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Start: 20.00 uur 
 
 

 

Prof Dr Vital Celenplein 2 
2235 Hulshout 
Tel: 015 22 40 11 -  Fax: 015 22 40 14 
www.hulshout.be 
cultuur@hulshout.be 

 

VERSLAG Algemene vergadering cultuurraad  

  

Datum vergadering Donderdag 30 november 2017 
Aanwezig  - 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) 
- Bernadette Serré (De Stekkebijters) 
- Paula Van Bael (Mattheuskoor) 
- Leon Van Opstal (KWB Houtvenne) 
- Jan Monsecour (Ziekenzorg Westmeerbeek) 
- Christine Van den Biesen (Gezinsbond Hulshout)  
- Rene Van Kerckhoven (OKRA Westmeerbeek) 
- Walter Tops (Sint-Ceciliakoor) 
- Rist Heylen (Schepen cultuur) 
- Lies Sprenghers (dienst cultuur) 

 
Verontschuldigd - Frans Bruyndonckx (Toneel De Hulst)   

- Davy Leers (Born2Act)     
- Gunter Van Rooy (Willemsfonds) 

 
Afwezig - Daisy Schellens (Unizo Hulshout) 

- Brigitte Luyten (Ziekenzorg Houtvenne) 
- Rigo Huyskens (Landelijke Gilde Westmeerbeek) 
- Gilberte Andries (OKRA Houtvenne) 
- Georges Peeters (Rode Kruis vzw) 
- Marie-Louise Eggers (KVLV Westmeerbeek) 
- Maria Laeremans (KVLV Houtvenne) 
 
 
 

Verslaggever Lies Sprenghers 
 

http://www.hulshout.be/bibliotheek
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De cultuurraad gaat door in Schoolstraat 13, 2235 Houtvenne. 
 
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. Er wordt een adressenlijst doorgegeven 
ter controle van de adressen (onder meer in functie van de nieuwe huisnummers.)  
 
Er wordt op gewezen, dat de agenda van huidige cultuurraad ook uitgeprint dient toegevoegd te 
worden aan het mapje, dat de verenigingen krijgen bij het begin van de vergadering. 
 

2) Infrastructuursubsidies 
De aanvragen van  

- Vzw Racing Westmeerbeek 

o Vervanging van de bestaande mazoutketel door de nieuwe combi condenserende 

aardgasvloerketel 

 13121,21€  70%=9184.84€ 

- Vzw Dakananders& Chiro Westmeerbeek 

o Speelveilig maken van de bestaande speelberg 

o Plaatsen van een overdekte fietsenstalling 

o Beveiligen van de kampvuurplaats 

o Aanplanten van 9 schaduwgevende bomen 

o Beveiliging van het containerparkje 

o Aankoop en vaste verankering van houten duurzame rust- en speelbanken 

 8900,00 €  70%=6230,00€ 

- Vzw Chiroheem Houtvenne 

o Plaatsen van overkapping met als doel het scheiden van afval en bijkomend te 

gebruiken als overdekte speel- en knutselruimte, fietsenberging 

 17498,90€ 70%=12249.23€ 

 
De verschillende aanvragen worden aan de hand van een matrix vergeleken. 
Besluit:  

- Vzw Racing Westmeerbeek is geen erkende vereniging dus kan geen aanspraak maken op 
deze subsidies.  

- Het advies van de cultuurraad is dat er 1000 € gegeven wordt aan Vzw Dakananders & chiro 
Westmeerbeek en 9000€ aan Chiroheem Houtvenne.  

De schepen zegt dat er een stedenbouwkundige melding moet gebeuren voor het plaatsen van de 
overkapping van Chiroheem Houtvenne.  
 
Er wordt geen nieuwe beleidsprioriteit naar voor geschoven door de cultuurraad betreffende de 
infrastructuiursubsidies voor 2019, dus dit is door het gemeentebestuur zelf te beslissen. 
 

3) Project subsidies (overzicht) 
Iedereen heeft een overzicht van de projectsubsidies gekregen. Er blijken enkele aanvragen niet 
op te staan.  

- De aanvraag van KWB Westmeerbeek betreffende het Nieuwjaarzingen (d.d.22/09/2017) , 
is in de mailbox van Sander Ooms terecht gekomen en werd nog niet behandeld. Dit wordt 
zo snel mogelijk rechtgezet.  

- De aanvraag van het Adriaankoor van 26 augustus 2017 werd  behandeld op het CBS van 2 
oktober 2017 en goedgekeurd. Deze wordt zo snel mogelijk verder verwerkt. 

- Ook het evenement Fair Share van KVLV Hulshout moet nog op de lijst aangevuld worden, 
hiervoor moet nog een bijpassing in de betaling gebeuren.  



3 
 

Voor 2018 is een bijzondere projectsubsidie aangevraagd door de volgende 3 verenigingen: 
- Aanvraag voor de Feestelijke Opening Site Schoolstraat op 21 april 2018 door:  

o Chiro Houtvenne 
o KLJ Houtvenne    
o Gezinsbond Houtvenne 
o KF De Vredegalm 

 
- Termijnen worden nog eens herhaald: 

Voor de gewone projectsubsidies dient de aanvraag te gebeuren uiterlijk: 2 maanden voor 
het evenement. De bijzondere projectsubsidies dienen 6 maanden vooraf aangevraagd te 
worden. (Nieuwe subsidiewijzer in bijlage.)  
  
Er wordt gevraagd om een lijst van de herbruikbare materialen, zoals vermeld in het 
reglement van de bijzondere project subsidies, aan te maken. Tot op heden werden er geen 
herbruikbare materialen aangekocht en is er dus ook nog geen lijst beschikbaar.  
 

4) Erkennings- en werkingssubsidies 
Betreffende de werkingssubsidies wordt er overwogen vanaf de nieuwe legislatuur een hogere 
waarde (meer punten) toe te kennen aan jeugdopleidingen (categorie 1 van de kwaliteitssubsidies) 
‘Culturele verenigingen met een educatieve jeugdwerking’ , omdat dit een enorme investering 
vraagt van de verenigingen dus vertaald mag worden naar een hoger puntentotaal en bijgevolg 
hogere werkingssubsidies. 
Verder zijn er enkele verenigingen opgenomen in de lijst die geen erkenning meer hebben 
verkregen. Waardoor het totaal aan subsidies dat elke vereniging zal krijgen licht omhoog zal gaan.  
 
Uiterste datum voor inlevering van de erkenningsaanvragen: 31 maart 2018. Alle bewijsstukken 
dienen opnieuw ingediend te worden. (Documenten in bijlage.)  
  

5) Elektronische borden 
De offertes worden kort overlopen. Er is een zeer duidelijke interesse om deze borden aan te 
schaffen. Dit jaar is er onvoldoende budget over van de projectsubsidies om deze aankoop te 
financieren. De verenigingen zijn bereid om voor het plaatsen van informatie op de borden te 
betalen. Het hoeft niet gratis te zijn. Drukwerk kost tenslotte ook geld.  
 
De vraag wordt gesteld om herbruikbaar materiaal, (nuttig voor alle verenigingen) aan te kopen 
met het restbedrag van de projectsubsidies (+/- 1000€ nog exact te bepalen na alle rechtzettingen) 
zoals bijvoorbeeld, tenten, jetons voor drank of wisselbekers. 
  

6) Beleid uitleningen materiaal 
Er wordt besproken of het al dan niet mogelijk is om de uitleendienst voor gemeentelijk materiaal, 
uit te breiden naar verenigingen, buiten de erkende verenigingen van de cultuurraad. Vanuit de 
cultuurraad wordt besloten dat het podium bijna gans het jaar in omloop is bij de verschillende 
erkende verenigingen en bij gemeentelijke activiteiten. Waardoor het praktisch een niet haalbare 
kaart is om het ook buiten de erkende verenigingen/ gemeentelijke activiteiten uit te lenen.  

 
7) Stand van zaken 

 Terugblik op de Nacht van Kempens Erfgoed. Er werd weinig tot niet gereageerd op dit thema. 

 Provinciaal Dorpenbeleid. An Van der Borght heeft dit verduidelijkt. Het betreft het weerbaar 
maken van ons dorp om aan de uitdagingen van de toekomst te kunnen voldoen op het vlak 
van mobiliteit, vergrijzing, economie, … Ondertussen werden er al enkele sleutelfiguren uit 
onze gemeenten gecontacteerd voor een interview.  
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 Dialectenproject. Het project is op verschillende vergaderingen voorgesteld, ondertussen zijn 
er twee verbindingspersonen gekozen, Jef Verhaegen en René Van Kerckhoven, die een 
interview zullen afnemen van enkele mensen die ons dialect nog goed machtig zijn.  

 Winterwandelingen. Korte uitleg van de winterwandeling die in Hulshout doorgaat op 28 
januari 2018, dat ‘De Gruun Zipkes’ dit jaar helpen bij het uitstippelen van het parcours.   

 Nieuwjaarsreceptie. Naar jaarlijkse gewoonte vindt dit jaar in Westmeerbeek, op de parking 
van GC IJzermael, de nieuwjaarsreceptie plaats. Iedereen is hier van harte welkom op 7 januari 
2018 van 18.00u tot 20.00u. 

 Onderwerp voor nieuwe workshop. Er wordt een voorstel gedaan: inbraakpreventie of 
brandpreventie en brandbestrijding. (uitleg branddeken, brandblusapparaten, …)  

 Merode happening. Er wordt een oproep gedaan om al eens na te denken over activiteiten die  
kunnen plaatsvinden op de Merode happening vanuit het verenigingsleven. Misschien ook een 
stand van de politie en van de brandweer op stellen? 

 
8) Varia 

 De schepen heeft nog een update gegeven van de stand van zaken en enkele nieuwtjes. 
o Betreffende de Kerkruïne St. Michielskerk: de schoringswerken zijn bezig om de site 

te beveiligen. Er is een studiebureau bezig met onderzoeken, zowel historisch als 
bouwtechnisch voor het opstellen van een beheersplan. Hiermee wordt een 
subsidiedossier opgemaakt bij De Vlaamse Overheid, voor de restauratie. 
Restauratie moeten we zien als, behoudingswerken van de ruïne, en het zorgen voor 
veiligheid en toegankelijk maken van de ruïne. We moeten rekening houden met 
een 3 jaar, voor het dossier rond is.  

o Betreffende een autodeelsysteem: Het gemeentebestuur onderzoekt een systeem 
met een abonnement zoals Cambio. Om een alternatief te bieden voor de aankoop 
van een wagen voor mensen die hun wagen niet veel nodig hebben. Zij kunnen via 
een abonnement over gans België gebruik maken van deze service. Er wordt gezegd 
ook eens bij Mols, in eigen gemeente, te informeren omdat die op de hoogte is van 
autoverhuur en autodelen. 

 

 Er werd in het verleden een vraag gesteld naar de erkenning van de olympiër Leon Sterckx: 
een wielerkampioen. Er bleek een idee te zijn om de naam van de wielerpiste naar Leon 
Sterckx te vernoemen. Stand van zaken: de wielerpiste doet het momenteel niet zo goed. 
Veel verenigingen haken af en de piste wordt niet veel meer gebruikt. Er wordt aangehaald 
eventueel zijn naam te gebruiken voor een straatnaam. 
  

 Vanuit de fanfares en de koren komt de vraag voor het aanbieden van notenleer. Kan de 
gemeente in samenwerking met de muziekschool van Heist-op-den-Berg notenleer 
aanbieden? Dit moet nog verder onderzocht worden.  

 
 

Einde: 22.30 uur 
 

Volgende vergadering:  Donderdag 25 januari 2018 om 20.00 uur gemeentehuis Hulshout.  


