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VERSLAG

Algemene vergadering cultuurraad

Datum vergadering

Donderdag 11 oktober 2018

Aanwezig

Leers Davy, Born2act
Serré Bernadette, De Stekkebijters
Van Loo Corry, Femma Hulshout
Daems Leon, Heemkring Wadja
De Bie Philip, KF De Vredegalm
Monsecour Willy, KF Eendracht maakt macht
Serneels Albert, KF Verenigde vrienden
Van Thielen Viviane, KVLV Hulshout
Van Opstal Leon, KWB Houtvenne
Thijs Walter, KWB Hulshout
Van Bael Paula, Mattheuskoor
Broeckx Ronny, Modelbouwteam Hulshout
Korthoudt Georges, Okra Hulshout
Anthone Gilbert, Okra Westmeerbeek
Monsecour Jan, Samana Westmeerbeek
Van Meerbeeck Yolande, Samana Hulshout
Tops Walter, St- Ceceliakoor
Bruyndonckx Frans, Toneel de Hulst
Huyskens Rigo, WMB Landelijke Gilde
Heylen Rist, schepen van cultuur
Sprenghers Lies

Verontschuldigd

Verslaggever

Van Der Borght An, Gezinsbond Houtvenne
Luyten Brigitte, Samana Houtvenne
Laeremans Maria, KVLV Houtvenne
Valkiers Danny, KWB Westmeerbeek
Hofwegen Hennie, Rode Kruis vzw
Raeymaekers Hildegarde, Davidsfonds
Wouters René, St. Adriaankoor

Lies Sprenghers

Start: 20.00 uur
In blauw aanvullingen na de vergadering.
De cultuurraad gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering: Het verslag is op 30 juli 2018, na goedkeuring van de
leden van de adviesraad, op het College van burgemeester en schepenen geagendeerd. Er zijn
geen extra opmerkingen meer bij het vorige verslag. Er wordt wel nog een extra toelichting
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2)

3)

4)

5)

6)

gegeven bij het autodelen door Rist. Op de vraag of er reeds veel gebruik wordt gemaakt van het
autodelen moeten we voorlopig het antwoord schuldig blijven. Rist haalt aan dat het wel enige tijd
vraagt voor dit concept ingeburgerd is en mensen zeker genoeg zijn van de beschikbaarheid van
de cambiowagen voor ze het besluit nemen om hun auto weg te doen of geen extra wagen aan te
kopen. Dus een echte evaluatie kan nu nog niet worden gemaakt.
Werkingssubsidies: De deadline voor het binnenbrengen van de werkingssubsidies is maandag 15
oktober 2018. Een aantal verenigingen bracht deze reeds binnen. Indien u nog vragen heeft dan
kan u deze na de vergadering nog even stellen ofwel morgen tussen 09.00u en 12.00u kan u ook
nog voor vragen bij mij terecht in het gemeentehuis.
Infrastructuursubsidies: Ook de infrastructuursubsidies dienen ingeleverd te worden, ten laatste
maandag 15 oktober 2018. De beleidsprioriteit dit jaar is: ‘renoveren binnen het bestaand volume’
zoals ook in vorige vergaderingen werd aangegeven. Er zijn momenteel 2 aanvragen binnen.
Ondertussen zijn er 3 aanvragen binnen, de verwerking hiervan is nog niet rond.
Stand van zaken in verband met de werken in Hulshout centrum. De 3de fase van de werken gaat
op 15 oktober van start. Hierbij zal het kruispunt met de Kerkstraat en de Booischotseweg open
gelegd worden. De omleiding gaat zoals nu via de
a) Beemdenstraat- Doodsbroekstraat- Brouwerijstraat
b) Paalsteenstraat- Peerdekerkhofstraat- Kerkstraat
c) Schietboompleinstraat- Kerkstraat- Peerdekerkhofstraat- Paalsteenstraat
d) De parking achter de kerk blijft bereikbaar via de inrit aan de pastorij.
Er wordt aangehaald dat de werken goed vorderen en dat ze vlot verlopen, waardoor de hinder
van de werken draaglijker is.
Nacht Kempens Erfgoed: Voor de Nacht Van Kempens Erfgoed zal de Kerkruïne van de St.
Michielkerk worden opengesteld voor een korte rondleiding, in het Ceustershuisje zal er een kleine
tentoonstelling zijn en een uiteenzetting van de toekomst plannen die we hebben met de ruïne.
Er zal een maquette staan en de uitleg wordt gegeven door Kempens Landschap, aNNo
architecten, Triconsult. In de huidige kerk zal een drankje aangeboden worden en kan je genieten
van klassieke muziek op de piano en de dwarsfluit. We hopen jullie daar allemaal te mogen
ontvangen.
Sport erfgoed 2019: Op 6 april 2018 is er de sport erfgoeddag.
a) De algemene doestelling van het project is:
 Het in kaart brengen van sporterfgoed
 Verbeteren van de bewaaromstandigheden van sporterfgoed
 Digitaliseren van sporterfgoed
 Publieksactiviteit rond sporterfgoed
b) Publieksprogramma:
 Realisatie in eerste helft 2019: 6 april 2018
 Expo per gemeente: expo bestaat uit een generiek gedeelte (toppers uit de hele regio) en
lokaal deel (sportverleden Hulshout)
 Fotoreportage ism fotoclub/ filmclub of lokale fotografen die foto’s maken van het leven,
er wordt een oproep gedaan naar mensen die als hobby fotograaf graag zouden willen
deelnemen aan het opvolgen van een bepaalde sportvereniging, om op die manier ‘het
leven zoals het is’, ‘achter de schermen’ weer te geven van de sportclubs.
 Er zal gewerkt worden in werkgroepen:
- Hulshout: Jef Verhaegen
- Houtvenne: Leon Daems
- Westmeerbeek : Roger Van Der Auwera

Ondertussen is er een startvergadering geweest met de werkgroep: Jeroen Janssens (Kempens
Karakter) en Priscilla (Sportfunctionaris) Jef Verhaegen en Fons Peeters en Lies Sprenghers.
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Fons Peeters heeft het plan om zijn boek betreffende de wielrenners uit te brengen tegen het einde
van dit jaar. Voorinschrijven en betalen kan reeds, info hieromtrent kan u vinden in het
gemeenteboekje en in de bib, waar ook de foto’s of een deel ervan te bezichtigen zijn.
Expo:
 Lijst van interessante insteken, verzamelen van materiaal voor de expo. Wat moeten
we zeker aan bod laten komen? Graag hierover nadenken tegen de volgende
cultuurraad.
 Fons en Jef hebben zich geëngageerd voor het binnenbrengen van materialen rond
voetbal, wielrenners, basketbal, motorcross, …
 Staf Van Dijck en Paul van Egdom zouden nog een interessante collectie hebben.
 Lies Sprenghers kan eventueel nog een zegepalm voorzien van Kurt Van den Bruul
 Kempens Karakter gaat contact opnemen met Leo Sterckx voor de huldiging
 Er zou ook nog een oud reglement zijn van de visclub van de Poer, hiervoor ging Fons
ook zorgen
 Mogelijke insteken: Leo Sterckx, Europe-Gym (Els Van De Moer, Rudy Van den Bruel)
Altis, Basket Zuiderkempen Diamonds, WC hulshout (Schaal indekeu) Atletiekclub Ac
Hulshout, tennisclub Stortiva, De Rakket, Voetbalclubs (Hulshout, Houtvenne,
Heidester), …
 Oproep wordt gelanceerd door de sportdienst via het gemeenteblad
Extra informatie of ideeën kunnen aan de cultuurdienst of sportdienst doorgegeven
worden, op 14 november is er de volgende vergadering voor de werkgroep (met
Jeroen Janssens, Priscilla Van Herck, Jef Verhaegen, Fons Peeters, Lies Sprenghers)
Indien u graag wil deel uitmaken van deze werkgroep om mee na te denken en
hierrond te werken mag u dat ook steeds laten weten.
7) Terugblik op de workshopdag van de verenigingen: uit de evaluatieformulieren blijkt dat de
meeste mensen zeer tevreden zijn over het ontbijt en de aangeboden workshops. Enkele
opmerkingen die we ontvangen: dat de workshop van de brandweer een beetje langdradig was,
een andere opmerking: dat het aanbod te eenzijdig was terwijl we ook een tegenovergestelde
meningen zijn. Jaarlijks een herhaling van de EHBO workshop, hierop is het antwoord van de leden
van de cultuurraad eerder positief? De vraag wordt gesteld waarom er hoofdzakelijk mensen van
Hulshout op de workshopdag waren. Blijkt dat KWB van Westmeerbeek elk jaar reeds een
EHBO/AED workshop inricht. Jeugdverenigingen hadden op dezelfde dag reeds een EHBO
workshop. Over het algemeen positieve reacties.
8) Terugblik op de Merode happening: De happening was een succes grotendeels door de inzet van
onze verenigingen, de standen waren heel mooi aangekleed en iedereen had enorm zijn best
gedaan om zijn stand aantrekkelijk te maken.
- Enkele opmerkingen:
(i) Geen water voorzien aan Hof Ter Borght, hieruit blijkt het belang van het aan
geven van de aangeboden producten vooraf.
(ii) Enkele opmerkingen betreffende de brandveiligheid, van de gas installaties.
Naar toekomstige activiteiten toe zal opnieuw gevraagd worden om de
veiligheidsvoorschriften na te leven.
(iii) Op het voorstel om het evenement te verlengen tot een weekend, komen
eerder negatieve reacties omdat verenigingen niet de mankracht hebben om
voor een heel weekend vrijwilligers te kunnen motiveren om deel te nemen
aan zo een activiteit. Wat wel te overwegen is, vroeger op de dag starten en
het langer laten doorgaan, wat uiteraard dan weer consequenties heeft voor
de opkuis van de activiteit.
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(iv) Het voorzien van medewerking van de verenigingen voor Hulshout feest
wordt positief onthaald. Vooral wanneer dit tijdig ingepland kan worden met
de verenigingen.
9) Varia
a) Rekening van de cultuurraad: er staat nog 3311,58 euro op.
 Tine van de Zande ( de nieuwe financieel directeur) wordt als tweede volmacht houder
aangeduid
 Voorstel om de cultuurraad op variabele locaties bij de verenigingen te doen ligt op tafel,
alsook de vraag om de vergoeding hiervoor op te trekken naar 150 euro in plaats van 50
euro. Hierover wordt nog gestemd op de volgende cultuurraad van 29/11/2018.
b) Over de ondertekening van de lijst ter goedkeuring van het gebruik van gegevens en het niet
verborgen weergeven van de e-mail adressen bij mails aan de groep cultuurraad, zijn er nog
enkele verenigingen die nog geen goedkeuring ondertekend hebben zij worden afzonderlijk
nog hierover gemaild met de vraag hun goedkeuring te geven.
c) Notenleer:
 Nieuwe vestigingsplaats moet aangevraagd worden voor 1 maart 2019, het zal voor
onderwijs tweede graad zijn omdat daarvoor de voorwaarden makkelijker haalbaar zijn.
Vestigingsplaats is zeer belangrijk: BHV (bewoonbaarheid Veiligheid en hygiëne) zijn zeer
belangrijk om te worden voldaan.
 Lies heeft een afspraak op 19 november met Martine Directie van Academie van Heist op
den Berg
d) Elektronische infoborden:
 Contact opgenomen met de dienst communicatie van Herselt en Heist op den Berg, in
Heist op den Berg 11 borden is de communicatie ambtenaar 1 volledige dag per week bezig
met de berichtgeving. Hulshout zou 3 borden nodig hebben wat minder work load met
zich meebrengt. De promo op de borden dient niet kosteloos aangeboden te worden. Een
vergoeding kan zeker, wordt aangegeven door de leden.
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