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CULTUURRAAD                                                                             Zitting van  9 september 2019 

 
 
AANWEZIGHEDEN 
 
Aanwezig: Art feelings (Hans Breemersch – Johanna Lelievre), Cresendo koor BMB (Paula 
Langendries), Davidsfonds Culturele kring (Marie-Louise Selleslach), De Postiljon (Marcel Glorie), 
Femma Boortmeerbeek (Mie Henderickx , Vandenberghe Chris), Gezinsbond Haacht Station ( Wim 
Daelemans), Gildezaal ( Rudiger Verbruggen), Heverse Filmclub (Bruno Van Hoof), Heemkring 
(Herman Van Oystaeyen), K.H De Eendracht (Sara Delauré), K. Landelijke Gilde Schiplaken (Bernard 
Houpeline), Koor Heilige Familie (Alfonsine Mathijs), K.T. De Morgenster (Verscheuren Rita), KVLV 
Hever (Herlinda Van Rompaey), KVLV Schiplaken (Lies Asselman), KWB Boortmeerbeek (Vanden 
Acker Godelieve), Lenske Boortmeerbeek (Rik Jennes), Natuurpunt (Erna Jansens), Neos (Willy 
Vanden Brande), Okra Boortmeerbeek (Rita Van den Balk), Okra Hever (Jozef Crabs, Van Loo Anny), 
VOSOG (Hugo Barmans), Parochiekoor Hever (Geertrui Lejeune), Toneelkring De Vlieg (Jackie 
Benooit), Vl@s ( Baudet Nieke), VTB Kultuur (Waebens Annemie), Schepen van cultuur (Denis Bosny), 
Dienst vrijetijd (Sophie Moons). 
 
Verontschuldigd: SPlus (Josee Naets), K.F. Albert Hever (Kris Van der Geest), KWB Hever (Herman De 
Coster) 
 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG VAN 4 maart 2019 
Het verslag van de cultuurraad van maandag 10 december wordt goedgekeurd. 

Willy Vandenbrande komt terug op het punt van de herziening van het subsidiereglement. 
Schepen Denis Bosny geeft aan het reglement gedetailleerd bekeken te hebben en inderdaad 
ook enkele struikelblokken te (h)erkennen. In de komende weken zal hij zijn visie aftoetsen bij 
de collega schepenen.  Vanuit de cultuurraad werd er geen concreet advies geformuleerd. 

 
 
2. HERSAMENSTELLING CULTUURRAAD 
Bij het starten van een nieuwe beleidsperiode worden alle adviesraden van het gemeentebestuur 
opnieuw samengesteld. Voor een periode van zes jaar kiezen deze raden eveneens een nieuw 
bestuur. Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2019 werd de samenstelling van de 
cultuurraad bepaald voor de legislatuur 2019 – 2024. Bij de samenstelling van de cultuurraad werd er 
rekening gehouden met de verhouding maximum 1/3 mannen, vrouwen. 
 
Deze vergadering moest er een nieuw bestuur verkozen worden.  
Wat wil zeggen dat er kandidaten nodig zijn voor het voorzitterschap (voorzitter en eventueel bij 
voorkeur ook een ondervoorzitter) en een secretaris 
De schepen van cultuur en de gemeentelijke administratie vertegenwoordigen de gemeente en 
fungeren als contactpersoon tussen de cultuurraad en het gemeentestuur maar mogen in principe 
niet de trekker zijn. Helaas is er niemand van de aanwezigen deze avond bereid deze titel/taak op 
zich te nemen. Wat zeer betreurenswaardig is omdat de taak die een adviesraad vervult voor de 
gemeente en zijn inwoners op zich zeer nuttig kan zijn. 
De adviesraden buigen zich over een bepaald onderdeel van het beleid van de gemeente en geeft 
hierover een niet bindend advies door aan het gemeentebestuur. Met een adviesraad heb je de 
kans om inspraak te geven op een laagdrempelige, permanente en transparante manier. Deze 
adviezen of voorstellen worden besproken op het college van burgemeester en schepenen en/of op 
de gemeenteraad en helpt het bestuur zo mee in hun beslissingsrecht. Via de adviesraad treedt het 
bestuur als ware in dialoog met de burger en wordt de gelegenheid gecreëerd om bepaalde 
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initiatieven af te toetsen. Zo weet het bestuur wat er lokaal leeft en kan het zijn beleid daar optimaal 
op afstemmen.  
 
Volgende leden dienden tijdig hun kandidatuur in en werden officieel erkent. 
Asselman Lies, Baudet Nieke, Binst Simonne, Crabs Jozef, Henderix Mie, Houpeline Bernard, Janssens 
Erna, Jast Johan, Langendries Paula, Lejeune Geertrui, Naets Josée, Selleslach Marie-Louise, Van den 
Balck Rita, Van den Brande Willy, Van Oystaeyen Herman, Verbruggen Rudiger 
 

Helaas ontbreken er op deze lijst heel wat namen van trouwe partisanten. Daarom adviseert de 
cultuurraad dat bij uitzondering deze aanwezige, nog niet officieel aangestelde, leden toch 
nog hun kandidatuur als lid van de cultuurraad kunnen bevestigen voor 15 oktober 2019 
via sophie.moons@boortmeerbeek.be.  
 

In een ultieme poging om de cultuurraad te laten overleven kunnen kandidaturen nog 
doorgegeven worden via sophie.moons@boortmeerbeek.be uiterlijk tot 15 oktober 2019. 
Laat deze kans niet liggen! 
 
GEZOCHT VOOR DE CULTUURRAAD:  Kandidaat voorzitter: 
.      Kandidaat ondervoorzitter: 
.      Kandidaat secretaris: 

 
 
3. EVALUATIE VRIJETIJDSGIDS EN ACTIVITEITEN 2019 
De Vrijetijdsgids werd in de smaak gevallen. De kalender vorm is handig en overzichtelijk. Geen 
verdere bemerkingen of suggesties 
 
 
4. VERPLAATSING DATUM KERSTMARKT 
De kerstmarkt zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 20 december 2019 en niet op een donderdag zoals 
voorheen.  
 

De adviesraad adviseert dat het gemeentebestuur voorziet in tenten. Omwille van een 
mooiere uniforme uitstraling en om in orde te zijn met de brandveiligheid. Om de ‘no 
show’ van partijen te beperken zou het gemeentebestuur een waarborg kunnen vragen. 
 
 
5.  ADVIES NIEUWE STRAATNAMEN 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 juni 2019 werd eenparig besloten volgende nieuwe 
straatnamen principieel vast te leggen als volgt: 
 
Verkaveling Eekhoornhof. 
Verwijst naar een camping die gedurende vele tientalen jaren op deze plaats gevestigd was. 
Situeert zich aan de Zevenbunderweg te Schiplaken 
 
Straatnaam Venneweg. 
Zijstraat van de Venstraat te Schiplaken 
 

De adviesraad adviseert dat de principieel vastgelegde straatnamen Eekhoornhof en 
Venneweg als volgt zo officieel vast te leggen 
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6. VARIA 
 

 In de Berkenlaan (Kapel aan Muizen) is het straatnaambord verdwenen. 

 Aan het station van Boortmeerbeek is het seinlicht gedraaid 
 

 Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker 
Dit jaar al voor het 25e jaar op rij. Ook deze editie staan enthousiaste vrijwilligers klaar om 
800 plantjes te verkopen. zo kan ze vanaf dinsdag 10 september tot zaterdagmiddag 14 
september de plantjes terugvinden bij 12 lokale handelaars, op donderdag 12 september op 
de wekelijkse markt en zaterdag vanaf 9u tot uitputting aan AD Delhaize, Okay en C&A. 
Plantjes kosten 7 Euro. 
 

Hans Breemersch looft de gemeentelijke inspanningen tegenover dit project en ook de 
ondersteuning naar het zorghuis toe. Alle projecten voor deze lotgenoten zijn mooi en nodig. 
Maar graag wil hij ook even de aandacht brengen op het mooie project van Art Feelings waar 
wekelijks de rode loper wordt uitgerold op maandagnamiddag voor lotgenoten (personen 
met of herstellend van kanker). 5 maal kunnen ze gratis terecht in het kunstschildersatelier 
van Else Van Meldert te Hever. Een creatieve omgeving van gezellig samenzijn. 
 

 Gedichtendag: De toekomst is nu!  
Haacht en Boortmeerbeek nodigen hun inwoners uit om hun dichterlijke talenten bot te 
vieren en een gedicht te schrijven rond het thema ‘De toekomst is nu!’ Niet alleen met de 
reuzensprongen van een revolutie, maar ook met de schuchtere pasjes van een peuter die 
voor het eerst rechtop staat, een kind dat voor het eerst alleen naar school fietst. De eerste 
kus. de eerste job. Poëzie is er voor elke stap die je zet in een steeds grotere wereld. Begeleid 
jij met jouw woorden de lezers bij elke nieuwe droom?  
Zin om deel te nemen? Bezorg dan ten laatste op 15 december 2019 jouw gedicht(en) aan de 
dienst vrije tijd. Deelnemers mogen maximaal twee gedichten insturen. De ingezonden 
gedichten zullen verspreid worden in beide gemeenten en via verschillende sociale media. Je 
kan je inzending mailen naar vrijetijd@boortmeerbeek.be of bezorgen bij de dienst vrijetijd 
in het gemeentehuis. 

  
AGENDA: 
Vanaf 1 sept tot 31 okt   Behaag je tuin, samenaankoop streekeigen plantgoed 
Elke 2e en 4e dinsdag v.d. maand  breicafé in rusthuis ‘De Ravestein’ – KVLV Hever 
 

29 sept  Restaurantdag - KVLV Hever 
5 okt   2e hands kinderkleding + pannenkoeken in de Gildenzaal – Femma Boortmeerbeek 
6 okt   Wafelenebak in de Carpus – Okra Hever 
12 okt   Nacht van de duisternis in domein de Ravestein Hever vanaf 19.30u - Natuurpunt 
13 okt   Vers geperst, boekenruilbeurs + inzage nieuwe in de oude pastorie – Davidsfonds 
n.v.t.   Junior Journalist wedstrijd ‘Nieuwe buren’ alle 5e en 6e laarjaren - Davidsfonds 
26 okt   Fakkeltocht in het steentjesbos vanaf 19u – Natuurpunt  
26 okt   Bingoavond cafetaria v.d. sporthal – De Postiljon 
16 nov  Vogels voederen in wintertijd, knutselactiviteit voor kinderen - Natuurpunt 
20 nov  Ronde tafel gesprek klimaat actie team 
30 nov  wintertocht – KVLV Hever 
8 dec   Kerstmarkt in de Bosuil – KVLV Schiplaken 
 

18-19jan 20 
24-25 jan 20 ‘Amor op wielen’ ten voordelen van Vbs Kringeling – Toneelkring De Vlieg 
31 jan 20 
24-26 apr 20 ‘Terrasje doen’ ten voordelen van de parochie - Toneelkring De Vlieg 
1 mei 20 ‘Terrasje doen’ ten voordelen van Het zorghuis - Toneelkring De Vlieg 

volgende cultuurraad: maandag 2 december om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
 


