Verslag vergadering 16 oktober 2019
Aanwezig: Marleen Lefevre (schepen), Jean-Pierre Dendooven (ondervoorzitter), Ivan
Laloup (Hobbyclub Jong van Hart), Peter Laermans (voorzitter), Jean Lammertyn
(Capella), Moira Arnouts (jeugdhuis ’t Paenhuys), Jan Stuerbout (De Totale Waanzin),
Jan Claes (zangkoor Sint-Gorgonius), Liliane Ons (Femma) Noël Verlaers (Hoegaards
erfgoed vzw), Christian Hennuy (jeugdhuis De Klup), Willem Peeters ( jeugdband
Feniks), Herman Henskens (Davidsfonds), Clement Lochie (Feniks), Wouter Van Nerum
(confrerie van de V geslachten), Nikki Huts (Meldert Leeft), Julienne Cleiren
(gezinsbond), Karel Tanghe (vrienden van Sint-Rochuskapel), Linda Cornu

Verontschuldigd: Nadine Scheepmans, May Van Miert, Yvette Jubin, Liesbeth Goris,
Serge Claes

1) Werking van de adviesraad
De rol van de adviesraad zal evolueren van een mededelingenraad naar een actieve
adviesraad: zij geven advies wanneer zij aanvoelen dat er advies moet gegeven worden.
Belangrijk hierbij om te weten is dat harde roepers meer krijgen, waarmee bedoeld
wordt dat indien de cultuurraad niets van zich laat horen ze ook niet in aanmerking
zullen komen voor extra financiële middelen. Cultuur is net het kleine broertje van de
andere domeinen.
Belangrijk hierbij is dat het advies positief moet zijn. Een adviesraad werkt enkel met
vrijwilligers met dezelfde betrachting, namelijk van onze gemeente een beter
Hoegaarden maken.

2) Medaille Orde Sint-Gorgonius
Christian Hennuy en Ivan Laloup hebben hierrond wat onderzoekswerk verricht.
Medailles werden op afroep uitgereikt aan verdienstelijke Hoegaardiers uit alle
geledingen
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Paul Kempeneers
Marcel Bogaerts
Eric Saelmaekers
Edouard Boesmans
Pierre Celis
Jan Van Geyseghem
Albert Guilluy
Gaston Roelants
Ivan Laloup
Clara Bessemans (20 jaar inzet Paenhuys)
Jan De Wachter
Geert Clement
Ernest Van den Eyken
Octaaf Duerinckx

Er bestond geen reglement voor uitreiking van
deze medaille; de burgemeester reikte uit (ook
geen gemeenteraadsbesluit).
Moet dit behouden blijven?

Zo ja, moet een kader gecreëerd worden met een reglement dat moet worden
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Zo neen, wat is het alternatief?
De medaille ging niet alleen over cultuur.
Misschien moderniseren naar een cultuurprijs? Waarom niet behouden? De
meningen zijn verdeeld. Wie of wat is verdienstelijk? Dit is een zeer subjectief
criterium, hoe ga je objectief nomineren? Een reglement?
De stad Tienen heeft een cultuurprijs waarbij een onafhankelijke jury nomineert
en de cultuurraad de keuze maakt.
In Moergestel delen ze Ermelindisbeeldjes uit (niet christelijk)
Verenigingen kunnen dit niet krijgen, elke vereniging is op haar beurt
verdienstelijk, elk op een andere manier. Het moet wel degelijk om een persoon
gaan.
Er is voldoende animo binnen de aanwezige leden, dus misschien is
het wel handig om hieromtrent een werkgroep op te richten. De
voorzitter neemt hier het initiatief.
3) Verzusteringen
De gemeente Altmünster heeft aan onze gemeente gevraagd of de verzusterings-band
moet behouden blijven. Er is de laatste jaren geen afvaardiging meer naar Altmünster
afgereisd of omgekeerd.
Moergestel in Nederland (gemeente Oisterwijk) is daarentegen wel geïnteresseerd. Er
bestaan al jarenlange contacten. Vroeger kwamen mensen te voet naar Meldert voor de
processie omdat beide deelgemeenten dezelfde patroonheilige kennen, namelijk
Ermelindis. De reuzin uit Moergestel heeft ook al meegelopen in de jaarlijkse processie
in Meldert.
Er bestaat ook een fietslus tussen Meldert en Moergestel. De afstand is slechts 110 km.
Verzusteringen zijn niet meer van deze tijd. De aanwezige leden van de cultuurraad
zijn geen vragende partij voor verzusteringen maar willen eerder de opportuniteiten
onderzoeken voor een informele samenwerking.
Zij willen de verzustering met Altmünster ook niet behouden.
Er zal een officieel advies worden verzonden aan het college van burgemeester en
schepenen.

4) Plannen rond erfgoed & toerisme
Het overzicht van activiteiten in het kader van erfgoed en toerisme blijft een vast item
om de verenigingen de kans te geven mee te werken of gelijktijdig een activiteit te
organiseren.
> Opening holle weg in Hoksem (zaterdag 19 oktober 2019)
> Kapellekensbaan: alle kapellen werden 10 jaar geleden geïnventariseerd, maar zullen
in de toekomst toeristisch ontsloten worden. Per kapel wordt een fiche opgemaakt die via
een QRcode kan gelezen worden.Het wordt meer dan een saaie opsomming en
historische informatie; er worden weetjes, verhalen en legenden aan toegevoegd. Er zal
ook een wandeling uitgestippeld worden langs verschillende kapellen. Elke kapel heeft
een peter/meter die mee instaat voor het onderhoud.
Mochten er onder de leden van de cultuurraad nog geïnteresseerde kandidaten
zijn, meldt u bij Linda.

Dinsdag 5 november 2019 om 20u in collegezaal (1ste verdieping) gemeentehuis: overleg
met meters en peters.
> Hoegaarden bierdorp: er wordt nagedacht om hierrond activiteiten te organiseren: alle
ideeën mogen doorgegeven worden aan Marleen. Er is ook nog de vinotheek die in het
voorjaar opent in het Arendsnest
> Openstellen Gallo-Romeinse site in Meer

Gallo-Romeinse villasite van 2ha
Er worden schapen op gezet om af te grazen; de kosten vallen ten laste van de Vlaamse
Landmaatschappij
> Greeters: de “start to” wordt opnieuw georganiseerd, ideeën zijn altijd welkom!
> Vaste activiteiten: Palmzondag zondag 5 april 2020
Erfgoeddag zaterdag 25 en zondag 26 april 2020
Open monumentendag zondag 13 september 2020 (geen thema)
Open kerken: 1ste weekend van juni 2020
Binnenkort
Stiltewandeling = zondag 27 oktober 2019 vertrek Sint-Rochuskapel
Expo Romeinse vloer = zondag 17 november 2019 in gemeentehuis (2de verdieping)

5) Gebruik van de kerken
Het alternatief gebruik van kerken moet zeker in een aparte
werkgroep gebeuren.
Een mooi voorbeeld van een kapel die nu als culturele ruimte wordt gebruikt is de NotreDame-du-Marche in Jodoigne. De kapel werd niet ontwijd maar is nu als cultuurzaal
ingericht met tribune, podium, lichtbruggen, expopanelen, …

Welke ruimten zijn geschikt als culturele ruimte? Zowel privé, parken, kerken, …
inventariseren en dan de behoeften bij verenigingen onderzoeken/oplijsten. Jean-Pierre
Dendooven beschikt reeds over een overzicht met zalen; dit kan perfect aangevuld en
geupdated worden.

6) Formeel advies cultuurraad MJP 2020 - 2025
Tijdens de vorige cultuurraad werd het MJP grondig toegelicht. De adviesraad
kan enkel advies geven over het gedeelte wat werd voorgelegd en niet over de
andere rubrieken. Dit moet zeker mee genomen worden in het advies.
De voorzitter zal een advies maken en mailen naar alle leden van de
cultuurraad. Zij kunnen hun aan- en/of opmerkingen geven vooraleer het
wordt doorgestuurd aan het college van burgemeester en schepenen.
Wat er in de MJP staat is positief, maar te vaag omschreven. Er wordt te weinig
gecommuniceerd over hoe het uitgewerkt en/of ingevuld zal worden. Tijdige
terugkoppeling is heel belangrijk en bij concrete plannen moet advies
ingewonnen worden bij de deskundigen uit de adviesraad.
Aan het advies kan een minderheidsadvies toegevoegd worden indien nodig, bv.
het ontbreken van ambitie waarbij bedoeld wordt verbeteren wat er is.
De doelstelling van de gemeente moet zeker zijn mensen/jongeren in eigen
gemeente houden voor het socio-culturele leven.
7) Varia
- bordje (F33A) zetten in Meldert op het >< SintErmelindisstraat/Bosberg/Meerstraat: toeristen die uit de
Overhemstraat komen worden via de bordjes van de provincie
rechtdoor over de Bosberg gestuurd en komen zo niet in het centrum (horeca) van
Meldert. Een bordje zou hen doorverwijzen. Het traject aanpassen met een extra lus is
niet toegelaten.
- expo kunstenaars stellen tentoon op palmzondag: is het geen idee dat kunstenaars
voorafgaand aan de expo bij de lokale middenstand een werk in de etalage plaatsen? In
samenspraak met de lokale handel natuurlijk! Deze vraag kan gesteld worden aan de
deelnemende kunstenaars van zodra de lijst volledig is.
- gebruik van sociale media: zou het niet interessant zijn om voor de leden van
verenigingen een opleiding rond het gebruik van sociale media te organiseren. Op die
manier gaan zij dit forum nog beter en efficiënter benutten.

