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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering
Aanwezig

Donderdag 29 maart 2018
- Davy Leers (Born2act)
- Bernadette Serré (De Sekkebijters)
- An van der Borght (Gezinsbond Houtvenne)
- Leon Daems (Heemkring Wadja)
- Philip De Bie (KF De Vredegalm)
- Willy Monsecour (KF Eendracht maakt macht)
- Albert Serneels (KF Verenigde Vrienden)
- Maria Laeremans (KVLV Houtvenne)
- Viviane Van Thielen Viviane (KVLV Hulshout)
- Leon Van Opstal (KWB Houtvenne)
- Walter Thijs (KWB Hulshout)
- Danny Valkiers (KWB Westmeerbeek)
- Paula Van Bael (Mattheuskoor)
- Ronny Broeckx (Modelbouwteam Hulshout)
- George Korthoudt (Okra Hulshout)
- Gilbert Anthone (Okra Westmeerbeek)
- Jan Pauwels (Rode Kruis vzw)
- Brigitte Luyten (Samana Houtvenne)
- Yolande Van Meerbeeck (Samana Hulshout)
- Jan Monsecour (Samana Westmeerbeek)
- Walter Tops (Sint Ceciliakoor)
- Frans Bruyndonckx (Toneel de Hulst)
- Brent Usewills (Willemsfonds)
- Rigo Huyskens (WMB Landelijke Gilde)
- Rist Heylen

Verontschuldigd

Verslaggever

-

Hildegarde Raeymaekers (Davidsfonds)
Marina Feyaerts (Femma Hulshout)
Van den Biesen Christine (Gezinsbond Hulshout)
René Wouters (St. Adriaankoor)

Lies Sprenghers

Start: 20.00 uur
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De cultuurraad gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.
Er wordt 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van René Van Kerkhoven, lid van onze
cultuurraad, die overleden is op 20 februari 2018.
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag.
In dit verslag in het blauw aanvullingen na de vergadering.
2) Terugkoppelen AGB en Sportraad ivm Leo Sterckx voor de erkenning van zijn sportprestaties.
Zowel AGB als SR oordelen dat het geen goed idee is om de naam van de piste toe te kennen aan
Leo Sterckx, aangezien de glorietijd van de piste eigenlijk een beetje achter de rug is, waardoor
de piste niet geschikt is, als eerbetoon aan Leo Sterckx.
Het voorstel van AGB en SR is om een vaste fietsroute doorheen de gemeente ‘de Leo SterckxRoute’ te laten gaan. Deze route zou sowieso doorheen de Heibaan lopen. Via Leo kunnen we
dan bevragen of er bepaalde plaatsen zijn, die voor hem belangrijk geweest zijn in zijn leven en
de route langsheen die punten laten lopen. Er worden hierover dan infoborden geplaatst.
Eventueel kan de route dus door verschillende gemeenten lopen. We zouden op die manier een
breder publiek bereiken en meer naambekendheid geven door het toeristische zowel als het
beweegaspect van deze route.
Onthulling van de borden zou gebeuren op de kampioenenviering van 2019 met het project rond
sporterfgoed van Kempens Karakter. Dit project betreft alle sporters van Hulshout. De
kampioenenviering van 2019 heeft plaats in het weekend van 24-25-26 mei. Op dezelfde dag
zouden we dan de opening van ‘de Leo Sterckx’- route inplannen, met eventuele vragen
onderweg, medailles ophangen in het dorp en dergelijke. Dit concept wordt nog verder
uitgewerkt. Medewerking en hulp van de verenigingen in dit verband is zeker welkom. We
denken hierbij dan ook zeker aan de heemkring Wadja omwille van hun archief. Er wordt tevens
ook een oproep gedaan naar materiaal en boeiende verhalen via het gemeenteboekje.
Er zijn verschillende mogelijkheden om er samen een groots event van te maken en op die
manier Leo Sterckx te eren.
Dit voorstel is door de cultuurraad positief ontvangen.
3) Plaatsen van Electronische infoborden, locatie, gebruik, … ( 2019)
Vorig jaar zijn er 3 offertes aangevraagd en zijn er 2 firma’s op het gemeentehuis geweest om
uitleg te geven. De gegevens hiervan zijn vorige vergadering reeds kort aangehaald. Heist-opden- Berg is toen ook bevraagd geweest en ze wisten te melden dat het vrij arbeidsintensief is
om de gegevens correct op de infoborden te krijgen en deze up to date te houden.
Er werden mij door leden van de cultuurraad nog enkele leveranciers doorgestuurd, die moeten
nog gecontacteerd worden voor een offerte. De cultuurraad is ermee akkoord dat het om een
rolkrant model gaat, dus met aparte karakters bestaande uit verschillende led lichtjes die dan
letters vormen. Het gaan niet over full led borden waarop ook foto’s kunnen geplaatst worden,
omdat de waarde van de informatie hierdoor vaak verloren gaat.
Er wordt al een eerste suggestie gedaan naar de plaats waar de borden zouden kunnen worden
geplaatst:
- Hulshout, recht tegenover de lichten van de Booischotseweg. Naast het bord met
wegwijzers. Het moet wel nog verder bekeken worden in het teken van de heraanleg van het
plein en de werken op de Grote Baan.
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-

Houtvenne: als je uit de langestraat komt en je rijdt recht de kerk binnen

-

Optie 2 op dit plannetje.
Westmeerbeek, aan straatkant van de parking van Marco, wanneer je de Ramselsesteenweg
uitkomt.

Er wordt ook aangehaald om eventueel een bijdrage te betalen voor het plaatsen van informatie
op de borden. CR stelt wel voor om het beheer centraal bij het gemeentebestuur te houden. Dit
alles moet nog verder nagekeken worden, offertes moeten nog aangevraagd worden. Nadien
beslist het college van burgemeester en schepenen of er voldoende budget kan vrijgemaakt
worden.
4) Site schoolstraat:
Het is hoofdzakelijk de vergaderruimte die verhuurd wordt. In uitzonderlijke gevallen kan ook de
fanfarezaal worden verhuurd. Men kan terecht bij Jelto Verduyckt. 0498/125359,
Verantwoordelijke afrekening: Marc Ceulemans 0496/947739 De feetselijke opening van de Site
Schoolstraat vindt plaats op 21 april, met diverse optredens.
Stand van zaken: de speeltuigen zijn aangelegd door Robinia. Ze mogen echter nog niet gebruikt
worden aangezien het nog moet inharden en het gras moet nog ingezaaid worden, tegen de
feestelijke opening van 21 april zou het ingehuldigd en open gesteld worden. Er mag niet op de
asfalt geparkeerd worden. Dit is speelasfalt en kan het gewicht van auto’s niet langdurig
verdragen.
5) Folder van de wegenwerken ter info in verband met de parkeergelegenheden en
toegankelijkheid van de lokalen van de verenigingen
Er wordt door de schepen Rist Heylen een uiteenzetting gegeven over de manier waarop de
signalisatie van de wegenwerken zal gebeuren. Het gaat om een plan met verschillende
kleurenzones die op doeken gedrukt worden. Elke vereniging kan op de uitnodigingen van hun
activiteiten aangeven in welke zone ze gelocaliseerd zijn. Op de doeken, die aan herashekken
zullen worden opgehangen kunnen mensen dan zien welke route ze dienen te volgen om in een
bepaalde kleurenzone te kunnen geraken.
Er wordt aangehaald dat het voor mensen die niet van Hulshout zijn niet helemaal duidelijk is, en
tegelijk wordt er ook erkend dat het niet evident is om een makkelijkere, duidelijkere manier van
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wegaanduiding toe te passen. Er wordt aangehaald om na het eerste herashek een tweede
herashek te plaatsen waarop specifiek de bereikbaarheid van bepaalde locaties wordt
aangegeven. Verder wordt gezegd om de parking achter de kerk gewoon als parking op het plan
aan te duiden, niet via een legenda.
6) Maatregelen ter voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen.
In het kader van de toetreding tot een nieuwe brandweerzone is er een nieuw politiereglement
opgesteld. Dit is een overkoepelend document voor de 15 gemeenten uitgaande van de
brandweer en ter vervanging van politieverordening van de Zuiderkempen. Er zijn niet zodanig
veel aanpassingen ten opzichte van het vroegere document, de essentie heb ik doorgekregen van
Lars Weckhuyzen van de brandweerzone Kempen.
(Onderstaande info werd na de vergadering toegevoegd, informatie van brandweer Lars
Weckhuysen)
‘Ivm. het inhoudelijke aspect van het reglement: het zonale reglement is in grote lijnen
gebaseerd op jullie bestaande reglement (de ‘oude’ hulpverleningszone Zuiderkempen). Voor
Hulshout veranderen er dus niet zoveel technische zaken. De belangrijkste
verschillen/nieuwigheden:
-

-

Verplichte aanmelding via webportaal + risicoanalyse voor inrichtingen/lokalen (niet voor
evenementen, dit is een andere procedure), en dit binnen de 6 maanden na goedkeuring van
het reglement, dus vóór uiterlijk September 2018.
Mogelijkheid om een stappenplan op te stellen indien men aan bepaalde zaken niet kan
voldoen
Reglement is eveneens van toepassing op evenementen (vanaf 100 personen), kerken (ed.),
musea, bibliotheken, kantoren (telkens vanaf 10 p)
Capaciteitsberekening is op sommige vlakken aangepast, vnl. duidelijker en leunt meer aan
bij de reële situatie
Veiligheidscapaciteit dient enkel bij verhuurde zalen uitgehangen
Sfeerverlichting met open vlam niet toegelaten (behalve restaurants)
Indien een deel van het gebouw door derden bewoond wordt (bv. appartement boven café
wordt verhuurd aan anderen dan de cafébaas), moet men dit compartimenteren (oa.
branddeur plaatsen). Voor bestaande gebouwen, kan men eventueel ook kiezen voor een
gekoppelde branddetectie (zodanig dat als er ’s nachts een brand ontstaat in het café, de
bewoners direct gewekt worden).

Dat zijn de voornaamste volgens mij. Voor de duidelijkheid, het reglement is van toepassing op alle
publiek toegankelijke lokalen waar er meer dan 9 personen aanwezig kunnen zijn (vb. kleine bakkers,
snackbars etc), dus op alle winkels, horeca, zalen, openbare gebouwen, ontspanningscentra etc.,
tenzij er al een specifieke reglementering (behalve algemene reglementen zoals federale
basisnormen en ARAB) inzake brandveiligheid voorzien is (ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang,
toeristische logies, bivakoorden, voetbalstadions). Vanaf 50 personen is het reglement strenger, en
nog eens strenger bij een nieuwe inrichting (dit was in het vroegere reglement ook al zo).’ Lars
Weckhuysen.
7) Bij navraag in verband met het thema voor de workshop (praktijkgerichte brandbestrijding) bij
campus Vesta en Pivo Vlaams Brabant, blijkt een praktijk gerichte workshop niet haalbaar,
wegens te hoog in kostprijs (2400-1870€ per 15 personen). De CR geeft aan open te staan voor
een theoretische uiteenzetting van brandbestrijding. Verder is er ook vraag naar een infosessie in
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verband met de privacywetgeving. Hiervoor organiseert de gemeente een infosessie op 25 april
2018.
(onderstaande info toegevoegd na de vergadering)
Wanneer: woensdag 25 april 2018
Deuren open 19u00
Start 19u30-21u00
Vragenronde: 21u00-21u30
Waar: GC Yzermael Westmeerbeek
Wat: Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe, strengere privacywet van kracht. De zogenaamde GDPR
(of in het Nederlands: de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming). Deze heeft
aanzienlijke gevolgen voor élke organisatie die persoonsgegevens verwerkt - dus ook voor alle
verenigingen, ondernemingen,... Bovendien kunnen de boetes flink oplopen.
Op deze sessie biedt juridisch specialist Olivier Sustronck je zicht op de rechten en verplichtingen.
Hij duidt wat er wijzigt en geeft tips over hoe je er praktisch en technisch mee omgaat.
Op zijn website zal hij ook gratis een model van verwerkingsregister aanbieden, zodat jullie
onmiddellijk aan de slag kunnen gaan.
Kostprijs: gratis
8) Merode happening: 16 september 2018, deze heeft plaats in de Netestraat en er is een link Hof
Ter Borght. Inschrijven voor deze artisanale en belevingsmarkt kan nog tot 29 juni 2018,
inschrijvingsformulier is te verkrijgen op de dienst cultuur.
Een markt, braderij vorm, met standjes van de Merodeondernemers, een artisanale markt met
Merode ondernemers en onze verenigingen. Er wordt een hapje en tapje aangeboden. Een soort
van Vlaamse kermis.
Davidsfonds wil een wandeling doen. In teken van stilte rust en ruimte.
Onderstaande ideënlijst ter inspiratie, zoals gevraagd op de cultuurraad (aanvulling na de
vergadering):
-

Het aanbieden van een hapje en een tapje, eventueel in klederdracht van toen, gerechten
gemaakt van/met vergeten groenten, …
Verhalenboom, met boomstammetjes als zitplaats, en iemand die levendig het verhaal kan
brengen (Hof Ter Borgth) kan eventueel door een toneelgroep
Varken aan een spit
Spek rond een vuurton
BBQ
Wat oude volksspelen in combinatie met het aanbieden van een hapje en tapje
Mimespel
Poppenkast
Volksdans
Vlaggendragers/zwaaiers
Imker
Andere ambachten tonen
Stilteconcert
Vurige verhalen eventueel met volksdans
Wandeling met verhalen en gedichten (Davidsfonds is met dit idee gekomen en gaat
hierrond iets doen)
Kalligrafie oude en nieuwe teksten over het Merode gebied
Stiltewandeling
Pottenbakken
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- Schilder workshop
- Optreden van de verschillende fanfare’s (volksmuziek)
- Draaiorgel
- …
Uiteindelijk gaat de Merode de ingezonden voorstellen bekijken en kijken of het voldoende in het
thema past. Op die manier wordt er dan een keuze gemaakt. Er wordt ook gekeken dat het
aanbod voldoende afwisselend is. Dus laat jullie fantasie maar eens gaan, stuur jullie idee aan
ons door en dan toetsen we elk idee onmiddellijk af bij de Merode. Zodat we meteen weten of
het past binnen hun thema.
9) Bloemenmarkt 1 mei 2018. Locatie en datum van de Bloemenmarkt worden nog eens
doorgegeven. De fanfare van Houtvenne en de Stekkebijters zullen met een stand op de
Bloemenmarkt aanwezig zijn.
10) Aankomende evenementen van de verenigingen worden aangehaald (excel overzicht) Er is er nog
1 bijgekomen: Dex tot de tweede macht op 24 november 2018 van de KWB Hulshout.
Na de vergadering is er ook nog de Fair Share van de KVLV Hulshout op 27 mei 2018 bijgekomen
(aanvulling na de vergadering)
11) Erkenningsformulieren + herinnering aan de deadline. Vzw De Kindervriendjes is een nieuwe
vereniging die de erkenningsaanvraag heeft binnengebracht. Ze doen kinderanimatie in
ziekenhuizen, staan op markten, doen mee aan carnavalstoeten en andere nevenactiviteiten. Ze
beschikken ook over een praalwagen.
12) Kermissen nieuw leven inblazen: dit punt gewoon om er eens even over na te denken of er een
manier zou kunnen zijn om hier nieuw leven in te blazen. De fanfare Eendracht maakt macht van
Hulshout blaast dit jaar letterlijk leven in de kermis met een kermisbal.
13) Varia:
Wet op de privacy: Een heel belangrijk punt dat naar aanleiding van de erkenningsaanvragen en
de in te dienen ledenlijsten reeds even ter sprake is gekomen, is de nieuwe wet op de privacy.
Het gemeentebestuuur heeft hierover een infosessie georganiseerd die zoals je hierboven kon
lezen (puntje 5) zal doorgaan op 25 april. We vragen met aandrang hierbij aanwezig te zijn of ten
minste iemand van de vereniging hiervoor te laten komen.
Einde vergadering: 22.00u.
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