
AV Cultuurraad 

Donderdag 17 mei 2018 – 19.00 u 

Aanwezig: 

- Betty Gigas – Crea Hoeilaart 

- Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 

- Paul Vanloo – VtB Kultuur 

- Greta Uyttenbroeck – Kon. Heemkundige Kring  

- Thea Derks – deskundige 

- Josiane De Becker – Klem 

- Jan Vanloo – WC Beukenootje 

- Herman De Vyver – Ruusbroeckoor 

- Jaak Vundelinckx – Nero’s muzikanten 

- Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 

- Mia Soret – Davidsfonds 

- Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 

- Danny De Rudder – ’t Genootschap 

- Sofie Stroobants – De Blauwe Vinken 

- Erwin Gysens – Vrienden van ’t Lindeke 

- Jan Lenaerts – 5voor12 vzw 

- Leen De Rudder & Kristel Cobbaert – Gezinsbond 

- Karine Gernaey – APKO 

- Bodil Bajwa – Samen Voor 

- John Kumps – Willemsfonds 

- Mia Stakenborgh – plaatsvervanger Anni Wastiels - Samana 

 

Verontschuldiging:  

- Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 

- Monique Vandenput - Catechesewerking 

- Marie-Jeanne Eulaerts - Femma 

- Liesbeth Vanderlinden – Reintje 

- Els Uytterhoeven – Schepen 

- Chris Coppin - Seniorenraad 

 

Afwezig: 

- Patrick Charlier - Deskundige 

- Jacky Mees - Vosdelle 

- Maarten Bresseleers – Deskundige 

- Rik Verhaeghe – BIB raad 

 

 

  



BESPREKINGSPUNTEN 

INFORMEREN 

- Aanvraag tot erkenning Vief vzw & Swing Shift Band: 

 

o Beide aanvragen zijn volgens de regel van de statuten in orde. 

o De leden die aanwezigen zijn op de Algemene Vergadering, adviseren 

beide aanvragen positief. 

o Opmerking: we dienen beter na te denken binnen de Cultuurraad wie we 

wel en wie we niet erkennen. 

o Er rijst evenwel een extra vraag: Waarom komen de aanvragen tot 

erkenning van een vereniging ter advies tot in de Cultuurraad? De 

secretaris vraagt aan het gemeentebestuur om dit eens te verduidelijken. 

 

- Memorandum 2018 – zie bijlage: 

 

o De voorzitter licht de belangrijkste punten toe tijdens de Algemene 

Vergadering. 

o Er komen geen opmerkingen op het Memorandum. 

o De voorzitter wordt bedankt voor de inspanningen. 

o Het Memorandum zal voor de verkiezingen bezorgd worden aan de 

lijsttrekkers van alle politieke partijen. Na de verkiezingen bezorgen we 

alle verkozenen een exemplaar. 

 

ADVISEREN 

- Zomerevenementen Vief! Aanvraag: 

 

o Vief! Vzw heeft de aanvraag gedaan aan het college van burgemeester en 

schepenen om, afhankelijk van het weer en de beschikbaarheid van het 

parkpaviljoen,  in de periode van april tot september maximum 4 

activiteiten te organiseren met een maximum van 1x/maand. De 

evenementen zouden plaatsvinden tussen 14u en 22u. 

o Ze vragen hiermee een uitzondering toe te laten: indien ze ad hoc willen 

beslissen, kan de aanvraag niet meer naar het college van burgemeester 

en schepenen dat telkens op maandag plaatsvindt. 

o De aanvraag wordt door de leden die aanwezig waren op de AV van 17 mei 

positief geadviseerd, mits enkele bedenkingen: 

 De cultuurraad heeft daar weinig mee te maken, dit lijkt een 

beslissing voor het college van burgemeester en schepenen. 

 Wat met het scheppen van precedent voor de vereniging? Het wordt 

belangrijk geacht om alle verenigingen op dezelfde manier te 

behandelen. 

 Kunnen de veiligheidsinstanties tijdig op de hoogte gebracht 

worden, bij zulke last minute beslissing? 

 

 

 

 



UITWISSELEN 

- Activiteiten 

 

o Komende activiteiten 

 01/06: ABO Druivenstreek avond in GC Felix Sohie 

 07/07 en 11/07: Hoeilaart Feest! 

 05/08: Hoeilaart zomert voorstelling: Peek-a-Boo! Compagnie 

Charlie – Gemeenteplein  

 11/08: Sexy Summertime – Ghost Rockers! 

 19/08: wandeling Beukenootje 

 14-17/09: Druivenfestival – Licht aan! 

 06/10 of een andere, nog te communiceren datum: 

verkiezingsdebat Duurzame Doendersdag 

 14/10: Verkiezingen 

 04/11: Nero Wafelenbak Marc Sleen 

 

- Stand van zaken werkgroepen 

 

o Werkgroep Niemandsland: 

 3/11: Bezoek aan CWRM Palingbeek wordt vastgelegd op zaterdag 

3/11. 

 Optreden Pierre Anckaert & Evi Roelen 

 11/11. Fakkeltocht met betrokkenheid van de scholen 

(Vredesgedicht schrijven). Deze vraag wordt voorgelegd aan de 

Schepen van Cultuur. 

 Mogelijkheid tot het planten van een vredesboom 

 10-16/11: Tentoonstelling Kon. Heemkundige Kring 

 

VARIA 

- Mededeling Okra Hoeilaart (brief):  stopzetten van de vereniging en vraag naar 

het aanvaarden van het ontslag uit de Cultuurraad. 

- Vraag van de plaatsing van een aantal vaste banken onder de bomen in de tuin 

van GC Felix Sohie. 

- De Multiculturele Happening van 3 juni gaat niet door wegens te weinig interesse 

van het aantal deelnemende landen. 

 

Volgende AV: donderdag 13 november 2018 

Kerstetentje: dinsdag 4 december 2018 

 


