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CULTUURRAAD 
 

 
Zitting van  4 maart 2019 

 
1. AANWEZIGHEDEN 
 
Aanwezig: Art feelings (Hans Breemersch), Cresendo koor BMB (Langendries Paula), Davidsfonds 
Culturele kring (Lejeune Geertrui), De Postiljon (Ida Van Rillaer), Femma Boortmeerbeek (Mie 
Henderickx , Vandenberghe Chris), Gezinsbond Haacht Station ( Wim Daelemans), Heverse Filmclub 
(Ida Van Rillaer), K.F. Albert Hever (Kris Van der Geest), K.H De Eendracht (Sara Delauré), K. 
Landelijke Gilde Schiplaken (Bernard Houpeline), Koor Heilige Familie (Alfonsine Mathijs), K.T. De 
Morgenster (Nicole Marien), KVLV Hever (Herlinda Van Rompaey), KVLV Schiplaken (Lies Asselman), 
KWB Hever (Herman De Coster), Lenske Boortmeerbeek (Rik Jennes), Natuurpunt (Erna Jansens), 
Neos (Willy Vanden Brande), Okra Boortmeerbeek (Rita Van den Balk), Okra Hever (Jozef Crabs, Van 
Loock Anny), VOSOG (Hugo Barmans), Parochiekoor Hever (Geertrui Lejeune), Toneelkring De Vlieg 
(Jackie Benooit), VTB Kultuur (Chris Glorie), Schepen van cultuur (Denis Bosny), Dienst vrijetijd 
(Sophie Moons). 
 
Verontschuldigd: KWB Boortmeerbeek, Okra Schiplaken, SPlus, Vlas. 
 
 
2. GOEDKEURING VERSLAG VAN 10 DECEMBER 2018 
Het verslag van de cultuurraad van maandag 10 december wordt goedgekeurd. 
 
Neos geeft aan het verslag graag sneller te kunnen ontvangen en niet samen met de uitnodiging voor 
de volgende vergadering. Veel van de activiteiten vermeld in varia hebben dan al plaatsgevonden. De 
gemeente geeft aan dat er in hun werking enkele procedures zijn welke het verslag moet doorlopen 
voor al eer het op de website openbaar gepost kan worden. Zij erkent wel dat er een achterstand is 
met het opladen van deze verslagen. 
 
3. 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.  
 
Maar wat is nu precies een adviesraad en welke taak vervult ze voor de gemeente?  
De adviesraden buigen zich over een bepaald onderdeel van het beleid van de gemeente en geven 
hierover advies of doen voorstellen aan het bestuur. Via de adviesraden treedt het bestuur in 
dialoog met de burger en wordt de gelegenheid gecreëerd om bepaalde initiatieven te toetsen bij 
specifieke doelgroepen.  Let wel, adviesraden brengen advies uit, het beslissingsrecht ligt bij de 
gemeenteraad of het schepencollege.  
 
Op onze volgende vergadering (maandag 3 juni 2019) moet er een nieuw bestuur verkozen worden. 
De vorige legislatuur stelde Lies Asselman zichzelf op als voorzitter. Door omstandigheden leidde 
voormalig schepen Karin Derua regelmatig de vergaderingen, dit is vanaf heden niet de langer de 
bedoeling. 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.  
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Sophie  stuurt een mail naar iedereen van de cultuurraad met een oproep voor een nieuw bestuur. 
Volgende cultuurraad moeten we minstens een nieuwe voorzitter, bij voorkeur ook een 
ondervoorzitter én een secretaris verkozen worden. 
Het gemeentebestuur moedigt iedereen die mee voor een positieve opbouwende en gemotiveerde 
 
Daarnaast moeten alle leden van de cultuurraad zich weer officieel kandidaat stellen.  
De oproep hiervoor zal verschijnen in de gemeentelijke nieuwsbrief. Bij de samenstelling van de 
cultuurraad moeten we rekening houden met de verhouding maximum 1/3 mannen, vrouwen. 
 
4. ERKENNING FIETSERSBOND BOORMEERBEEK 
Fabiënne Van Aelst, voorzitter van de nieuw opgerichte vereniging 'Fietsersbond Boortmeerbeek' 
geeft een duidelijke en gemotiveerde uiteenzetting over het doel van de vereniging. 
 
in korte lijnen de doelen: 
Fietsen vanzelfsprekend maken! Dat inwoners, kinderen, doorreizigers en  jij je dagelijks zich veilig 
en comfortabel op de fiets kan verplaatsen, is de topprioriteit.  
De enige organisatie die die oplossingen aanreikt en het opneemt voor alle fietsers. 
 
De fietsersbond  lobbyt, voert acties, geven advies en zijn gesprekspartner van het 
gemeentebestuur... Kortom, ze zetten druk op het (lokaal)beleid.  Ze zijn een onafhankelijke  
vereniging,  die  met  steun  van  vrijwilligers  en bondgenoten de belangen van alle fietsers 
behartigt. 
 
Ze lobbyen op alle overheidsniveaus, bij bedrijven en het middenveld en promoten er de fiets als 
hefboom om duurzame oplossingen te realiseren op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening, 
economie,  klimaat,  milieu  en  gezondheid.  En nu hebben een aantal personen in onze gemeente 
zich gemotiveerd en verenigd om op lokaal vlak te streven naar verandering met het oog op meer 
veiligheid. 
 
Lokale acties die er aan zitten te komen zijn een applaus-actie aan de Leuvense vaart waar er 
dagelijkst een enorme massa fietsende passanten gebruik van maakt, een verkeersenquete i.s.m. de 
4 basisscholen, op zoek naar veilige fietsroutes i.s.m. de schepen van mobiliteit, ....  
 
Ondertussen bestaat de vereniging uit 2 zeer actieve kernleden, 6 leden en 80 supporters. Op heel 
regelmatige basis wordt er vergaderd in het cultuurhuis. Dit is de voornaamste reden om de 
erkenning aan te vragen aan de gemeente. Om van het gustig tarief van het cultuurhuis te kunnen 
genieten moeten zij namelijk een erkende vereniging van Boortmeerbeek zijn. Uiteraard heeft elke 
erkende vereniging die voldoet aan de voorwaarden in het subsidiereglement elk jaar vrijblijvend de 
kans om werking-subsidies aan te vragen. Voorlopig voldoet de vereniging nog niet aan deze 
voorwaarden. 
 
Na een anonieme stemmingsronde komen we uit op 13maal ja voor erkenning van de vereniging en 
9 maal neen. 
 

De cultuurraad adviseert als gevolg van deze anonieme stemming het college 
van burgemeester en schepenen om de nieuw opgerichte vereniging 
'Fietsersbond Boortmeerbeek' te erkennen als cultuurvereniging in het kader 
van socio-culturele vereniging met als hoofddoel mensen te verbinden rond 
het thema 'mobiliteit' 
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5. SPORT EN CULTUURLAUREATEN 
Dinsdag 28 mei 2019 (19.30 uur) – huldiging sport- en cultuurlaureaten 
Tijdens deze jaarlijks weerkerende avondvullende show worden de meest beloftevolle 
Boortmeerbekenaars gehuldigd. Inwoners die zich het afgelopen jaar ofwel individueel als in 
clubverband, op sportief of cultureel vlak wisten te onderscheiden komen in aanmerking om 
gehuldigd te worden voor hun prestaties van 2018. Daarnaast werden de vrijwilligers van het jaar 
alsook de kampioensploegen van de gemeente gehuldigd voor hun prestaties van het afgelopen 
seizoen. 
 
Traditiegetrouw vormen de bekendmaking van de sport- en cultuurlaureaten 2018 en de vrijwilligers  
het hoogtepunt van de avond. Er zijn momenteel 3 kandidaat sportlaureaten en 3 kandidaten voor 
de cultuurprijs, daarnaast werden nog 3 vrijwilligers aangebracht om in de bloemetjes gezet te 
worden  
 
Op dinsdag 28 mei 2019 zullen wij de prestaties van 2018 huldigen. De voordrachten voor de sport- 
en cultuurlaureaten 2018 moesten vóór vrijdag 22 februari 2019 schriftelijk worden ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.  
 
Kent u toch nog iemand die in 2018 een unieke sport- of cultuurprestatie leverde of een 
uitzonderlijke verdienste leverde als vrijwilliger? Laat het ons dan alsnog weten. Zodat we  er een 
leuk gevuld avondprogramma van kunnen maken. 
 
6. VARIA 
 
02/04/2019 Femma  Cinema plus met koffie en gebak (Mechelen) 
30/03/2019 De Postiljon Clubfeest 
04/06/2019 De Postiljon Clubreis 
30/03/2019 Crescendo Concert 
Paasvakantie Artfeelings Crea workshops jeugd en paasvakantie 
23/03/2019 KWB Hever Vlaaienloten Carpus 
13/04/2019 KWB Hever Quiz 
26-28/04/2019 De Vlieg Kindertoneel Jolan 
17/03/2019 K.F.Albert aperitiefconcert 
31/03/2019 K.F. Albert eetdag Carpus 
19/03/2019  Davidsfonds Nacht van de geschiedenis 
26/04/2019 Davidsfonds reisreportage Bolivië 
27/04/2019 K.H. De Eendracht Concert - muziek in kleur 
12/05/2019 K.H. De Eendracht eetdag 
05/04/2019 Geznsbond vorming begeleider vrije begeleiding rijbewijs 
29/06/2019 K. landelijke gilde Dorp in de kijker! 
30/05/2019 K. landelijke gilde kruisviering op de boerderij 
22/05/2019 Ocra Hever Scherpenheuvel 
16/03/2019 Natuurpunt Zwerfvuilactie 
07/04/2019 Natuurpunt Op zoek naar de paashaas en andere langoren 
28/04/2019 Natuurpunt lentewandeling Pikhakendonk 
05/05/2019 Natuurpunt (h)eerlijk ontbijt wandeling 
29/06/2019 Natuurpunt Dauwwandeling 
Natuurpunt Boortmeerbeek werkt ook mee aan een europees project 'LIFE' voor het socio-
economische luik willen zij het wandel- en fietstoerisme in de regio bevorderen. Ook staat het 
ontwikkelen en heropwaarderen van het natuurleerpad op hun agenda. 
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 Bij het punt varia wordt teruggekomen op de wijze waarop de gemeente de verslagen van de 
adviesraden verspreidt. Het punt dat de verslagen vlugger moeten doorgestuurd werden 
blijft een struikelblok voor enkele. De gemeentelijke administratie geeft aan dat de verslagen 
in principe al eerder per mail verspreidt wordt dan eigenlijk voorzien. de regel stelt dat 
verslagen van de vorige vergadering pas verstuurd worden samen met de uitnodiging voor 
een nieuw overleg. In praktijk worden verslagen voor de meeste adviesraden (vrijetijd) 
gemaild na dat deze ter kennisname op het college zijn bekrachtigd. Er wordt aangehaald dat 
indien de cultuurraad en op zichzelf functionerend orgaan zou zijn met een onafhankelijke 
voorzitter en secretaris die verslaggeving onder de leden onderling anders zou kunnen 
verlopen. Wat betreft openbaarheid van bestuur en de verslagen die men op de website kan 
terugvinden hier moet ook een bepaald protocol doorlopen worden en dat vraagt tijd. Echter 
klopt het wel dat de gemeentelijke administratie door personeelstekort (wegens langdurige 
ziekte van enkele werknemers) enkele verslagen achter staat.   

 

 Rik Jennes stelt zich de vraag waarom de straatnamen niet langer op de cultuurraad 
besproken worden. volgens hem is dit al geruime tijd niet gebeurd. Sophie geeft aan dat in 
principe er altijd een advies gevraagd wordt aan de cultuurraad. We komen echter niet tot 
concrete voorbeelden. misschien dat door de lange afwezigheid van de bediende van de 
cultuurdienst er iets over het hoofd gezien is? 

 

 Herman De Coster pleit voor een herziening van het subsidiereglement. Hij is het niet eens 
met de scheiding culturele- / socio-culturele vereniging. Nieuwe schepen van cultuur Denis 
Bosny zal de komende weken tijd vrij maken om het subsidiereglement gedetailleerd door te 
nemen. Eventueel beraden alle leden van de cultuurraad zich over dit punt en kan er de 
volgende adviesraad op teruggekomen worden. Als er dan een gericht advies geformuleerd 
kan worden kan er in het CBS ook verder mee aan de slag gegaan worden. 

 
 
 

 
volgende cultuurraad: maandag 3 juni om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 
 
 


