
VERSLAG VERGADERING CULTUURRAAD VAN 26 FEBRUARI 2014 
 
Aanwezig : 
Jan Lenaerts – voorzitter – 5 voor 12 
Jan Vanloo – WC ’t Beukenootje 
Liesbeth Vanderlinden – Reintje 
Josiane De Becker – Klem 
Willy Ophalvens – Vrij Kunstatelier Vosdelle 
Maurits Van Parys – Ruusbroeckoor 
Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 
Paul Vanloo – vtbKultuur 
Maggy Lietaert – OKRA Hoeilaart 
Michel Gahy – Willemsfonds 
Marie-Jeanne Eulaerts – FEMMA 
Lydia Hoskens – Gezinsbond 
Doris Nagels – Markant Hoeilaart 
Mia Soret – Davidsfonds 
Anni Wastiels – Ziekenzorg 
Anke Claassen – OC Het Groene Dal 
Julie Bollue – OC Sint-Clemens 
Marie-Paule De Lil – VB ’t Eekhoorntje 
Danny De Rudder – Rodenbachfonds 
Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 
Monique Vandenput – Catechesewerking 
Annemieke Ooteman – OOKI-Babycafé 
Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 
Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 
Olaf Galekop – vzw Blueprint 
Katharine Tessens – Soulstep Dance Crew 
Thea Derks – deskundige 
Els Uytterhoeven – Schepen 
Beatrijs Dhont – cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd : 
Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 
Erwin Gysens – Vrienden van ’t Lindeke 
Greta Uyttenbroeck – Heemkundige Kring Het Glazen Dorp 
Pieter Muyldermans – De Blauwe Vinken 
Rik Verhaeghe – Bib Hoeilaart 
Karine Vanslembrouck – APKO 
Michel Van Mullem – deskundige 
Maarten Bresseleers – deskundige 
Hilde Vanden Hende – deskundige 
 
 

1. NIEUWE HIER HOEILAART – TOELICHTING DOOR JORIS PIJPEN, SCHEPEN VAN 
COMMUNICATIE 

 
Vermits zowel Joris Pijpen, schepen van communicatie, als Greta Uyttenbroeck, 
communicatieambtenaar, niet kunnen aanwezig zijn, wordt dit agendapunt niet besproken. We 
vragen aan Greta Uyttenbroeck om de verenigingen via mail op de hoogte te brengen van de 
afspraken rond de nieuwe Hier Hoeilaart. 



 
2. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 2013  

 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. VRAAG VAN DE SENIORENRAAD OM EEN VERTEGENWOORDIGER TE HEBBEN IN DE 
CULTUURRAAD EN ZO DE COMMUNICATIE TE STROOMLIJNEN 

 
De Seniorenraad vraagt om een vertegenwoordiger te hebben in de Cultuurraad. Op die manier 
wordt de communicatie tussen deze adviesraden beter gestroomlijnd. Een voorbeeld hiervan is de 
Milieuraad waarin ook een vertegenwoordiger van GROS zetelt. De vertegenwoordiger van de 
Seniorenraad krijgt evenwel geen stemrecht. Het Dagelijks Bestuur bracht al een positief advies uit 
over deze aanvraag. 
 
Hoewel sommigen zich vragen stellen over de opportuniteit hiervan, keurt een meerderheid de 
vertegenwoordiging van de Seniorenraad in de Cultuurraad goed. Chris Coppin zal voortaan voor de 
Seniorenraad de vergaderingen van de Cultuurraad bijwonen. 
 

4. VRAAG VAN VZW DE EEKHOORN OM LID TE WORDEN VAN DE CULTUURRAAD 
 
Vzw De Eekhoorn heeft een aanvraag ingediend om lid te worden van de Cultuurraad. Het Dagelijks 
Bestuur heeft deze aanvraag al bekeken en was hierover enigszins verwonderd omdat De Eekhoorn 
eerder een beheers-vzw dan een actieve cultuurvereniging is. Daarom vroeg het Dagelijks Bestuur 
meer informatie over de motivatie om lid te worden en over het profiel van de vereniging. Het 
antwoord van De Eekhoorn is zeer laat binnengekomen.  De aanwezigen stellen dan ook voor dat het 
Dagelijks Bestuur de informatie van de vereniging zou bekijken en opnieuw een advies voor de 
algemene vergadering zou formuleren. 
 

5. ADVIEZEN VAN DE CULTUURRAAD EN ANTWOORDEN VAN HET CBS 
 
Advies i.v.m. sluiting van Het Lindenhof 
De Cultuurraad stuurde op 2 december 2013 een brief naar het CBS waarin de bezorgdheid werd 
geuit i.v.m. de sluiting van het Lindenhof. Deze zaal wordt door heel wat verenigingen veelvuldig 
gebruikt voor vergaderingen, eetfestijnen, quizzen enz. Een deel van deze activiteiten kan doorgaan 
in het GC Felix Sohie. Maar waar moeten zij naartoe voor de grotere eetevenementen? Het is 
duidelijk dat de sluiting van Het Lindenhof grote problemen met zich mee brengt. Het zou ook 
jammer zijn dat de verenigingen moeten uitwijken naar een buurgemeente voor de organisatie van 
bepaalde activiteiten. De raad had graag geweten of door het gemeentebestuur gezocht wordt naar 
een oplossing voor dit probleem. De Cultuurraad is zeker bereid om hierover verder van gedachten 
te wisselen zodat er spoedig een antwoord kan geformuleerd worden aan de verenigingen.  
 
Op 13 januari 2014 meldde het CBS aan de Cultuurraad dat veel activiteiten van de verenigingen 
kunnen doorgaan in het GC Felix Sohie. Enkel wat grootschalige eetfestijnen betreft, kan er zich een 
probleem stellen. De activiteiten van de verenigingen worden momenteel in kaart gebracht om te 
bekijken welke activiteiten bedreigd zijn en welke mogelijke alternatieven er voorhanden kunnen 
zijn. Het CBS heeft in geen geval de intentie om het gebouw zelf te verwerven vermits er geen 
krediet beschikbaar is en omdat het niet de taak is van een gemeentebestuur om een feestzaal uit te 
baten. 
 
De Cultuurraad zal informeren naar de stand van zaken i.v.m. het in kaart brengen van de activiteiten 
van de verenigingen. 
 



Enkele opmerkingen : 
- De problematiek van de parochiezalen wordt in veel gemeenten wel opgelost door overname 

van de zaal door het gemeentebestuur. 
- In het Lindenhof zit heel veel vrijwilligerswerk. 
- Wat gebeurt er met de muurschildering van Maurits Pirquin, die toch een heel belangrijke 

Hoeilaartse schilder was? Het schilderij wordt in ieder geval weggenomen maar het is niet 
duidelijk waar het werk dan zal bewaard worden. 

 
De Cultuurraad zal alleszins een advies formuleren rond de muurschildering. Het zou best zijn dat in 
dat advies de plaats benoemd wordt waar het werk kan bewaard worden. Wordt alleszins vervolgd. 
 
Afbraak huis van Fille Kapros 
De Cultuurraad stuurde op 2 december 2013 een brief naar het CBS i.v.m. de afbraak van het huis 
van Fille Kapros. Dit gebouw, ooit het kleinste cafeetje van Hoeilaart, was eigendom van de 
gemeente en stond al lang te verkommeren. De afbraak is opnieuw een aanslag op emotioneel en 
historisch belangrijke gebouwen uit het gemeentelijk patrimonium. De Cultuurraad is hierover ten 
zeerste bezorgd en had graag gezien dat het gemeentelijk patrimonium beter in ere zou gehouden 
worden. Een goede stap in die richting zou zeker zijn dat bij afbraak- of andere plannen i.v.m. 
waardevolle gebouwen eerst contact zou genomen worden met de Hoeilaartse Koninklijke 
Heemkundige Kring Het Glazen Dorp. De Cultuurraad vraagt dat in dergelijke gevallen zeker rekening 
zou gehouden worden met het advies van de kring. De Cultuurraad is uiteraard bereid om samen 
met het College van Burgemeester en Schepenen na te denken over de instandhouding van het 
waardevol patrimonium en erfgoed in de gemeente. De raad  vraagt zich tevens af of er een 
registratielijst bestaat van Hoeilaartse waardevolle gebouwen.  
 
Op 13 januari 2014 meldde het CBS aan de Cultuurraad dat de betrokken woning aangekocht werd 
door het gemeentebestuur met het oog op renovatie. De woning bleek echter bouwfysisch in zeer 
slechte toestand en werd afgebroken eveneens met het oog op een betere toegang tot de 
verkaveling Palooker. Het CBS voegt er nog aan toe dat het huis van Fille Kapros niet opgenomen is in 
de lijst van waardevolle gebouwen, opgesteld op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Wijziging reglement projectsubsidie 
De Cultuurraad stuurde op 2 december 2013 een brief naar het CBS i.v.m. een mogelijke aanpassing 
van het reglement projectsubsidie. De Cultuurraad sluit zich aan bij de opmerking van de commissie 
projectsubsidie en stelt eveneens voor om gratis activiteiten niet langer te betoelagen met 
projectsubsidie. De Cultuurraad is ook van oordeel dat het niet de bedoeling is dat activiteiten die bij 
voorbaat verlieslatend zijn, in aanmerking komen voor deze subsidie.  
 
Op 13 januari 2014 meldde het CBS aan de Cultuurraad dat kennis werd genomen van dit advies en 
dat een aangepast reglement uitgewerkt zal worden. 
 

6. VERGADERKALENDER OP WWW.HOEILAART.BE 
 
Sinds kort is er een kalender aangemaakt op de Hoeilaartse website (bestuur – vergaderkalender) 
waarop alle vergaderingen van Gemeenteraad, OCMW, alle adviesraden en verschillende commissies 
zijn opgenomen. 
 

7. CULTUURPRIJS 2015. VERDERE BESPREKING 
 
De Cultuurprijs 2015 werd reeds besproken op een vorige algemene vergadering van de Cultuurraad. 
Vermits er nog onduidelijkheid is over een aantal punten, worden volgende afspraken gemaakt : 

- De naam ‘Parel’ blijft behouden. 

http://www.hoeilaart.be/


- Om de twee jaar op de nieuwjaarsreceptie van de adviesraden wordt de Parel uitgereikt : 1 
aan een persoon, 1 aan een vereniging of project. Voor de eerste maal in januari 2015. 

- De winnaars mogen ook uit de sociale sector komen. 
- Verkiezing : In de loop van de 2 jaren voorafgaand aan de uitreiking wordt een lijst opgesteld 

van mogelijke kandidaten. Suggesties voor deze lijst worden doorgegeven door alle leden 
van de Cultuurraad. De Algemene Vergadering geeft enkele maanden voor de uitreiking 
punten aan alle genomineerden. De lijst met de 3 genomineerde personen en de 3 
genomineerde  verenigingen of projecten met de meeste punten wordt voorgelegd aan het 
Dagelijks Bestuur dat dan de uiteindelijke winnaar kiest. 

 
Het Dagelijks Bestuur zal deze afspraken nu verder uitwerken. 
 

8. NIEMANDSLAND 
 
Er is een vergadering geweest met afgevaardigden van het CBS, de scholen, de bib, de Seniorenraad, 
de Cultuurraad, de Oudstrijdersbond en een aantal gemeentelijke diensten. De Cultuurraad is daar 
aangesteld als trekker van de herdenking WO I en wapenstilstand. Er wordt een werkgroep gevormd 
die een aantal ideeën en suggesties zal uitwerken. Het is de bedoeling dat er een aantal activiteiten 
doorgaan in 2014. De ideeën kunnen ook gespreid worden over 4 jaar (tot 2018). 
Kandidaten voor de werkgroep : Jan Lenaerts, Maurits Van Parys, Lydia Hoskens, Els Uytterhoeven en 
o.v. Liesbeth Vanderlinden. 
 

9. TERUGBLIK/VOORUITBLIK ACTIVITEITEN 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Zeer geslaagd, gezellige activiteit. 
 
Meifeesten 

- Willemsfonds organiseert op het gemeentehuis een ‘multicultureel evenement’. Senegal, 
Brazilië, Denemarken, Griekenland en Japan worden voorgesteld : toeristisch – cultureel – 
gastronomisch. 

- Ruusbroeckoor verzorgt het aperitiefconcert. 
- 5 voor 12 organiseert een fiets- en wandeltocht naar Groenendaal met educatieve, 

gastronomische en muzikale stops. 
 
Hoeilaart Zomert 
13 juli : Braziliaanse avond met de finale Wereldbeker Voetbal m.m.v. Sportraad 
27 juli : aperitiefconcert met New Orleans – muziek m.m.v. Seniorenraad 
9 augustus : kindernamiddag samen met Sexy Summertime Festival m.m.v. Jeugdraad en JH Phobos 
 
Sluiting Lindenhof 
Op voorstel van de Seniorenraad zal een afscheidsfeest voor het Lindenhof georganiseerd worden. Er 
wordt een werkgroep gevormd samen met Femma. De Seniorenraad neemt het initiatief om de 
werkgroep bijeen te roepen. 
 

10. DENKTANK TOERISME – VRAAG VAN DE SCHEPEN VAN TOERISME 
 
Vorige legislatuur ressorteerden de bevoegdheden cultuur en toerisme onder verschillende 
schepenen. Er is toen een GOT – Gemeentelijk Overleg Toerisme opgericht. De groep was evenwel 
niet hecht genoeg. In deze legislatuur heeft schepen Els Uytterhoeven zowel cultuur als toerisme 
onder haar bevoegdheid. De schepen stelt de vraag of aspecten i.v.m. gemeentelijk toerismebeleid 
op de Cultuurraad kunnen besproken worden. Zij vindt het belangrijk dat zij hierover met meer 



mensen kan communiceren. Iedereen gaat akkoord om toerisme op de agenda van de Cultuurraad te 
plaatsen. 
 
Op de vraag wat de stand van zaken is van de studie i.v.m.  gemeentelijk toerismebeleid, waarvan 
sprake op een bijeenkomst van de gemeenteraad, antwoordt de schepen dat deze studie in ieder 
geval veel ruimer is dan alleen toerisme. Ook de Hoeilaartse horeca wordt erin betrokken. 
 

11. VRAGENLIJST ‘DE WAKKERE BURGER’ 
 
De Cultuurraad ontving een vragenlijst van De Wakkere Burger vzw, een beweging die de participatie 
van burgers aan het beleid stimuleert. Deze vragenlijst dient als startpunt voor het traject om tot 
nieuwe gestroomlijnde afspraken te komen tussen het Hoeilaartse gemeentebestuur en de 
verschillende adviesraden. Bedoeling is dat alle adviesraden even tijd vrijmaken voor een evaluatie 
van (1)  de samenwerking tussen adviesraad en lokaal bestuur en (2) de eigen adviestaak.  
 
Deze vragenlijsten hebben niet de ambitie om een volledige analyse te garanderen, maar focussen 
specifiek op de belangrijkste aandachtspunten m.b.t. de afspraken tussen raden en gemeente. 
Uiteindelijk wordt per adviesraad één of meerdere antwoordenbladen bezorgd aan De Wakkere 
Burger die van de verschillende evaluaties en commentaren een discussienota maakt voor een 
werkvergadering over die nieuwe afspraken. De antwoorden van de verschillende raden worden 
daarbij discreet behandeld en verwerkt. 
 
Er volgt een gedachtewisseling over de gestelde vragen. De voorzitter zal de antwoorden bundelen 
en doorsturen naar De Wakkere Burger.  
 

12. VARIA 
 
Er worden een aantal voorstellen geformuleerd die verder bekeken worden : 

- Aanleg van een klaprozenveld ter herdenking van WO I. 
- Organisatie van een etentje voor de leden van de Cultuurraad (zonder partner) in de 

cafetaria van het GC Felix Sohie. De bedoeling is dat de leden elkaar op een andere manier 
leren kennen. 

 
 
 
 
 
 
  
 


