
Verslag vergadering Cultuurraad van 28 februari 2013  
 
Aanwezig : 
Lydia Hoskens – voorzitster – Gezinsbond 
Jan Vanloo – Wandelclub ’t Beukenootje 
Liesbeth Vanderlinden – Reintje 
Josiane De Becker – Klem 
Claudine Mertens – Vrij Kunstatelier Vosdelle 
Maurits Van Parys – Ruusbroeckoor 
Albert Goudmaeker – Gepensioneerden Werkmansbond 
Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 
Bram Coppens – vtbKultuur 
Gilberte Hanssens – OKRA Hoeilaart 
Michel Gahy – Willemsfonds 
Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 
Mia Soret – Davidsfonds 
Jan Lenaerts – 5 voor 12 
Annie Wastiels – Ziekenzorg 
Hubert Didden – De Distelvink 
Marie-Paule De Lil – Vrouwenbond ’t Eekhoorntje 
Danny De Rudder – ’t Genootschap 
Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 
Monique Vandenput – Catechesewerking Hoeilaart 
Annemieke Ooteman – OOKI-Babycafé 
Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 
Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 
Rik Verhaeghe – Bib Hoeilaart 
Michel Van Mullem – deskundige 
Thea Derks – deskundige 
Maarten Bresseleers – deskundige 
Hilde Vanden Hende – deskundige 
Els Uytterhoeven – schepen 
Beatrijs Dhont – cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd : 
Jeannine Van Hout – Markant 
Els De Greef – OC Het Groene Dal 
Patrick Charlier – OC Sint-Clemensschool 
Betty Gigas – De Jonge Druivelaar 
Erwin Gysens – De Vrienden van ’t Lindeke 
André Vandenput – Heemkundige Kring Het Glazen Dorp 
Dorien Van Essche – vzw Blueprint 
Karine Vanslembrouck – Gemeenschapsacademie 
Pieter Muyldermans – De Blauwe Vinken 
 

1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2012. GOEDKEURING 
 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. INSTALLATIE VAN DE NIEUWE CULTUURRAAD EN AANVAARDING VAN DE LEDEN 
 
Alle verenigingen die lid zijn van de Cultuurraad (cultuurverenigingen die werken met vrijwilligers en 
cultuurorganisaties die werken met professionele beroepskrachten) wensen verder lid te blijven. Zij worden 
alle aanvaard. 
 
Voor de categorie deskundigen zijn er 4 kandidaturen. 
Michel Van Mullem is reeds jaren lid van de Cultuurraad en wil dit blijven. 



 
Hilde Vanden Hende werkt als taaldocente, leidt tolken alsook andere anderstaligen op. Zij leert hen de 
Nederlandse taal aan en doorspekt haar lessen met cultuur. Zij zingt samen met een aantal andere 
Hoeilanders. Hilde is ook zeer geïnteresseerd in muziek, kunst, geschiedenis enz. 
 
Thea Derks woont sinds 1989 in Hoeilaart. Zij studeerde pedagogische en andragogische wetenschappen en 
was vele jaren werkzaam in de volwasseneneducatie. Haar laatste functie was die van coördinator 
onderwijsvernieuwing bij de Vrije Universiteit Brussel. In 2008 ging Thea met pensioen. 
 
Maarten Bresseleers is historicus en werkt al jaren als cultuurmanager : van 2000 tot 2008 voor het Antwerpse 
intercultureel kunstencentrum Zuiderperhuis, gaande van promotiemedewerker over productiemedewerker 
tot uiteindelijk zakelijk leider. Daarna is hij in Brussel gaan werken als coördinator van het Sociaal Fonds voor 
de Podiumkunsten, het sectorfonds van de professionele muziek, podiumkunsten en het live entertainment 
(www.podiumkunsten.be). Dit fonds werkt rond opleiding en tewerkstelling voor iedereen die werkt of wil 
werken in die sector.  
 
Alle kandidaten willen zich graag engageren in het Hoeilaarts cultuurleven en in de Cultuurraad. 
 
Alle kandidaat-deskundigen worden aanvaard als lid van de Cultuurraad. 
 

3. VERKIEZING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
Verenigingen die werken met vrijwilligers 
Kandidaten : Lydia Hoskens – Jan Lenaerts – Monique Vandervaeren – Danny De Rudder 
De 4 kandidaten worden verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur. 
 
Cultuurorganisaties en –instellingen die werken met beroepskrachten  
Kandidaten : Rik Verhaeghe voor de Bib Hoeilaart – Karine Vanslembrouck voor de Academie voor 
Podiumkunsten 
Beide kandidaten worden verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur. 
 
Deskundigen 
Kandidaten : Michel Van Mullem – Maarten Bresseleers 
Beide kandidaten worden verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur. 
 
Het Dagelijks Bestuur is reeds bijeengekomen en heeft – zoals de statuten het voorschrijven – een voorzitter en 
ondervoorzitter verkozen. 
Jan Lenaerts is de nieuwe voorzitter van de Cultuurraad, Lydia Hoskens is de nieuwe ondervoorzitster. 
 

4. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN VAN DE CULTUURRAAD VOOR DE RAAD VAN BEHEER GC FELIX 
SOHIE 

 
Volgende afgevaardigden van de Cultuurraad in de Raad van Beheer GC Felix Sohie worden aangeduid: 
 Jean-Pierre Muyldermans 
 Philippe Ghekiere 
 Jan Lenaerts 
 

5. OPSTELLEN MEMORANDUM I.V.M. GEMEENTELIJK CULTUURBELEID 
 
Bij de voorbereiding van de algemene vergadering van de Cultuurraad heeft het vorige Dagelijks Bestuur een 
evaluatie gemaakt van de werking van de adviesraad tijdens de voorbije legislatuur. 
Enkele opmerkingen : 

- De Cultuurraad heeft te weinig initiatieven genomen om adviezen uit te brengen. Er is enkel advies 
gegeven wanneer er om gevraagd werd. Gevolg : de adviezen gingen bijna uitsluitend over nieuwe 
straatnamen. 

- In tegenstelling tot andere adviesraden heeft de Cultuurraad tot hiertoe geen memorandum opgesteld 
voor het nieuwe gemeentebestuur. 

http://www.podiumkunsten.be/


 
Het Dagelijks Bestuur stelt dan ook voor om in 2013 aandacht te besteden aan : 

- Het opstellen van een memorandum voor het nieuwe gemeentebestuur. 
- Een meer dynamische en creatieve werking van de Cultuurraad. 
- Dit alles onder professionele begeleiding van de Wakkere Burger. 

 
Er zijn reeds contacten geweest met De Wakkere Burger. Het voorstel is om 2 workshops te organiseren : 

- Op 25 maart 2013 : hoe een memorandum schrijven? Na uitleg over de nieuwe gemeentelijke 
Beheers- en Beleidscyclus en de meerjarenplanning wordt in groepen gewerkt aan een eerste aanzet 
van memorandum. Op het einde van de workshop krijgen de aanwezigen een huiswerk. 

- Op 22 april 2013 : bespreking van het huiswerk + enkele tips voor een vernieuwde werking van de 
Cultuurraad en voor het geven van adviezen. 

 
Dit voorstel wordt aanvaard en zal nu verder uitgewerkt worden. 
 

6. PROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SCHERMEN IN HET GC FELIX SOHIE DOOR DE GEBRUIKERS 
 
De Dienst Cultuur en Toerisme heeft een procedure uitgewerkt voor het gebruik van de schermen in het GC 
Felix Sohie door de gebruikers. Dit voorstel is reeds goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Schepenen en wordt nu voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad. 
 
Op de schermen worden alleen activiteiten aangekondigd die door het gemeentebestuur en door de erkende 
Hoeilaartse verenigingen en andere huurders van het GC Felix Sohie, georganiseerd worden in het GC Felix Sohie 
en die openstaan voor een breed publiek. 
Worden hiervan uitgesloten: 
 

- Frequente activiteiten of wekelijkse bijeenkomsten; 
- Louter commerciële publiciteit 

 
De aankondigingen moeten in de Nederlandse taal zijn.  
 
De aanvraag voor het plaatsen van een activiteit op de schermen gebeurt schriftelijk en minstens 6 weken voor 
de activiteit, op een daarvoor bestemd formulier te verkrijgen bij de Dienst Cultuur & Toerisme of op de website 
www.hoeilaart.be  
 
Op de aankondiging wordt enkel volgende informatie geplaatst: 

- datum activiteit 
- titel activiteit  
- organiserende vereniging 
- illustratie (aan te leveren in JPEG) 
 

De aanvraag dient vergezeld te zijn van al het nodige materiaal om de activiteit aan te kunnen kondigen. 
Onvolledige aanvragen zullen niet behandeld worden.  
 
De aankondiging van de activiteit gebeurt maximaal 2 weken voor de eigenlijke activiteit.  
 
De aankondiging mag niet voorzien worden van reclamesponsoring. 
 
De aankondiging mag niet voorzien zijn van partijpolitieke of verkiezingspropaganda.  
 
Het college van burgemeester en schepenen regelt alle niet voorziene gevallen en beslist bij betwistingen, 
telkens na advies van de Dienst Cultuur & Toerisme.  
 
De Cultuurraad brengt een positief advies uit over dit voorstel van procedure. 
 

7. DATA VAN DE VERGADERINGEN IN 2013  
 

http://www.hoeilaart.be/


De Cultuurraad vergadert in 2013 op volgende data : 
- Woensdag 15 mei 
- Donderdag 26 september 
- Donderdag 21 november 

 
8. VARIA 

 
Schrijven van het CBS i.v.m. schouw Palooker 
Het CBS meldt in een brief van 28 januari 2013 dat beslist werd over te gaan tot de afbraak van de schouw in 
de nieuw aan te leggen verkaveling Palooker. De onderliggende kelder zal tevens verwijderd worden. De 
beslissing is gebaseerd op een rapport van het studiebureau Technum waarin gewezen wordt op de corrosie in 
het gewapend beton. Dit is een voortschrijdend proces dat alleen maar erger wordt. Daarenboven maakt het 
rapport ook melding van scheuren in de gemetste schoorsteen. 
 
Jan Vanloo heeft vorig jaar een dossier opgesteld i.v.m. deze schouw die een onderdeel is van een vroegere 
serrecultuur. Hij is zich bewust van de slechte staat van de schouw maar wijst er op dat hij in zijn dossier pleitte 
voor het uitwerken in de nieuwe verkaveling van een project waarin herinnerd wordt aan de druiventeelt. 
Eventueel kon aan dat project een bouwgrond opgeofferd worden. Maar hij vindt het belangrijk dat in de 
gemeente de herinnering aan de druiventeelt op een of andere manier levend gehouden wordt. 
 
Els Uytterhoeven, schepen van Erfgoed, wijst in dit verband op volgende initiatieven van het gemeentebestuur: 

- het project ‘Inrichting van de serre van het GC Felix Sohie als museum van de Druiventeelt’  
- het serreproject Kelleveld. 

 
Panelen voor de infoportieken 
Een aantal verenigingen vindt de belettering van de panelen voor de infoportieken vrij duur. Er zal gezocht 
worden naar een formule om dit goedkoper te maken. Het voeren van promotie van de verenigingen voor hun 
activiteiten kan alvast een item worden in het memorandum van de Cultuurraad. 
 
Opmerkingen i.v.m. het gebruik van het GC Felix Sohie 
Volgende opmerkingen worden geformuleerd : 

- De glazen in de cafetaria zijn niet altijd proper. Bij gebruik zouden ze goed moeten afgedroogd 
worden. 

- Kapstokken ontbreken in een aantal lokalen. 
- Er is nog geen oplossing voor de berging van materialen in de toneelateliers. 

 
Bijt in je vrije tijd 
Een aantal Hoeilaartse verenigingen hebben de vorige jaren deelgenomen aan het initiatief ‘Bijt in je Vrije Tijd’. 
Dat project is ontwikkeld naar het concept Bijt in Brussel van het Huis van het Nederlands Brussel. In de Rand 
organiseren vzw ‘de Rand’ en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant het. Beide organisaties willen 
mensen die Nederlands leren laten kennismaken met activiteiten van Nederlandstalige verenigingen. De 
verenigingen vormen de ideale oefenkans voor wie ook buiten de klas Nederlands wil oefenen. Concreet wordt 
gevraagd aan de verenigingen die mee willen doen om 1 (bestaande) activiteit, die plaats vindt tijdens het 
schooljaar 2013-2014 (tussen half oktober en begin mei), open te stellen voor anderstalige deelnemers die 
Nederlands leren.  
 
Vzw ‘de Rand’ maakt van het activiteitenaanbod voor de cursisten een handig boekje en verzamelt tijdens het 
schooljaar de inschrijvingen van anderstaligen. Het Huis van het Nederlands biedt ‘coaching’ aan de 
deelnemende verenigingen (over het taalniveau van de cursisten, over ‘duidelijke taal’).  
 
Een aantal verenigingen is geïnteresseerd in deelname voor het schooljaar 2013-2014. Vzw De Rand zal met 
hen contact opnemen en verdere afspraken maken. 
   


