
 

VERSLAG 
Museumraad  

••••  d a t u m  

23/04/2019 

••••  a a n w e z i g  

Arnold Wittenberg, Johan Ooms, May Meeusen, Piet Van Deun, Cor Kieboom, Lydia Bottenburg, 

Els Verheijen en Ilse Verachtert 

••••  v e r o n t s c h u l d i g d  

Marleen De Vrij, José Verbreuken, Patrick Melis, Annick Roos en Charis Kamoen 

••••  a f w e z i g  

Karel Soors en Aloïs Van den Bossche 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering 18 december 2018 
Bespreking 

Geen opmerkingen. 

Besluit 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Kennismaking met nieuwe schepen van cultuur Arnold Wittenberg en het 
cultuurbeleid 

Bespreking 

Schepen Arnold Wittenberg is de nieuwe schepen van cultuur en vanaf nu ook de voorzitter van de 
Museumraad. Hij stelt zijn bevoegdheden (ICT, sport, bibliotheek, cultuur en museum) en 
beleidsaccenten voor. Belangrijk zijn onder andere de realisatie van een nieuw 
gemeenschapscentrum en participatie. 

3. Kennismaking met zeven nieuwe leden vanuit de politieke fracties. Goedkeuring 
gemeenteraad 25 maart 2019. 

Bespreking 

Op de gemeenteraad van 25 maart 2019 werden de volgende zeven leden vanuit de politieke 
fracties verkozen: Patrick Melis (Hoogstraten Leeft), Annick Roos (Hoogstraten Leeft), Marleen De 
Vrij (Hoogstraten Leeft) , Els Verheyen (N-VA), Ilse Verachtert (CD&V), Charis Kamoen (CD&V) en 
Lydia Bottenburg (Anders). 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van de nieuwe afgevaardigden vanuit de politieke fracties. 

4. Verkiezing van zeven nieuwe leden uit het culturele veld door de stemgerechtigde 
leden van de Museumraad.   

Bespreking 



Er werd in maart 2019 een oproep gelanceerd voor kandidaten voor de Museumraad. Voor de 
nieuwe legislatuur moeten zeven afgevaardigden vanuit het culturele veld door de Museumraad 
gekozen worden. Enkel de stemgerechtigde leden mogen deelnemen aan het debat en hun stem 
uitbrengen.  

Besluit 

Na twee stemrondes worden verkozen: May Meeusen, Johan Ooms, Francis Huijbrechts, Cor 
Kieboom, Jobbe Janssen, José Verbreuken en Jos Brosens.  

Piet brengt de (niet-)verkozenen op de hoogte. 

5. Jaarverslag 2018 

Bespreking 

Het jaarverslag wordt overlopen en toegelicht door Piet. Elk jaar moet een jaarverslag opgemaakt 
worden in kader van het kwaliteitslabel Erkend Museum. 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van het jaarverslag. Volgende Museumraad wordt het 
doorlichtingsverslag in het kader van het kwaliteitslabel geagendeerd. Dit geeft de nieuwe leden 
een goed inzicht in de uitdagingen voor de komende jaren. 

6. Aankoop kunstwerk Pieter Faes 

Bespreking 

Piet geeft toelichting over de schilder en de aankoop. Het museum heeft vorige maand een 
schilderij van Pieter Faes (1750-1814) aangekocht. Hij is een belangrijke en internationaal 
gewaardeerd bloemenschilder en afkomstig van Meer.  

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van de aankoop. 

7. Tentoonstelling Maurits Bilcke en Erfgoeddag 

Bespreking 

De lopende tentoonstelling gaat over de lino’s en gedichten van Maurits Bilcke. Op Erfgoeddag 
(zondag 28 april) zal een demonstratie gegeven worden over het snijden en drukken van lino’s door 
twee cursisten van het IKO. 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van de tentoonstelling en Erfgoeddag. 

8. Vergaderagenda 2019 

De data voor 2019 worden vastgelegd: woensdag 3 juli, woensdag 18 september en woensdag 18 
december. 

9.  Rondvraag 

Ilse Verachtert vraagt aan de schepen wanneer de toren ingehuldigd wordt. De datum ligt nog niet 
vast maar het zal na de grote vakantie zijn. 

May Meeusen laat weten dat op de dag van de verkiezingen Halte Merle een tentoonstelling 
organiseert over (en in) het raadhuis van Meerle. Iedereen is hierbij uitgenodigd. 


