
VERSLAG OPEN FORUM 10 december 2019 

Aanwezig:  

 Monique Flamant & Marie-Jeanne Eulaerts (Femma Hoeilaart) 

 Greta Uyttenbroeck (Kon. Heemkundige Kring) 

 Sofie Stroobants (De Blauwe Vinken) 

 Lydia Hoskens (BIB) 

 Karine Gernaey (APKO) 

 Johan Kumps (Willemsfonds) 

 Andre Vandenput (Willemsfonds – Kon. Heemkundige Kring) 

 Herman De Vyver (Ruusbroeckoor) 

 Jaak Vundelinckx (Nero’s Muzikanten) 

 Philippe Ghekiere (Rodenbachfonds) 

 Jan Vanderstraeten (Reintje) 

 Monique Vandenput (Catechesewerking) 

 Mia Soret (Davidsfonds) 

 Marie-Paule Bockstal (SamenVoor) 

 Jean Vanloo (’t Beukenootje) 

 Jacky Mees (Kunstkring Vosdelle) 

 Sabrina Spinnoy 

 Michel Van Mullem 

 Nadine Schroeders 

 Jan Van Assche 

 Sabrina Spinnoy 

 Els De Greef 

Verontschuldigd:  

 Betty Gigas (Crea Hoeilaart) 

 Roger Vanhellemont (De Jonge Druivelaar) 

 Josiane Debecker (KLEM) 

 Erwin Gysens (vrienden van ’t Lindeke) 

 

 

WELKOMSTWOORD JAN LENAERTS  

 

Op 1 januari van dit jaar ging het Decreet Lokaal Bestuur in uitvoering.   

Dit betekende een omwenteling op vele niveaus: 

 

 De provinciale culturele en persoonsgebonden taken werden deels naar het 

Vlaams Gewest, deels naar de gemeenten overgeheveld. De gemeenten kunnen 

voor deze taken (de vrijetijdsmateries met oa cultuur, sport enz.) een 

intergemeentelijke samenwerking aangaan. Daarover kan de schepen straks wat 

meer uitleg over geven. 

 De OCMW’s werden geïntegreerd in de gemeente, de gemeenteraad neemt de 

taken van de vroegere OCMW-raad over. 

 Het Decreet regelt ook de Burgerparticipatie, dwz ook de adviesraden. Volgens 

het Decreet is de oprichting van adviesraden door de gemeente facultatief, 

behalve de Jeugdraad en de GECORO, die wel verplicht moeten worden opgericht. 

Onze gemeente wenste de bestaande adviesraden te behouden en de 

gemeenteraad keurde onlangs de statuten van de verschillende gemeentelijke 

adviesraden goed. Het Decreet legde wel 2 statutaire voorwaarden op: max 2/3 



mag van hetzelfde geslacht zijn (ik kijk eens rond) en gemeenteraadsleden en 

leden van het schepencollege kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raad. 

 Beheersorganen, zoals de RvB Felix Sohie en andere gemeentelijke infrastructuur 

werden afgeschaft. Voortaan wordt het beheer volledig door de gemeente 

overgenomen. De adviesraden kunnen wel advies geven natuurlijk en daarom zal 

de CR op elke Kern en Open Forum telkens een agendapunt 

‘Gemeenschapscentrum’ behandelen. Zo hebben we met de Kern eind november 

een advies geformuleerd over het nieuwe infrastructuurreglement, waarover zo 

dadelijk meer uitleg aan de gesprekstafels. 

Op de laatste AV van juni hebben we het uitvoerig gehad over de nieuwe statuten van 

deze Cultuurraad. Er werden kandidaten gevraagd voor de Kern, de opvolger van het DB 

en voor het voorzitterschap.  

 

De verkiezing van de Kern  

 

De samenstelling van de kern wordt vastgesteld voor de volgende twee jaar (tot eind 

2021). 

 

Stelden zich kandidaat voor de Kern: 

 

 Voor de verenigingen: Jan Vanderstraeten, John Kumps, Greta Uyttenbroeck, 

Marie-Paule Bockstal en Jan Lenaerts 

 Voor de bib en APKO: Lydia Hoskens en Karine Vanslembrouck 

 Als deskundigen: Els De Greef, Sabrina Spinnoy, Thea Derks, Michel Van Mullem 

en Jan Van Assche. 

 

De meerderheid stemt in met de samenstelling van de Kern. 

 

De Kern is ondertussen een paar keer bijeengekomen. We bespraken oa het 

Huishoudelijk Reglement en het Infrastructuurreglement, maar oa ook  de uitreiking van 

De Hoeilaartse Parel.  

 

Door alle decretale beslommeringen, zagen we ons genoodzaakt om de  procedure voor 

de uitreiking van de parel te skippen en heeft de Kern besloten om de Parels dit jaar uit 

te reiken aan Michel Erkens voor zijn levenswerk met de Heemkundige Kring en het 

Gemeentelijk Archief en aan het project Felix, de musical, voor het 

gemeenschapsvormende en verbindende karakter, de artistiek hoogstaande prestatie van 

acteurs, regisseurs, technische crew en niet te vergeten de talloze vrijwilligers achter de 

schermen en de duizenden Hoeilanders die dit evenement op de been bracht.  

 

Beide Parels werden plechtig uitgereikt op 1 december tijdens de viering van 100 jaar 

Kasteel Gemeentehuis. Wij hopen dat het Open Forum zich hierbij kan aansluiten. 

 

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 

 

Er is slechts 1 kandidaat-voorzitter om de volgende 2 jaar voorzitter te worden. 

Jan Lenaerts wordt unaniem verkozen als voorzitter voor de Cultuurraad. 

 

Voorstelling Nadine Schroeders 

 

Nadien Schroeders is het nieuwe afdelingshoofd van de afdeling Leven (Vrije Tijd), sinds 

half oktober 2019.  

Zij stelt zichzelf en haar professionele carrière voor. 

 

 



Persoonlijk statement Voorzitter Jan Lenaerts: Cultuur ligt onder vuur.  

 

De nieuwe minister van cultuur vindt dat er moet bespaard worden, ook in cultuur. 

Hierdoor zullen vooral de jongeren, die zich in de kunsten willen ontwikkelen, de 

besparingen aanvoelen en moeilijker aan de bak kunnen komen. Meer dan besparen lijkt 

dit op het monddood maken van een generatie, want juist die jongeren conformeren zich 

zelden naar de heersende opinies. Ze willen er immers tegenin gaan en de machthebbers 

soms wel eens voor schut zetten.  

Daar heeft de minister van cultuur het niet op begrepen, dat gade gijlie nie bepalen, dus 

de hakbijl erin. Het gaat hem slechts om een paar miljoen euros, een peulschil in een 

miljardenbegroting, maar voor die jonge kunstenaars betekent die projectsubsidie het 

ultieme duwtje in de rug om hun kans te wagen, hun talent te ontplooien en in geval van 

succes, een carrière uit te bouwen.  

 

Cultuur, zei een kunstenaar, die hier onlangs in het GC optrad, is naar dingen gaan 

kijken of luisteren die je niet kent. Openstaan voor het onbekende, je laten verrassen.  

 

Ik meen dat wij als verenigingen en als cultuurraad die openheid moeten tonen en zoveel 

als mogelijk kansen moeten bieden aan vernieuwende dingen. Daar wil ik in alle geval als 

voorzitter de volgende jaren mijn best voor doen. 

 

GESPREKTAFELS: 

Het Open Forum van de Cultuurraad is de plek om alle verenigingen en geïnteresseerden 

te informeren over de vernieuwingen aangaande cultuur/vrije tijd binnen de gemeente. 

De methodiek om dit aan te pakken voor dit forum, is de organisatie van drie 

gesprektafels over volgende onderwerpen: 

- Toelichten van de Kernpunten van de vernieuwde statuten (moderator = Jan 

Lenaerts) 

- Toelichten van het Meerjarenplan & Intergemeentelijke samenwerking (IGS) 

(moderator = Pieter Muyldermans)  

- Toelichting vernieuwde Infrastructuurreglement (moderator = Katrien Claes) 

Hieronder kan u de feedback nalezen over deze onderwerpen. 

1. STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Cultuurraad is en blijft in hoofdzaak adviesorgaan. De Cultuurraad kan spontaan advies 

geven of op vraag van het bestuur. 

De Cultuurraad bestaat uit:  

 Open Forum (1 à 2 x per jaar):  

o alle verenigingen en iedereen en openbaar (stemrecht alleen effectieve 

leden van vereniging) 

 De Kern (4/6 x per jaar): 

o Dit is een dynamische groep dat vaker samenkomt en alle belangrijke 

informatie zal terugkoppelen naar het Open Forum 

o vlotter inspelen voor advies, al reeds 1x advies ivm infrastructuur 

reglement 

o Het verslag van de Kern zal naar alle leden van de Cultuurraad 

doorgestuurd worden. 

o Het is in eerste instantie niet de bedoeling dat de kern activiteiten zal 

organiseren. Het is eerder een denktank en een adviesorgaan. 



o De Kern kan werkgroepen inrichten. 

o De Kern zal erover waken dat er voeling zal blijven met de verenigingen en 

zal de verenigingen blijven ondersteunen. 

 Er is de vraag van het Open Forum om het erkenningsreglement van de 

gemeente en de daarbij horende erkenningsprocedure onder de loep te 

nemen. Dit nemen we mee naar de Kern. 

 

2. MEERJARENPLAN 

Er werd een meerjarenplan opgesteld voor de komende 6 jaar dat kan bijgestuurd 

worden per jaar. 

De actieplannen zullen verder uitgewerkt worden in samenwerking met de adviesraden 

De Aanwerving van een nieuw Afdelingshoofd Afdeling Leven is gebeurd. 

De herziening van het infrastructuurreglement is gebeurd. 

Het betrekken van de paardenwereld is nog niet duidelijk op welke manier maar wordt 

vervolgd. 

Cultuur - infrastructuur: € 180K 

 Aankoop nieuwe infoschermen + software voor GC Sohie 

 Investeringsbudgetten voor de uitrusting van de theaterzaal 

 huur theatertechnisch materiaal 

Investeren in mensen: 

 Impulssubsidies 

 Oprichten IGS = intergemeentelijke samenwerking 

 Uitrol van de UITPAS – 2020 en implementatie 2021 

Gemeente zelf blijft investeren in: 

 indexering budgetten 

 uitbreiding werksubsidies cultuur ipv nominatieve subsidies (bv Hele Dorp) 

 wijkfeesten 

 Vraag van uit het Open Forum om te investeren in nieuwe 

tentoonstellingspanelen met verlichting. 

 

3. VERNIEUWDE INFRASTRUCTUURREGLEMENT Zie PPT  

Nood aan een nieuw reglement toegelicht: 

 Uitbreiden van de beschikbare infrastructuur 

 Vernieuwing van bestaande infrastructuur 

 Aanpakken van mankementen uit het huidige reglement 

 Poging om een universeel en overkoepelend reglement op te maken voor alle 

infrastructuur, zonder in te zoomen op sport/jeugd/cultuur 

 Integratie met het nieuwe online systeem voor zaalverhuur 

 Indexeren en evalueren van huidige tarieven 



Bij de opmaak van het voorstel werd nauw samengewerkt met: 

 Werkgroep met vertegenwoordiging uit de raden (jeugd, cultuur, sport, senioren) 

- 2x samengekomen in de zomer 

 Terugkoppeling en overleg met het college 

 Overleg met de financiële dienst 

Een vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur wordt gevraagd op basis van 3 

principes: 

 Het type gebruiker (vereniging, particulier, …) 

 De tijdsduur van het gebruik 

 De aard en capaciteit van de infrastructuur 

Aanvraagprocedure toegelicht: 

 Voor 15 mei dienen alle aanvragen voor het volgende seizoen worden 

ingestuurd ofwel ONLINE ofwel via een formulier dat aan de balie verkregen 

kan worden. Op 1 juli wordt de planning bekend gemaakt aan alle 

verenigingen. 

 Verenigingen die aan actieve kunstbeoefening doen, dienen aanvraag is voor 2 

seizoenen. 

 Verenigingen die aan actieve kunstbeoefening doen en die gebruik maken van 

onze ateliers of een zaal meer dan 7 opeenvolgende dagen huren, krijgen een 

aparte overeen komst langdurig gebruik. Pieter M en Katrien Claes nemen dit 

samen op in januari en zullen een overleg plannen met de betrokken 

verenigingen. Uiteraard zullen alle tarieven openbaar gemaakt worden. 

Nieuwe tarieventabel toegelicht 

 Zie tabel. 

 Facturatie gebeurt nog steeds per maand. 

 Vergaderen kan nog steeds kosteloos. 

Het reglement is voorgesteld op dinsdag 19 november 2019 aan alle betrokken 

verenigingen en de bijhorende adviesraden. Alle adviezen werden ontvangen en 

verwerkt. Het reglement is klaar om naar de Gemeenteraad van januari 2020 te gaan en 

zal in voege treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. 

 Er komt een advies/opmerking uit het Open Forum: 

In het weekend kan de cafetaria en/of Theaterzaal enkel per dag gehuurd worden. Dit 

komt op: 

 Cafetaria OF Theaterzaal: €8 per uur of €40 per dagdeel of €120 per dag. 

 Cafetaria EN Theaterzaal: €12 per uur of €60 per dagdeel of €180 per dag. 

Volgens de aanwezigen op het Open Forum is het tarief, dat betaald dient te worden voor 

de verhuur van Theaterzaal en/of cafetaria, in het weekend te duur. Dit kunnen kleine 

verenigingen of verenigingen die geen winstgevende activiteit organiseren NIET betalen. 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen socio-culturele activiteiten en 

activiteiten waar geld mee verdiend wordt. 



Het gevolg zal zijn dat die activiteiten niet meer zullen georganiseerd worden of elders 

zullen plaatsvinden. Dit is nefast voor het opgebouwde, dynamische gemeenschapsleven 

dat Hoeilaart rijk is. 

Deze opmerking over de huurregeling voor het weekend sluit eigenlijk aan bij het advies 

dat de Cultuurraad reeds gaf. Ter verduidelijking voegen we het toe aan het verslag. 

Voorstel vanuit de Cultuurraad:  

Kan er nagekeken worden of er een uitzondering kan zijn voor erkende 

cultuurverenigingen of gebruikersgroep A, zodat deze groep ook in het weekend per 

dagdeel kan huren? We stellen voor om het weekendtarief gelijk te stellen met 2 

dagdelen of 10u. 

VARIA: 

Nieuwjaarsreceptie: De adviesraden organiseren traditiegetrouw een 

nieuwjaarsreceptie op de laatste zondag van de kerstvakantie. Dit jaar heffen we samen 

het glas op zondag 5 januari 2020. De cultuurraad draagt zijn steentje graag bij en 

vraagt enkele vrijwilligers om alles mee klaar te zetten en achteraf op te ruimen. 

UIT IN FELIX 

- De 1,2,3… Hoeilaart heeft een nieuwe layout gekregen en is veranderd van naam: 

UiT in Felix.  

- We verzamelen in de UiT in Felix in hoofdzaak alle culturele activiteiten die 

plaatsvinden in het GC Felix Sohie. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan en 

zullen we bekijken wanneer ze zich voordoen. 

- Een administratieve vereenvoudiging was nodig: 

o Een grote verandering: de abonnementsformule werd afgeschaft. Je hoeft 

dus geen abo-prijs meer te bepalen als vereniging. 

o De cultuurwaardebonnen zijn nog geldig en bruikbaar tot 31 augustus 

2020. Vanaf 2021 zal er in de gehele regio gewerkt worden met een UiT-

pas en zal de korting of prijsactie via de UiT-pas lopen. 

o Alle tickets zullen vanaf 1 januari 2020 opgenomen worden in Ticketmatic. 

Je hoeft dus geen fysieke tickets meer binnen te brengen, wel vragen we 

om eens langs te komen aan de balie om de vernieuwde samenwerking 

eens door te nemen.  

- Het boekje zal nog steeds bij alle Hoeilanders in de bus vallen. 

Data volgende KERNen en Open Forum: de secretaris zal een doodle opstellen met data 

voor een heel jaar 2020 en rondsturen. 

 

 

 

 


