
VERSLAG VERGADERING CULTUURRAAD VAN 21 NOVEMBER 2013 
 
Aanwezig : 
Jan Lenaerts, voorzitter – 5 voor 12 
Jan Vanloo – WC ’t Beukenootje 
Liesbeth Vanderlinden – Reintje 
Willy Ophalvens – Vrij Kunstatelier Vosdelle 
Maurits Van Parys – Ruusbroeckoor 
Albert Goudmaeker – LBG Werkmansbond 
Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 
Bram Coppens  – vtbKultuur 
John Kumps - Willemsfonds 
Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 
Lydia Hoskens – Gezinsbond 
Mia Soret – Davidsfonds 
Annie Wastiels – Ziekenzorg 
Jan Lemeire – OC Het Groene Dal 
Hubert Didden – De Distelvink 
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 
Annemieke Ooteman – OOKI-Babycafé 
Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 
Greta Uyttenbroeck – Heemkundige Kring Het Glazen Dorp 
Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 
Roby Guns – vzw Blueprint 
Katharine Tessens – Soulstep Dance Crew 
Rik Verhaeghe – Bib Hoeilaart 
Thea Derks – deskundige 
Maarten Bresseleers – deskundige 
Els Uytterhoeven – schepen 
Eva De Bleeker - schepen 
Beatrijs Dhont – cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd : 
Josiane De Becker – Klem 
Gilberte Hanssens – OKRA-Hoeilaart 
Doris Nagels – Markant 
Pieter Muyldermans – De Blauwe Vinken 
Karine Vanslembrouck – Academie Podiumkunsten Overijse-Hoeilaart 
Hilde Vanden Hende – deskundige 
Michel Van Mullem – deskundige 
 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 26 SEPTEMBER 2013. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. OVERZICHT VAN DE ADVIEZEN GEFORMULEERD DOOR DE CULTUURRAAD EN REACTIES VAN HET CBS 
 
De Cultuurraad heeft in 2013 een aantal adviezen geformuleerd. Er wordt een overzicht gegeven van de reactie 
van het CBS. 
 
 



Advies i.v.m. wijziging dienstreglement Bib Dit advies werd door het CBS vermeld bij de 
behandeling van de wijziging dienstreglement door 
de gemeenteraad 

Advies i.v.m. wijziging reglement op de 
cultuurwaardebons 

Geen reactie van het CBS. Schepen Els Uytterhoeven 
meldt op de vergadering dat in de gemeentelijke 
meerjarenplanning voorzien wordt in de 
omschakeling van cultuurwaardebons naar 
vrijetijdspas 

Advies i.v.m. sluiting creatief jeugdatelier Het CBS meldde in een brief van 3 oktober 2013 dat 
het jeugdatelier verder georganiseerd wordt maar 
enkel op woensdagnamiddag en tegen hoger tarief 
(zie verslag Cultuurraad dd. 26 september 2013) 

Advies i.v.m. Zalige Zondagen 2014 – vraag om een 
budget van € 5000 voor de organisatie van deze 
activiteiten door de Cultuurraad i.s.m. Jeugdraad en 
andere verenigingen  

Geen reactie van het CBS. Schepen Els Uytterhoeven 
meldt op de vergadering dat er een bedrag van € 
5000 voorzien is in het gemeentelijk budget 2014 
voor de organisatie van de Zalige Zondagen door 
Cultuur- en Jeugdraad en verenigingen 

Advies i.v.m. afwezigheid van de schepen bevoegd 
voor Cultuur op een aantal vergaderingen en i.v.m. 
het ontbreken van een reactie op het memorandum 
van de Cultuurraad i.v.m. de gemeentelijke 
meerjarenplanning 

Het CBS meldt in een brief van 25 oktober 2013 dat 
het de mening toegedaan is dat de schepen niet op 
elke vergadering dient aanwezig te zijn. De rol van de 
schepen is trouwens statutair beperkt tot deze van 
waarnemer. Wat de meerjarenplanning betreft, 
meldt het CBS dat in de loop van de maand november 
de meerjarenplanning zal voorgelegd worden aan de 
adviesraden en dat er dan door de leden van het CBS 
toelichting zal gegeven worden. 

 
In navolging van de vergadering van de Cultuurraad van 26 september 2013 zullen volgende adviezen nog 
geformuleerd worden aan het CBS : 

- Advies i.v.m. sluiting zaal Het Lindenhof 
- Advies i.v.m. afbraak huisje van ‘Fille Kapros’. Dit huisje is ondertussen afgebroken. In het advies van 

de Cultuurraad moet zeker gevraagd worden dat in de toekomst, bij afbraak- of andere plannen i.v.m. 
emotioneel en historisch waardevolle gebouwen, eerst contact zou genomen worden met de 
Heemkundige Kring. Er zal geïnformeerd worden naar het al dan niet bestaan van een registratielijst 
van emotioneel en historisch waardevolle gebouwen. 

 
3. ADVIES I.V.M. MEERJARENPLANNING 

 
De gemeentelijke meerjarenplanning is het resultaat van een oefening gemaakt door de administratie en door 
werkgroepen rond de schepenen. Elke schepen heeft daarbij een nota gemaakt over zijn/haar bevoegdheden. 
Deze nota is geen wettelijke verplichting. 
 
Schepen Eva de Bleeker, bevoegd voor Integratie en Vlaams Karakter, stelt volgende beleidsacties voor : 
INTEGRATIE : 

Hoeilaart is een gastvrije gemeente met een sterke sociale cohesie en doorgedreven 
beleidsparticipatie van alle inwoners 
De drempel om deel te nemen aan socio-culturele en sportieve activiteiten is laag 

Acties 
- Nieuwe inwoners binnen het  jaar van aankomst in de gemeente officieel verwelkomen waarbij 

rekening gehouden wordt met anderstaligen 
- Het organiseren van een informatiebeurs over verenigingen actief in Hoeilaart 
- Een uitgebreid informatiepakket en mogelijkheid tot individuele begeleiding door vrijwilligers 

aanbieden aan nieuwe inwoners  
- Alle inwoners op regelmatige basis op de hoogte houden van socio-culturele en sportactiviteiten in de 

gemeente. 



- Anderstaligen informeren over het aanbod van cursussen Nederlands en aanmoedigen om ze te 
volgen. 

- Café Combinne evalueren en bekijken hoe we meer anderstaligen en Nederlandstaligen kunnen 
aantrekken 

- De hele bevolking nauw betrekken bij het beleid door participatie in allerlei adviesraden.  
- Culturele, sportieve en sociale activiteiten organiseren specifiek gericht op anderstaligen 

 
VLAAMS KARAKTER : 

Hoeilaart is en blijft een Vlaamse gemeente, in België, Europa en de wereld 
Alle inwoners gaan respectvol met elkaar om, met Nederlands als voertaal 

Acties 
- Aanmoedigen van het volgen van een cursus Nederlands of deel te nemen aan een praatcafé in het 

Nederlands door anderstalige inwoners 
- Uitgangspunt en streefdoel is het gebruik van het Nederlands als communicatie-instrument in 

openbare aangelegenheden, zowel het geschreven als het gesproken woord 
- Via sport en socio-culturele activiteiten  anderstalige inwoners onderdompelen in het Nederlands. 
- Monitoren van speelpleinwerking en sportkampen opleiden om met anderstaligheid om te gaan 
- Opleiden van het personeel om aan het loket doeltreffend te communiceren 
- Aanwezigheid van anderstaligen als een opportuniteit beschouwen en dit aanwenden om 

Nederlandstalige inwoners the “verrijken” 
 
Enkele opmerkingen : 

- Hoe zullen de verschillende initiatieven gecoördineerd worden? Er kan eventueel een ad hoc-
commissie opgericht worden voor een aantal projecten. Er wordt ook gedacht aan een Integratieraad. 

- De schepen denkt er aan een infoavond te organiseren om te zoeken naar een nieuwe formule voor de 
ontvangst van nieuwe Hoeilanders. B.v. via een systeem van peters en meters. 

- Het voorstel om de ontvangstbrochure in meerdere talen op te stellen, kan zeker bekeken worden. 
- Wat is de evolutie in het aantal anderstaligen die Nederlandse les volgen? Momenteel volgen een 

aantal mensen les via CVO maar er zijn tal van andere initiatieven. De schepen zal de juiste cijfers 
bezorgen aan de Cultuurraad. De laatste jaren doen anderstaligen zeker inspanningen om Nederlands 
te spreken. Toch moeten we blijven verder werken om nog meer mensen te bereiken. 

 
Schepen Els Uytterhoeven, bevoegd voor Cultuur, Toerisme en Erfgoed, stelt volgende beleidsacties voor. In 
deze acties is het memorandum, opgesteld door de Cultuurraad, verwerkt.  
Blijvers: 

- abonnement 1, 2, 3 … Hoeilaart, mits lichte aanpassing: semestriële uitgave, een samenbundeling van 
eigen programmatie en programmatie van de verenigingen 

- abonnement Druivenstreek 
- cultuurwaardebons en/of vrijetijdscheques 
- cultuurprijs De Parel 
- ereburgerschap 
- Druivenfestival 
- Meifeesten 
- Zalige Zondagen ism de LRE  
- Wijkfeesten en wijkwerking, gemeenschapsvormende activiteiten 
- Verbroedering, ook binnen de gemeente waar vele nationaliteiten vertegenwoordigd zijn 
- Diverse vormingsactiviteiten: CVO, Basiseducatie, Café  Combinne, Arch’duc, … 

 
Cultuurprogrammatie 

- ticketing 
- op doelgroepen werken 
- breder aanbod uitwerken 
- rendabeler maken 

 
Cultuurverenigingen: ondersteuning  

- Infoportieken: hier moet bekeken worden of er een prijsafspraak kan gemaakt worden met een firma 
om de kosten voor de verenigingen te drukken 



- Jubileumtoelage 
- Projectsubsidies 
- Subsidies voor verenigingen 
- Vormingen 
- Tegemoetkoming in vervoerskosten 
- Reglement uitleenmateriaal wordt systematisch aangepast aan nieuwe behoeften 
- Verenigingen blijven voorrang behouden voor gebruik van materiaal en locaties met dien verstande 

dat elke gemeentelijke activiteit de absolute prioriteit heeft 
- Er wordt actief promotie gevoerd voor het gebruik van het GCFS: voor eigen activiteiten, activiteiten 

van de verenigingen, commerciële en privé-activiteiten met voorrang voor de verenigingen na 
gemeentelijke activiteiten 

- Hoeilaart heeft een groot aantal kunstenaars/artiesten onder zijn bevolking, al dan niet op 
professioneel niveau: deze kunstenaars worden ambassadeurs voor Hoeilaart in en buiten de grenzen 
van de gemeente. Kunst beperkt zich niet tot beeldende kunst: muziek/zang, dans, voordracht, …: we 
zoeken naar een initiatief om de diverse kunstuitingen aan bod te laten komen. Een herziening van 
“open atelier” dringt zich op 

- Erfgoed: 
- de samenwerking met de Heemkundige Kring wordt hechter 
- erfgoeddag en open monumentendag dragen bij tot bekendmaking van de gemeente 
- Hoeilaart organiseert ism de Heemkundige Kring in 2014 een evenement nav de herdenking 

van WO I 
 
Digitalisering, app’s, website exclusief voor activiteiten in GCFS: mogelijkheden te bekijken met de 
verantwoordelijken voor communicatiebeleid 
 
Enkele opmerkingen : 

- Het Gemeenteplein wordt heraangelegd met de bedoeling dat er dan ook gemeenschapsvormende 
activiteiten doorgaan. Parkeren wordt dan wel een probleem maar er is een parkeerplan in de maak 
dat binnenkort voorgelegd wordt aan de verkeerscommissie. 

- Het station van Groenendaal wordt gerenoveerd in het kader van het project ‘recreatieve poort 
Groenendaal’. Op de  vraag wat er dan gebeurt met het wachthuisje antwoordt schepen Els 
Uytterhoeven dat dit wachthuisje op dezelfde plaats blijft staan en dat het gerenoveerd wordt. 

- Er komt een nieuwe vrijetijdsdienst. Het is de bedoeling dat de jeugd-, sport- en cultuurdienst 
gereorganiseerd en geherstructureerd worden zodanig dat er meer samenwerking is binnen de 
domeinen sport, cultuur en jeugd. 

 
De leden van de Cultuurraad beschikken momenteel niet over de tekst van de meerjarenplanning. Afgesproken 
wordt dat deze tekst zo vlug mogelijk doorgemaild wordt naar alle leden die dan binnen een bepaalde termijn 
hun opmerkingen kunnen formuleren. De voorzitter en de secretaris van de Cultuurraad zullen deze 
opmerkingen bundelen en op die manier een advies formuleren voor 1 december 2013. 
 

4. ADVIES I.V.M. GEMEENTELIJK ALCOHOLBELEID 
 
De Cultuurraad bespreekt het gemeentelijk alcoholbeleid ‘Hoeilaart Gezondheid!’. Dit beleid is opgesteld in een 
werkgroep, bestaande uit leden aangeduid door de verschillende adviesraden. Een 10-tal jaren geleden werd 
een alcoholcharter in het leven geroepen. Het effect bleef echter beperkt tot het verbieden van sterke drank 
zonder dat er voldoende gesensibiliseerd werd. Er werd ook niet voldoende toezicht gehouden op het naleven 
van dit charter wat voor wrijving zorgde tussen de gemeente, de verenigingen en de bevolking.  
Algemene uitgangspunten: 
-Geen vergunning voor sterke drank mogelijk 
- Onder bepaalde voorwaarden uitzondering vragen wel mogelijk 
- Zeker geen uitzondering op grotere evenementen 
Aanvraag tot uitzondering: 
- Verschillende vragen te beantwoorden die als basis dienen om eventueel vergunning te krijgen   
-Nadruk op verantwoordelijkheid organisator + verplichting sensibilisering en voorzien van alternatieven 
- De vergunningen worden publiek gemaakt om ook controle mogelijk te maken en eventueel te sanctioneren. 
 



Er worden een aantal opmerkingen geformuleerd : 
- De teksten zijn niet duidelijk wat sanctionering betreft. 
- Waarom wordt geen uitzondering gemaakt voor grote evenementen? Sommige verenigingen hebben 

hier problemen mee. 
- Wat doet men met handelaars en privé-personen die b.v. een kraampje uitbaten op de kerstmarkt? De 

bevoegde schepen en de organisatie zouden zeker moeten toekijken dat het charter dan gevolgd 
wordt. 

 
De Cultuurraad besluit een positief advies zonder opmerkingen te geven. 
 

5. ADVIES I.V.M. VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE 
 
Binnen de commissie projectsubsidie is vergaderd over een mogelijke aanpassing van het reglement 
Projectsubsidie. Er komen heel af en toe aanvragen binnen voor projectsubsidie bij gratis activiteiten. De 
commissie stelde zich de vraag of een toelage kan toegekend worden aan activiteiten waarvan men bij 
voorbaat weet dat er verlies zal zijn. Was dat de bedoeling bij de start van dit reglement? De commissie stelde 
daarom voor om gratis activiteiten niet langer te betoelagen met projectsubsidie. 
 
De Cultuurraad bespreekt dit voorstel en brengt hierover een positief advies uit. De Cultuurraad is eveneens 
van oordeel dat het niet de bedoeling is dat activiteiten die bij voorbaat verlieslatend zijn, in aanmerking 
komen voor projectsubsidie. 
 

6. CULTUURPRIJS 2014. BESPREKING 
 
Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad heeft nogmaals de Hoeilaartse Parel besproken. Het grote probleem 
bij deze prijs is dat er zeer weinig kandidaturen worden binnengebracht. Er is ook weinig belangstelling bij de 
prijsuitreiking. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur volgend voorstel uitgewerkt i.v.m. een Cultuurprijs. 

- Het Dagelijks Bestuur bekijkt gedurende een periode van 1 jaar welke 
personen/projecten/verenigingen belangrijk zijn geweest voor het cultuurleven in Hoeilaart. Iedereen 
van het Dagelijks Bestuur brengt suggesties binnen. 

- Op een vergadering op het einde van het jaar kiest het Dagelijks Bestuur de winnaar. 
- Deze winnaar wordt dan bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie adviesraden – 1

e
 zondag van 

januari. 
- 1

e
 uitreiking Cultuurprijs nieuwe formule op nieuwjaarsreceptie 2015. 

- Jan Lenaerts, voorzitter, zou een speech geven op de nieuwjaarsreceptie 2014 en zou dan al uitleg 
geven over de nieuwe Cultuurprijs. 

- Wij kiezen bewust voor het Dagelijks Bestuur als aanbrenger van genomineerden en als jury. Op de AV 
van 26 september is de organisatie van de Cultuurprijs besproken en is die doorgeschoven naar het 
Dagelijks Bestuur. De leden van het Dagelijks Bestuur hebben de intentie om zeker op  de hoogte te 
blijven van wat er op het vlak van cultuur leeft in Hoeilaart. 

 
De aanwezigen gaan akkoord met deze procedure. Het voorstel dat ook andere leden van de raad kandidaturen 
kunnen voordragen, wordt aanvaard. 
 

7. VERENIGING IN DE KIJKER. BESPREKING 
 
De aanzet voor het concept ‘Vereniging in de Kijker’ is gegeven op 10 november 2013: de muziek- en 
dansvoorstelling + tentoonstelling georganiseerd door Davidsfonds Hoeilaart i.s.m. APKO kregen als titel : 
EMOTIONS TROUGH PICTURES, MUSIC AND MOTION … De Cultuurraad heeft toegezegd dit project financieel 
te steunen. 
 
Voor 2014 zal gewerkt worden rond WO I. De Heemkundige Kring zal in het najaar een tentoonstelling 
organiseren. Een oproep wordt gedaan aan andere verenigingen om rond die periode ook een activiteit i.v.m. 
WO I uit te werken : voordracht – concert … De Cultuurraad  wil deze activiteiten coördineren en helpen 
uitwerken. 
 
We zijn nog op zoek naar een leuke naam voor het concept Vereniging in de Kijker. Alle suggesties zijn welkom. 



 
8. STAND VAN ZAKEN OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKERS VAN HET GC FELIX SOHIE 

 
De opmerkingen van de gebruikers van het GC Felix Sohie zijn doorgegeven aan de Raad van Beheer GC Felix 
Sohie. Er wordt regelmatig overlegd met de schepen van Patrimonium en de gemeentelijke Technische Dienst 
om een gevolg te geven aan deze opmerkingen. 
 
Sinds 1 september 2013 is de logistiek beheerder aan het werk in het GC Felix Sohie. Hij helpt mee aan het 
goed functioneren van het gemeenschapscentrum. 
 

9. TERUGBLIK/VOORUITBLIK ACTIVITEITEN 
 
Op zondag 5 januari 2014 wordt de Nieuwjaarsreceptie van de adviesraden georganiseerd in het GC Felix Sohie. 
We werken opnieuw volgens het principe : iedereen brengt hapje en tapje mee. 
 

10. VARIA 
 
Maurits Van Parys van het Ruusbroeckoor doet een oproep om van Hoeilaart een ‘Glimlachende Gemeente’ te 
maken. 
 
Proficiat aan de Bib die in de finale zit voor de titel van ‘Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2014’. 
 
Op 19 december 2013 wordt in het Bosmuseum het tweede breed overleg over bezoekersonthaal in de 
recreatieve poort Groenendaal georganiseerd. De verenigingen zijn hartelijk welkom en zullen hiervoor nog 
een uitnodiging ontvangen. 
 
 
 
 
 


