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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 21 september 2017
- Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds)
- Willy Monsecour (KF Eendracht maakt macht)
- Philip De Bie (KF De Vredegalm)
- An Van der Borght (Gezinsbond Houtvenne)
- Walter Thijs (KWB Hulshout)
- Leon Daems (Heemkring Wadja)
- Maria Van den Eynde (Ziekenzorg Hulshout)
- Yolande Van Meerbeeck (Ziekenzorg Hulshout)
- René Wouters (St. Adriaankoor)
- Georges Korthoudt (OKRA Hulshout)
- Danny Valkiers (KWB Westmeerbeek)
- Viviane Van Thielen (KVLV Hulshout)
- Marina Feyaerts (Femma Hulshout)
- Ronny Broeckx (Modelbouwteam Hulshout)
- Albert Serneels (KF Vereenigde Vrienden)
- Luc Duts (De Stekkebijters)
- Paula Van Bael (Mattheuskoor)
- Leon Van Opstal (KWB Houtvenne)
- Frans Bruyndonckx (Toneel De Hulst)
- Paul Verelst (Toneel De Hulst)
- Rist Heylen (Schepen cultuur)

Verontschuldigd

-

Jan Monsecour (Ziekenzorg Westmeerbeek)
Daisy Schellens (Unizo Hulshout)
Brigitte Luyten (Ziekenzorg Houtvenne)
Davy Leers (Born2Act)
Gunter Van Rooy (Willemsfonds)
Maria Laeremans (KVLV Houtvenne)

Afwezig

-

Christine Van den Biesen (Gezinsbond Hulshout)
Rene Van Kerckhoven (OKRA Westmeerbeek)
Davy Pauwels (Gesrock vzw)
Rigo Huyskens (Landelijke Gilde Westmeerbeek)
Eddy Laeremans (Landelijke Gilde Westmeerbeek)
Walter Tops (Sint-Ceciliakoor)
Gilberte Andries (OKRA Houtvenne)
Georges Peeters (Rode Kruis vzw)
Marie-Louise Eggers (KVLV Westmeerbeek)

Verslaggever

An van der Borght

Start: 20.00 uur
De cultuurraad gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.
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Sander is uit dienst. Voorlopig neemt An Van der Borght de taken van Sander over. Vanaf 1 oktober
2017 zal de cultuurdienst bemand worden door Liesbeth Sprengers. Er volgt een rondje van de tafel
om de aanwezigen voor te stellen.

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering is niet digitaal te vinden. An / Liesbeth proberen uit de
notities van Sander alsnog een verslag te reconstueren. Dit wordt per mail aan de leden bezorgd.
Belangrijk is dat tijdens de vorige vergadering de data voor de komende cultuurraden al werden
vastgelegd.
-

Klein Bestuur = donderdag 23 november 2017
Algemene Vergadering = donderdag 30 november 2017

2) Deadline subsidie-aanvragen:
De cultuurdienst bezorgt per mail een overzicht van alle beschikbare subsidies met de bijhorende
deadlines. Eerstkomende deadline is 15 oktober 2017 voor het indienen van de aanvragen voor
werkingssubsidies en/of infrastructuursubsidies. Bij het verslag worden de nodige documenten
bezorgd om de subsidies kunnen aan te vragen. De cultuurdienst voorziet ook een aantal ‘zitdagen’
in het gemeentehuis waarop verenigingen terecht kunnen met vragen omtrent hun dossier.
Zitdagen:
-

Maandag 9 oktober 2017 – 18.00 tot 20.00 uur
Woensdag 11 oktober 2017 – 13.00 tot 15.00 uur
Vrijdag 13 oktober 2017 – 10.00 tot 12.00 uur

Wanneer het niet past om langs te komen op één van bovenstaande momenten, aarzel dan niet
om contact op te nemen met de cultuurdienst. Er kan dan een afspraak gemaakt worden voor een
ander moment.

3) Stand van zaken: site Schoolstraat:
Er zijn momenteel drie documenten in de maak, zijnde een huurovereenkomst met Fanfare
Houtvenne vzw (voor de verhuur van het nieuwe gebouw), een huurovereenkomst met KLJ
Nationaal vzw (voor de verhuur van het gerenoveerde gebouw) en een engagementsverklaring
tussen het gemeentebestuur en alle gebruikers van de site. In de engagementsverklaring wordt
het onderhoud van de buitenterreinen geregeld, d.i. het gemeentebestuur zorgt voor het
onderhoud van hagen, speeltoestellen,… en de gebruikers zorgen voor de dagelijkse orde en
netheid. Bedoeling is om een goed evenwicht te zoeken in het onderhoud aangezien de site ook
door individuele inwoners van Houtvenne gebruikt wordt, o.a. speeltuin, petanqueterreinen,
multisportveld,…
De drie documenten dienen nog goedgekeurd te worden door de gemeenteraad en kunnen dan
door de betrokken partijen ondertekend worden. Dit zou najaar 2017 nog gebeuren.
De cultuurraad informeert naar de oplevering van de gebouwen. De oplevering werd al een aantal
keer uitgesteld. Onze schepen ligt toe wat de vertraging veroorzaakt heeft en wat de gemeente
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doet om de zaken toch zo snel mogelijk te laten vooruitgaan. De fanfare zou haar materialen
kunnen verhuizen in het weekend van 7 oktober 2017. De week erna zou het lokaal in gebruik
genomen kunnen worden.
Wat de opening van de site betreft, wordt er waarschijnlijk geopteerd voor iets kleinschaligs bij de
ondertekening van de overeenkomsten eind 2017. Een groots openingsfeest wordt gepland voor
het voorjaar 2018 (betere weersomstandigheden, aanleg terreinen,…).

4) Stand van zaken: lopende projecten
- Nacht van het Kempens Erfgoed: op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de erfgoedcel
Kempens Karakter haar Nacht van het Kempens Erfgoed. Er is die avond in iedere gemeente
van onze regio iets te beleven. Na het groots evenement in Hof ter Borght van 2016 houden
we het nu kleinschaliger. Er is een voorstelling ‘Marieke & Lowieke’ in het GC Ijzermael om
20.00 uur. De aanwezige leden krijgen een folder mee naar huis. Folders zijn te verkrijgen via
de vrijetijdsdiensten of het onthaal van het gemeentehuis.
-

Dialectenproject Kempens Karakter: Samen met de gemeenten Heist op den Berg en
Herenthout hebben wij ons opgegeven voor een project rond dialecten. Blijkt dat er in
Hulshout 3 soorten dialect zijn, eigen aan iedere deelgemeente (Hulshout, Houtvenne,
Westmeerbeek). Bedoeling is om een audiodocument aan te leggen met fragmenten van ieder
dialect. Dit zou gebeuren d.m.v. informele gesprekken / interviews met inwoners. Daarvoor is
men op zoek naar mensen die nog echt het dialect spreken, alsook naar interviewers om het
gesprek te voeren. Voor de interviewers wordt een soort opleiding voorzien.
Voorwaarden voor dialectsprekers:
- mannen en vrouwen van 70+ ; bij voorkeur mannen
- die honkvast zijn ; en waarvan ook de ouders honkvast waren
Wanneer er geïnteresseerden zijn om mensen te interviewen dan mogen zij dat laten weten
aan de cultuurdienst. Mochten er namen gekend zijn van rasechte dialectsprekers, dan mogen
die ook doorgegeven worden. De cultuurdienst zal dan contact opnemen. De cultuurdienst
spreekt ook de OKRA’s nog eens aan om eventueel langs te komen bij een activiteit en de
oproep nogmaals te herhalen. Mogelijke namen: Frans Van den Bruel, Achilles De Cleyn,…
Deadline half november 2017.

5) Infrastructuursubsidies 2019: voorstel beleidsprioriteit
Voor 2018 is de beleidsprioriteit ‘duurzaamheid’ (zonnepanelen, energiebesparende
maatregelen,…). Dossiers voor infrastructuursubsidies kunnen nog ingediend worden tot 15
oktober 2017. Momenteel zijn er nog geen aanvragen binnen. Ook wanneer er niet rond
duurzaamheid gewerkt wordt, kan er uiteraard een dossier worden ingediend. Duurzame
projecten zullen echter hoger scoren in de voorrangsregels.
De cultuurdienst peilt naar een voorstel vanuit de cultuurraad voor de beleidsprioriteit 2019. Voor
2019 is er geen specifiek voorstel.

6) Evaluatie workshopdag 2017
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Er waren 43 deelnemers aan de workshopdag, die samen 18 verenigingen vertegenwoordigden.
De reacties waren overwegend positief. De formule is goed. Het ontbijt werd gesmaakt.
Volgende workshops kwamen aan bod:
- EHBO: AED-toestel
- EHBO: wondverzorging
- Sociale media (beginners)
- Sociale media (gevorderden)
- Duurzame vereniging
De workshop ‘duurzame vereniging’ was een tegenvaller. De andere onderwerpen waren wel
goed. EHBO is een onderwerp dat in principe iedere keer herhaald zou kunnen worden.
De cultuurraad adviseert wel om de onderwerpen zorgvuldig te kiezen. Als het niet mogelijk is om
ieder jaar verschillende interessante onderwerpen te vinden, dan is het misschien beter om eens
een jaartje over te slaan. Wie vraag heeft naar een bepaald onderwerp, mag ons dat trouwens
gerust laten weten. Suggesties zijn welkom!

7) Oproep deelname Merode-happening 2018
Ieder jaar wordt er in de regio van De Merode een Merode-happening georganiseerd. In 2017 gaat
de happening door op 26 november in Laakdal. In 2018 is Hulshout aan de beurt. De happening in
Hulshout zal doorgaan op zondag 8 juli 2018 in Hof ter Borght (= onze poort naar De Merode).
De Merode-happening draait om ambachten, streekproducten, lokale actoren,… Er worden +/3000 bezoekers verwacht. Zij kunnen deelnemen aan een streekmarkt, georganiseerd door de
Merode ondernemers. Maar er wordt ook randanimatie gevraagd. Daarvoor zouden wij een
beroep willen doen op onze verenigingen. Het is een unieke kans om onze verenigingen naar
buiten te brengen bv. optredens fanfares, zangkoren, workshops voor volwassenen / kinderen,
demo’s,.. Alle praktische zaken zoals podium, licht, geluid,… is voorzien.
Voorlopig willen we alleen vragen om de datum al te noteren en na te denken over een mogelijk
aanbod. Zodra de happening voor Hulshout concreter wordt, dan komt de cultuurdienst hierop
terug.

8) Varia
-

8 oktober 2017 – mosselen van fanfare Hulshout in het fanfarelokaal aan de
Kapelaniestraat – 11.30 tot 21.00 uur – iedereen welkom!
KVLV Hulshout & Samana Hulshout wachten nog op 50 euro vergoeding voor de ontvangst
van de cultuurraad in hun lokaal. Dit werd met Sander zo afgesproken maar nooit
uitbetaald. An / Liesbeth brengen dit in orde.

Einde: 22.00 uur
Volgende vergadering: Donderdag 30 november 2017 om 20.00 uur in het nieuwe lokaal van Fanfare
Houtvenne (site Schoolstraat). Indien het lokaal niet beschikbaar is wijken we uit naar het
fanfarelokaal van Hulshout. Dit wordt nog gecommuniceerd!
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