
VERSLAG VERGADERING CULTUURRAAD VAN 25 NOVEMBER 2014 
 
Aanwezig : 
Jan Lenaerts – 5 voor 12 – voorzitter 
Jan Vanloo – WC ’t Beukenootje 
Josiane De Becker – Klem 
Willy Ophalvens – Vrij Kunstatelier Vosdelle 
Maurits Van Parys – Ruusbroeckoor 
Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 
Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 
Leen De Rudder – Gezinsbond 
Mia Soret – Davidsfonds 
Annie Wastiels – Ziekenzorg 
Hubert Didden – De Distelvink 
Anna Swinnen – Vrouwenbond ’t Eekhoorntje 
Danny De Rudder – Rodenbachfonds 
Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 
Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 
Erwin Gysens – Vrienden van ’t Lindeke 
Annemieke ooteman – OOKI-Babycafé 
Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 
Greta Uyttenbroeck – Heemkundige Kring Het Glazen Dorp 
Pieter Muyldermans – De Blauwe Vinken 
Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 
Nadine Dellaert – Hoeila’Art 
Betty Gigas – Crea Hoeilaart 
Chris Coppin – Seniorenraad 
Rik Verhaeghe – Bib 
Michel Van Mullem – deskundige 
Maarten Bresseleers - deskundige 
Thea Derks – deskundige 
Els Uytterhoeven – schepen 
Beatrijs Dhont – cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd : 
Liesbeth Vanderlinden – Reintje 
Albert Goudmaeker – LBG Werkmansbond 
Paul Vanloo - vtbKultuur 
Maggy Lietaert – OKRA 
Michel Gahy – Willemsfonds 
Anke Claassen – Het Groene Dal 
Patrick Charlier – OC Sint-Clemensschool 
Monique Vandenput – Catechesewerking  
Dorien VanEssche – vzw Blueprint 
Katharine Tessens – Soulstep Dance Crew 
Karine Vanslembrouck - APKO 
Hilde Vanden Hende – deskundige 
 
 
 
 
 



1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. ONTSLAG VAN LYDIA HOSKENS ALS LID VAN HET DAGELIJKS BESTUUR – AFVAARDIGING 
VAN DE VERENIGINGEN 

 
Lydia Hoskens zetelt sinds begin november 2014 in de OCMW-raad. Dit mandaat is volgens de 
statuten van de Cultuurraad onverenigbaar met lidmaatschap van deze adviesraad. 
De voorzitter dankt Lydia voor de jarenlange aangename samenwerking. Leen De Rudder is voortaan 
afgevaardigde van de Gezinsbond. 
 

3. VERKIEZING NIEUW LID VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VANUIT DE VERENIGINGEN 
 
Vermits er geen kandidaturen zijn binnengekomen om Lydia Hoskens te vervangen in het Dagelijks 
Bestuur als afgevaardigde van de verenigingen, wordt dit agendapunt uitgesteld. Er zal een nieuwe 
oproep tot kandidaturen gedaan worden voor de volgende vergadering van de Cultuurraad. 
 

4. AFSPRAKENNOTA TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR EN DE ADVIESRADEN. KENNISNAME 
 
Als gevolg van de evaluatie van de Hoeilaartse adviesraden door De Wakkere Burger werd een 
afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de adviesraden opgesteld en ter kennisgeving 
doorgestuurd naar de verschillende raden. 
 
Een aantal opmerkingen worden geformuleerd : 

- Wie is scheidsrechter wanneer de partijen zich niet aan de afsprakennota houden? 
- Adviezen zijn nooit bindend. De Cultuurraad verwacht wel dat het CBS en de Gemeenteraad 

zich verantwoorden als de adviezen niet gevolgd worden. 
- Er is een strakke structuur (sjabloon) opgesteld voor het formuleren van adviezen. Waarom is 

er geen schema opgesteld voor de antwoorden van het CBS? 
- De procedure voor het opstellen (wie?) en het overbrengen (al dan niet getekend door de 

voorzitter?) van adviezen naar het CBS is niet duidelijk. Er zou moeten bekeken worden of 
deze procedure voor alle raden uniform kan gemaakt worden. 

- Er moet zeker b.v. na 1 jaar een evaluatie van de afsprakennota gemaakt worden in 
samenspraak met De Wakkere Burger. 

- Binnen het overleg raden is voorgesteld dat het CBS jaarlijks een presentatie geeft van de 
beleidsprioriteiten voor het volgende jaar. Een advies terzake is onderweg.  

 
De Cultuurraad zal ook zelf de afsprakennota na enkele maanden evalueren. 
 

5. HOEILAARTSE PAREL 2015. OVERZICHT VAN DE NOMINATIES 
 
De voorzitter geeft een overzicht van de genomineerden voor de Hoeilaartse Parel 2015. 
 
PERSONEN 
Alfons Van Orshoven 
Na een lange carrière als dokter en schepen, publiceerde hij o.a. een spraakkunst en woordenboek 
over het Hoeilaarts dialect. Hij is ook het levend Hoeilaarts geheugen. 
 
Joop Kimmel 
Stelde zijn talenten ten dienste van de Hoeilaartse gemeenschap o.a. op sociaal, cultureel, religieus 
vlak. Hij had zich ook als Nederlander perfect geïntegreerd in de gemeente. 



 
Jan Van Assche 
Is sinds 1975 een van de belangrijke roergangers van het Hoeilaartse culturele leven met een grote 
werkkracht voor het Vlaamse karakter van de gemeente en de ondersteuning van het 
verenigingsleven. In zijn diverse functies heeft hij steeds de samenwerking tussen verenigingen 
gestimuleerd en mogelijk gemaakt. 

 
PROJECTEN/VERENIGINGEN 
Natuurgidsen Zoniënwoud 
Deze natuurgroepering bestaat uit een groep gedreven gidsen die zich in hun vrije tijd toeleggen op 
het begeleiden en organiseren van natuurwandelingen, in en om het Zoniënwoud. Met hun 
wandelingen, zowel voor volwassenen als voor kinderen, wensen ze het publiek te sensibiliseren 
voor de natuurlijke en landschappelijke rijkdommen van het Zoniënwoud.  
 
Davidsfonds 
Davidsfonds Hoeilaart is een zeer oude vereniging in Hoeilaart die vele jaren de leiding heeft 
genomen in het culturele leven, lang voor gemeentebesturen cultuur als een specifiek beleidsdomein 
beschouwden en lang voor de komst van de culturele centra.  
 
Niemandsland 
Was een project van de Cultuurraad rond de herdenking van 100 jaar WO I, waarbij tal van 
verenigingen, de scholen, de bib en de AKPO vanuit hun eigen werking en optiek betrokken waren. Er 
waren tentoonstellingen, lezingen, een brunch, een quiz, een wandeling  en een totaalspektakel. 
Niemandsland bracht mensen en verenigingen bij mekaar en bood de verenigingen de gelegenheid 
om naar buiten te komen. 
 
Kelleveldsite 
Sinds een paar jaar draait op het Kelleveld een project, dat als doel heeft de serreteelt in Hoeilaart als 
een soort erfgoed te bewaren. De gemeente kocht er een 9-tal serres op. Er is een overeenkomst 
met vzw 3Wplus, een sociaal tewerkstellingsproject voor mensen, die moeilijk aan de bak komen op 
de arbeidsmarkt, om de serres te restaureren of, waar nodig, te herstellen.  
 
Aan de verenigingen wordt nu gevraagd om binnen de 14 dagen punten te geven zodat een top 3 van 
personen en verenigingen/projecten kan opgesteld worden. Half december 2014 beslist het Dagelijks 
Bestuur van de Cultuurraad wie de Hoeilaartse Parel 2015 krijgt. De prijsuitreiking heeft plaats op 
zondag 4 januari 2015 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de adviesraden. 
 

6. ERFGOED ONDER DE LOEP. BESPREKING 
 
Michel Erkens, voorzitter van de Hoeilaartse Heemkundige Kring, stelde een nota op i.v.m. 
onroerend erfgoed in Hoeilaart. Maarten Bresseleers, deskundige in de Cultuurraad, licht de nota 
toe. 
 
Wat is erfgoed ? Aspecten uit het verleden worden erfgoed op grond van historische, artistieke, 
industrieel-archeologische, volkskundige, wetenschappelijke en/of socio-culturele waarde. 
Wat is onroerend erfgoed? Monumenten, stads- of dorpszichten, archeologie, landschappen en 
heraldiek, onlangs kwam daar het varend en onderwater erfgoed bij.  
 
In België bestaat een hele regelgeving i.v.m. de bescherming van onroerend erfgoed. De 
verplichtingen van de eigenaars worden als volgt uitgedrukt: zij zijn ertoe gehouden “door de nodige 
instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, te 



beschadigen of het te vernielen “(Art 11 § 1). Dit houdt onder meer in dat werken aan monumenten 
niet kunnen aangevat worden zonder voorafgaande machtiging (er is wel een uitzondering voor niet-
beschermde monumenten binnen een beschermd landschap). Deze regelgeving is niet altijd 
makkelijk voor de eigenaars. 
 
Hoeilaart telt momenteel 11 beschermde monumenten : 6 in Groenendaal – 5 in Hoeilaart. 
Daarnaast zijn er nog een aantal gebouwen die voor bescherming in aanmerking zouden kunnen 
komen. Het is belangrijk dat een inventaris gemaakt wordt van deze gebouwen.  
 
De Cultuurraad wil een werkgroep opstarten die zou kunnen meewerken aan het opstellen van een 
dergelijke inventaris. Hiervoor kan ook contact opgenomen worden met de GECORO en met de 
Hoeilaartse Heemkundige Kring. Er zal ook informatie ingewonnen worden bij de gemeente Tervuren 
waar men onlangs zo’n proces doorlopen heeft. Het Dagelijks Bestuur zal de werkgroep opstarten. 
 

7. DOSSIER SCHILDERIJ MAURITS PIRQUIN. STAND VAN ZAKEN 
 
Op vraag van de Raad van Beheer GC Felix Sohie heeft het CBS geïnformeerd naar de plannen van de 
vzw Vereniging der Parochiale Werken met het schilderij van Maurits Pirquin in de Breugelzaal van 
het Lindenhof. De vzw Vereniging der Parochiale Werken is eigenaar van het kunstwerk sinds de 
ontbinding van de vzw Christelijke Sociale Kring die het Lindenhof beheerde. De vereffenaar Luc 
Demaerschalk is bereid om samen met de Raad van Beheer GC Felix Sohie te zoeken naar een 
oplossing.  
 
De Cultuurraad is evenwel bereid dit dossier verder op te volgen. Er zal contact genomen worden 
met Luc Demaerschalk om te zien wat verder kan gedaan worden. Prioriteit is het kunstwerk digitaal 
te fotograferen. Er zal ook contact genomen worden met een deskundige die een verslag kan maken 
van de situatie van het kunstwerk met het oog op een eventuele restauratie. 
 

8. TERUGBLIK VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Niemandsland  
Het project wordt heel positief geëvalueerd : heel aangename samenwerking tussen de verschillende 
deelnemers – veel enthousiasme – groot aantal geïnteresseerden aangetrokken. 
 

9. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
CWRM – najaar 2015 
Voor volgend jaar wordt de workshop ‘Coming World Remember Me’ in Hoeilaart georganiseerd. 
Vzw Kunst is organisator van cultuur-toeristische projecten. In het kader van de herdenking 100 jaar 
Groote Oorlog 1914-1918 realiseert deze vzw in opdracht van de provincie West-Vlaanderen / 
GoneWest en in samenwerking met kunstenaar Koen Vanmechelen het participatief land-art project 
ComingWorldRememberMe.  
Voor dit project start de vzw verschillende kleiworkshop-ateliers op waar individuele participanten 
gespreid over 4 jaar samen 600.000 beeldjes maken die gelinkt worden aan de namen van de 
slachtoffers van WO 1. Deze beeldjes zullen in 2018 samen met kunstwerken van Koen Vanmechelen 
deel uitmaken van een grootschalige kunstinstallatie in het provinciaal domein Palingbeek te 
Zillebeek. Bovendien steunt CWRM projecten wereldwijd waar kinderen lijden ten gevolge van een 
oorlogssituatie. Een werkgroep zal i.s.m. de Cultuurraad de organisatie van de workshop in Hoeilaart 
op zich nemen. Timing : week van 16 tot 23 oktober 2015. Meer informatie hierover volgt zeker nog. 
Info over het project : www.cwrm.be  
 
 

http://www.cwrm.be/


ETENTJE MET DE LEDEN – 9/12/2015 
Op 9 december organiseert de Cultuurraad een etentje voor de afgevaardigden (maximum 2 
personen per vereniging). Opzet van deze bijeenkomst : de leden van de Cultuurraad leren elkaar op 
een andere manier kennen dan via de vergaderingen. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE ADVIESRADEN – 4/1/2015 
Zelfde formule als de vorige jaren. Tegelijkertijd wordt de Hoeilaartse Parel 2015 uitgereikt. 
 
HOEILAART ZOMERT! 
Er zal contact genomen worden met GROS, Senioren- en Jeugdraad om te zien hoe de raden kunnen 
samenwerken bij Hoeilaart Zomert! – 2015. 
 

10. VARIA 
 
Volgende bemerkingen worden gemaakt : 

- De Raad van Beheer GC Felix Sohie bespreekt op een volgende vergadering de 
brandveiligheid in de theaterzaal bij de opstelling met tafels en stoelen. 

- In 2015 wordt ‘150 jaar druiventeelt’ herdacht. Gevraagd wordt om hieraan voldoende 
aandacht te besteden. 

- JC Koldam blijft een aangename locatie voor allerlei activiteiten. Er is een werkgroep 
opgericht die een aantal plannen uitwerkt voor de vernieuwing van de Koldam. Eens er 
financiële middelen zijn, kunnen deze plannen gerealiseerd worden. 


