenootje 

Josiane De Becker – Klem 

Jacky Mees – Vrij Kunstatelier Vosdelle 

Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 

Paul Vanloo – vtbKultuur 

Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 

Kristel Cobbaert en Karlien De Keyzer – Gezinsbond 

Marcel Beckers – Davidsfonds 

Anni Wastiels – Ziekenzorg 

Natalia Cheiko – Oudercomité Sint-Clemens 

Danny De Rudder – Rodenbachfonds 

Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 

Monique Vandenput – Catechesewerking Hoeilaart 

Emilio Hermo – De Jonge Druivelaar 

Erwin Gysens – De Vrienden van ’t Lindeke 

Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 

Pieter Muyldermans – De Blauwe Vinken 

Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 

Veria Van Hecke – Samen Voor 

Chris Coppin – Seniorenraad 

Thea Derks – deskundige 

Maarten Bresseleers – deskundige 

Beatrijs Dhont – cultuurbeleidscoördinator 

Tim Vandenput - burgemeester 

 

Verontschuldigd : 

Albert Goudmaeker – LBG Werkmansbond 

Maggy Lietaert – OKRA 

John Kumps – Willemsfonds 

Annemieke Ooteman – OOKI-Babycafé 

Greta Uyttenbroeck – KHK Het Glazen Dorp 

Betty Gigas – Crea Hoeilaart 

Rik Verhaeghe – Bib Hoeilaart 

Karine Vanslembrouck – APKO 

Michel Van Mullem – deskundige 

Els Uytterhoeven – schepen 

 

Afwezig : 

Liesbeth Vanderlinden – Reintje 

Maurits Van Parys - Ruusbroeckoor 

Anke Claessen – Oudercomité Het Groene Dal 

Hubert Didden – de Distelvink 

Dorien Van Essche – vzw Blueprint 

Hilde Vanden Hende – deskundige 

Katharine Tessens – Soulstep Dance Crew 

 

 



1. VERSLAG VERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2016. GOEDKEURING 

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. AANVRAAG OM LID TE WORDEN VAN DE CULTUURRAAD ALS DESKUNDIGE 

 

Patrick Charlier heeft zijn kandidatuur ingediend om als deskundige lid te worden van de cultuurraad. 

Patrick is al zijn hele leven actief in het culturele en sportieve leven van de gemeente. In het verleden 

was hij zowel spelend als bestuurslid van het vroegere Eendracht Hoeilaart en ook op cultureel vlak 

was hij lid bij verschillende Hoeilaartse verenigingen : Radio Zoniën, Toneelgroep Klem, Toneelgroep 

Reintje waar hij nog actief is. Tenslotte was hij de laatste 6 jaar ook afgevaardigde voor de Ouderraad 

St-Clemensschool in de Cultuurraad. Naar de toekomst toe zou hij graag als deskundige lid blijven 

van de Cultuurraad omdat hij het culturele leven van Hoeilaart hoog in het vaandel draagt. Zo wil hij 

blijven meewerken aan al het boeiende wat hier in Hoeilaart georganiseerd wordt. Naar de toekomst 

toe wil hij zoveel mogelijk mensen proberen te motiveren om het culturele leven hier in Hoeilaart op 

niveau te houden en te vermijden dat we een slaapgemeente in de Brusselse rand worden.  

 

Patrick Charlier wordt unaniem aanvaard als deskundige in de Cultuurraad. 

 

3. ADVIES I.V.M. AANVRAAG VAN NEROROCK VOOR ERKENNING VERENIGING 

 

Nerorock heeft een aanvraag ingediend voor erkenning vereniging. Nerorock, dat voor het grootste 

deel bestaat uit oud-Phobossers, organiseert : 

- Nerorock tijdens het Druivenfestival 

- Nerorockrally als voorbereiding op Nerorock 

- Tooguitbating bij een deel van de gemeentelijke cultuurprogrammatie. 

 

Op vraag van de aanwezigen zal – naar analogie van de andere aanvragen tot erkenning vereniging – 

dit dossier eerst voor advies voorgelegd worden aan het Dagelijks Bestuur. Dit advies zal dan op de 

agenda staan van de Algemene Vergadering Cultuurraad van 29 september 2016. 

 

Paul Vanloo vraagt waarom de aanvraag voor erkenning van de vereniging OKRA niet is voorgelegd 

aan de Cultuurraad. Gemeld wordt dat OKRA beschouwd wordt als een seniorenvereniging en dat de 

aanvraag dan ook voorgelegd is aan de Seniorenraad. 

 

4. ADVIES I.V.M. BRIEF CBS OVER SAMENSTELLING CULTUURRAAD. GOEDKEURING 

 

De voorzitter heeft een ontwerp van advies opgesteld i.v.m. de samenstelling van de Cultuurraad. In 

een brief heeft het college van burgemeester en schepenen te kennen gegeven dat, indien een 

politieke mandataris in de hoedanigheid van lid van een werkgroep deel zou nemen aan de 

werkzaamheden van de Cultuurraad, dit uitsluitend op basis van een éénmalige uitnodiging (en met 

het oog op de behandeling van een specifiek agendapunt) mogelijk kan zijn. Het op geregelde basis 

bijwonen van vergaderingen in de hoedanigheid van lid van een werkgroep lijkt het CBS niet in 

overeenstemming te brengen met de statuten van de Cultuurraad. 

 

Na bespreking van het ontwerp wordt het advies van de Cultuurraad opgesteld waarbij zal vermeld 

worden dat de Cultuurraad samengesteld is uit verenigingen van diverse ideologische, filosofische 

en, inherent, ook politieke strekkingen. Met respect voor elkaars overtuiging probeert de raad samen 

te werken en dat lukt niet onaardig, binnen de lijnen van de statuten. Bovendien houdt de raad 

eraan zelf te beslissen, wie en wanneer iemand gevraagd wordt deel uit te maken van een 

werkgroep. Er zijn in de raad genoeg antennes die aanvoelen wanneer politiekers de zaken naar hun 

hand zouden proberen te zetten.  



Daarom adviseert de Cultuurraad dat alle werkgroepen die gevormd zijn en nog zullen gevormd 

worden vanuit de adviesraad, geen beperking opgelegd krijgen wat hun samenstelling betreft. De 

conclusies die deze werkgroepen trekken, zullen als voorstel van advies voorgelegd worden aan de 

Algemene Vergadering van de Cultuurraad. De adviesraad zal de uiteindelijke adviezen formuleren 

en voorleggen aan het CBS. 

 

5. VRIJETIJDSBEURS 

 

De verenigingen zullen eerstdaags aangeschreven worden om deel te nemen aan de Vrijetijdsbeurs 

die plaats vindt op zaterdag 10 september a.s. Bedoeling van de beurs is om het vrijetijdsaanbod 

vanwege alle verenigingen (jeugd, sport en cultuur) en de gemeente bekend te maken bij het 

Hoeilaarts publiek in het algemeen en bij nieuwe inwoners in het bijzonder. Ambitie is om meer 

(nieuwe en/of andere) inwoners deel te laten nemen aan het vrijetijdsaanbod in de gemeente. Er 

wordt gezorgd voor de nodige animatie (schminkstand, ballonenartiest, optredens,..) om ook een 

breed publiek aan te trekken.  

 

Opmerkingen : 

- Positief dat de beurs open getrokken wordt naar de sport- en jeugdverenigingen 

- De koppeling aan een andere activiteit kan een ruimer publiek aantrekken 

- Negatief : datum is slecht gekozen. Op een week voor het Druivenfestival zijn een aantal 

verenigingen bezig met b.v. de Lichtstoet, datum te dicht bij start van het nieuwe schooljaar 

… 

 

We wachten af wat de reactie van de cultuurverenigingen zal zijn. 

 

6. ORGANISATIE DRUIVENFESTIVAL 

 

De voorzitter van het Comité Druivenfestival meldt dat de voorbereiding van de feestelijkheden 

volop aan de gang is. Thema : HOEYLAERT 3016. Het Druivenfestival krijgt een futuristisch tintje. De 

nieuwe cultuurcoördinator Katrien Claes houdt zich bezig met de organisatie. 

 

7. UITBATING CAFETARIA DOOR VERENIGINGEN. STAND VAN ZAKEN 

 

Burgemeester Tim Vandenput meldt dat het CBS de cafetaria in het GC Felix Sohie meer wil open 

hebben. Dit kan op volgende manieren : 

- Door concessionaris 

- Door gemeentepersoneel 

- Door verenigingen. 

 

Het CBS is voorstander van de laatste mogelijkheid. 

 

Opmerkingen : 

- Het beheer van een permanente stock is het grootste probleem. Momenteel is er geen stock, 

wat de tooguitbating bij activiteiten van de verenigingen sterk bemoeilijkt. Er zijn wel 

onderhandelingen bezig met JH Phobos maar de meeste aanwezigen vinden dit zeker geen 

goede oplossing. Zij vinden dat JH Phobos zich beter bezig houdt met het organiseren van 

activiteiten voor de jeugd. Kan er niet beter gewerkt worden met vrijwilligers die wat 

ervaring in die sector hebben? 

- Het kan niet de bedoeling zijn dat men concurreert met andere Hoeilaartse horecazaken. 

 

Voorgesteld wordt om : 

- Eerst een goed stockbeheer uit te werken 



- Daarna meer openingsuren uit te bouwen met medewerking van de verenigingen b.v. door 

een verenigingenraad. 

 

Als er een werkgroep zou opgericht worden, kunnen kandidaten zich aanmelden bij Jan Lenaerts, 

voorzitter Cultuurraad, en bij Pieter Muyldermans, voorzitter Raad van Beheer GC Felix Sohie. 

 

8. THEATERTECHNICUS. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 5 APRIL 2016 

 

Jan Van Damme, diensthoofd Vrije Tijd & Welzijn deelt mee dat voorlopig geen wijzigingen worden 

doorgevoerd voor de inschakeling van de theatertechnicus bij activiteiten van de verenigingen. De 

planning van de theatertechniek voor het seizoen 2016-2017 is nu reeds opgemaakt. De verenigingen 

zullen zo vlug mogelijk doorkrijgen wie voor welke productie aangesteld is als theatertechnicus.  Er 

wordt ook gedacht aan de organisatie van een basiscursus geluid- en lichttechniek zodat de poule 

van vrijwilligers-theatertechnici kan uitgebreid worden. 

 

In het najaar zal het nieuwe reglement voor het beheer van de gemeentelijke infrastructuur 

geëvalueerd worden. Het zal dan ook duidelijker worden hoeveel uren de verenigingen een 

theatertechnicus ter beschikking krijgen bij de organisatie van hun activiteiten. 

 

Dit dossier wordt ook opgevolgd door de Raad van Beheer GC Felix Sohie. 

 

9. WERKGROEP ERFGOED. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 20 APRIL 2016 

 

De werkgroep Erfgoed kwam bijeen op 20 april. De belangrijkste agendapunten : 

- Hoe officialiseren? 

- Opzetten inventaris 

- Concrete dossiers : Afdak Bookers – Sint-Rochuskapel – Kumps site 

 

Voor het volledige verslag : zie bijlage 

 

Vragen rond erfgoed kunnen steeds doorgegeven worden aan de werkgroep, die ook nauw zal 

samenwerken met de Heemkundige Kring. Zij zullen beide hun werking op elkaar afstemmen. 

 

10. DATUMWIJZIGING CULTUURRAAD VAN 1 DECEMBER 2016 NAAR 30 NOVEMBER 2016 

 

Het voorstel wordt goedgekeurd. In 2016 zijn er dus nog vergaderingen van de raad op 29 september 

en 30 november. 

 

11. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

PROJECT NIEMANDSLAND 

Mogelijke activiteiten : 

- Tentoonstelling m.m.v. familie Petak 

- Lezing ‘Ten Oorlog’. 

Deze ideeën zullen verder bekeken worden. 

 

HOEILAART ZOMERT 

Programma : 

- 7 augustus : Safar Republique i.s.m. GROS 

- 13 augustus : Kaatje & Co in het kader van het Sexy Summertime Festival 

 

HOEILAART FEEST 



Integratiefeest op 9 juli in het Jan van Ruusbroecpark 

Picknick met kinderanimatie en meezingprogramma 

 

12. Bespreking brief CBS, het antwoord op onze brief ivm de personeelsproblemen op de 

cultuurdienst. 

 

Mw Dhont wenst de bespreking van dit punt niet bij te wonen omdat het om haar functioneren gaat. 

Dit was de laatste Algemene Vergadering waarvan zij het verslag maakt. In september gaat ze na 31 

jaar dienst op rust. Ze wordt met een warm applaus uitgewuifd. 

 

Verschillende leden van de Raad nemen met verbijstering akte van de passage waarin men de 

cultuurraad erop wijst dat:  Mw Dhont, hoewel zij officieel de titel van cultuurbeleidscoördinator 

droeg, al gedurende meerdere jaren weinig tot geen taken verrichtte mbt het beleidsdomein cultuur. 

… en dat die titel van cultuurbeleidscoördinator meer te maken had met de mogelijkheid tot het 

bekomen van subsidies dan met de concrete taakinvulling.  

Cynisch en vernederend, misschien moet dit maar eens gemeld worden aan  subsidiërende overheid. 

 

Waarom, zo wordt ook de vraag gesteld, wordt een personeelslid, dat al jaren vruchteloos om een 

voltijdse betrekking als baliebediende vraagt, na haar vertrek vervangen door een voltijdse functie? 

 

De vorige cultuurprogrammator ging ook al weg uit omwille van conflicten met de personeelsleiding. 

 

In zijn antwoord stelt de burgemeester dat er veel ‘fabeltjes’ de ronde doen en dat we die onvrede 

best met een korrel zout nemen. Hij verwijst naar de uitwerking van de doorlichting van ‘Idea 

Consult’, waarin de oprichting van een ‘Dienst Vrije Tijd’ werd vooropgesteld. Een nieuw 

diensthoofd, een nieuwe voltijdse baliebediende en een nieuwe beleidscoördinator cultuur zullen in 

de toekomst nieuwe impulsen geven aan de Dienst Vrije Tijd, waarin ook de Jeugd- en Sportdienst 

zullen ondergebracht worden. 

 


