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VERSLAG 
Vergadering Cultuurraad  
12 mei 2016 
 
 
  d a t u m  

8 maart  2016 

 aanwezig: Ann Leemans (Kinderkoor Jubilate), Els Dereymaeker (Neos), Francis Huijbrechts 
(Erfgoed Hoogstraten), Jan Gijsbregts (Gilde Wortel) Karel Hofkens (Zaal Cecilia), Annemie Van Mol 
(Davidsfonds), May Meeusen (Halte Merlet), Veerle Beernaert (Stedelijk Museum), Jef Vissers 
(Schepen), Brent Blockx, Daan Aerts 
 verontschuldigd: Annita Brosens (Stati Kwist’t), Brigitte Kuijpers (Klooster Meer), Maarten 
Leemans (vzw LA:CH), Luc Van Bladel (Fanfare de Eendracht Meer), May Van Bavel (Landelijke 
Gilde Hoogstraten), Trees Mertens (KVLV Hoogstraten), Guy Rigouts (VVV), Jan Fret , Heidi Bekaert 
(Piuskoor) 

 afwezig: Jan Martens (Mixtuur), Bengt Hendrickx, Gust Kinschots (MinArte), Staf Brosens 
(Borderbrass), Elie L’Hoyest (Bibliotheek), Frans Tackx (Fanfare Marckezonen Minderhout),  

 

1. Goedkeuring verslag 8 maart 

De cultuurraad keurt het verslag van 8 maart 2016 goed. 
 
Halte Merlet vraagt zich af hoe lang zij nog programmatie kunnen doen in het raadhuis in Meerle. 
Schepen Jef Vissers kan daarover geen uitsluitsel geven maar geeft de raad om niet te ver in de 
toekomst te plannen (max. 1,5 jaar) en programmatie tijdig aan college te communiceren zodat er evt. 
rekening mee kan gehouden worden in besprekingen. 

 

10A. Nieuws aan college 
 
De geblokkeerde nek van Francis Huijbrechts maakt dat we dit punt in het begin van de vergadering 
dienen te bespreken. 
 
Context: instorten van de gevel van “De Berrie” op de vrijheid tijdens renovatiewerken. Erfgoed 
Hoogstraten kroop naar aanleiding van dit incident in de pen en stelt op de cultuurraad een nota voor 
die met instemming van de cultuurraad, vanuit de cultuurraad aan het college van burgemeester en 
schepenen zal worden voorgelegd. 
 
De volledige nota in bijlage aan het verslag. 
 
Opmerkingen vanuit de cultuurraad bij de nota; 

- Voorstel tot toevoeging: Zaal Cecilia. Dit zaaltje of deze zaal in het centrum van Hoogstraten 
heeft een grote waarde voor de Hoogstraatse gemeenschap. Ook al is  het gebouw as such 
niet opgenomen in de inventaris van erfgoed, toch voelt iedereen dat wel zo aan. 

 
Het gebouw werd enkele jaren geleden door de privé eigenaar aangeboden aan de gemeente 
in erfpacht.  Om samen met de gemeente een plan voor de renovatie en restauratie uit te 
tekenen.  
 

De cultuurraad beslist om de toevoeging niet te doen maar wel eens te bekijken of we het dossier 
apart op een cultuurraad kunnen brengen. Belangrijk daarbij is dat daarvoor de eigenaars van zaal 
Cecilia nog eens duidelijk krijgen wat ze zelf als mogelijkheden zien. 

 

De cultuurraad geeft het mandaat aan de voorzitter en Francis Huijbrechts om de tekst verder te 
verfijnen, zakelijker te schrijven en hem naar het college te brengen. 

 



  H : \ C u l t u u r \ C u l t u u r r a a d \V e r g a d e r i n g e n \ 2 0 1 6 \V 2 0 1 6 . 0 5 . 1 2 . d o c    p a g .  2  v a n  4  

2. Adviezen straatnamen en Vriendenpas 

In de periode tussen vorige en deze cultuurraad kwamen er nog twee dringende adviesvragen binnen. 

 
 Advies kerkhofpaden Meerle en Hoogstraten.  

Advies vragen werden met het verslag van 8 maart aan de cultuurraad bezorgd. Omdat er 
geen reactie kwam werd er besloten om het advies van het archief en het museum te volgen. 
 
Advies dat werd geformuleerd: 
Hoogstraten  Kruisweg 
Meer  Sint-Jorispad 
 

 Advies vriendenpas. 
Het systeem van de vriendenpas werd hier al kort besproken doch nooit formeel geadviseerd. 
Er kwamen geen fundamentele opmerkingen geen fundamentele opmerkingen op het advies 
dat Ann formuleerde dus werd dat advies overgemaakt aan de dienst cultuur. 
 

3. Kunstwerk rotonde Loenhoutseweg 

September 2015 kreeg cultuurdienst de vraag binnen van de studiekring aardbeientelers Antwerpen 
om hen te ondersteunen bij het verwezenlijken van een kunstwerk op de rotonde van de 
Loenhoutseweg. 
 
Het stadsbestuur engageerde zich om het dossier door de bureaucratische processen van AWV te 
loodsen en een concessie aan te vragen. 
 
Het ontwerp, uitvoering en financiering ligt volledig in de handen van de aardbeientelers. Ism de VITO 
gaan zij het kunstwerk ontwikkelen en plaatsen. 
 
Het ligt vandaag ter advies voor aan de cultuurraad. Hoewel we de aardbei dan misschien wel minder 
op z’n kunstzinnige merites dienen te beoordelen dan wel op wat de aardbei als monument op die 
plek kan betekenen. 
 

Na inzage van de plannen en het ontwerp, beslist de cultuurraad een positief advies te geven aan het 
kunstwerk op de rotonde van de Loenhoutseweg. 

 

4. Themajaar GRENZELOOS: Stand van zaken 

De oproep werd verspreid via Infozine, Hoogstraatse Maand, mailing en nieuwsbrief. Eerste infoavond 
werd afgelast wegens te weinig gegadigden.  
 
Voor de 2de infoavond op 18 mei zijn er ondertussen toch al een aantal bevestigingen binnen. Een 10-
tal verenigingen zullen komen meedenken. Nogmaals een warme oproep om ook af te komen. 
 
De stuurgroep zelf kan ook nog wel versterkt worden.  
Indien er overdag vergaderd kan worden wil May Meeusen wel aansluiten bij de stuurgroep. 

5. Gemeenschapscentrum: Stand van zaken 

De communicatie over het seizoen 2016-2017 is vertrokken. Zaterdag 28 mei zal de ticketverkoop 
starten. Het programma werd flink uitgebreid met filmvoorstellingen maar ook dankzij de 
samenwerking met de warande. 
 
De cultuurraad feliciteert de dienst cultuur met het programma dat werd samengesteld. 
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6. Voorstudies Cultuurhuis: Stand van zaken 

De schepen zat, samen met de cultuurdienst, samen met IOK. Zij werkten een traject uit dat zij voor 
ons zullen begeleiden. In het kort een proces in 4 fasen. 
 

1. Onderzoeksfase (profielonderzoek GC en behoeftestudie verenigingen) 
2. Opstellen van Globaal ruimtelijk programma (ontwikkeling van mogelijke scenario’s) 
3. Locatieonderzoek (inventarisatie en onderzoek mogelijkheden) 
4. Definitief ontwikkelingsscenario. 

 
Proces zou moeten afgerond kunnen worden eind 2017. 
 
Vraag van cultuurraad naar betrokkenheid werd meegenomen. Cultuurraad zal vertegenwoordigd 
worden in de stuurgroep die het proces zal begeleiden en op gepaste momenten in het onderzoek, 
advies kunnen geven. Bijv. welke scenario wordt verder gewerkt. Stuurgroep zal al van in het begin 
verloop proces mee kunnen bepalen. 
 
Momenteel wachten we nog op een kostenraming en kunnen we aan de slag. Volgens plan zouden 
we eind 2017 dus een scenario moeten hebben klaar liggen waar het bestuur mee aan de slag kan. 

7. Uitleendienst: Stand van zaken 

De diensten koppelden al een eerste keer terug aan de schepenen. Die vroegen bijkomend 
onderzoek. Daar zijn we momenteel mee bezig. 

8. Subsidiereglementen (zalen, werking): Stand van zaken 

Het college keurde de uitgangspunten voor een nieuw reglement goed nl 
- Subsidie moet gaan naar actief werkende verenigingen 
- Maximale integratie van nominale subsidie 
- Verenigingen mogen er niet op achteruit gaan. 

 
De verhoging van budget werd ook goedgekeurd door een verschuiving van de projectsubsidies naar 
werkingssubsidies. Wat het volledige budget in nieuwe reglement op 31 933 brengt. 
 
Planning is om het nieuwe subsidiereglement tegen oktober af te ronden. Officieel advies van de 
cultuurraad zou in september gegeven moeten worden. 
 

De cultuurraad roept de werkgroep subsidies opnieuw samen om het reglement ten gronde te 
bespreken en een dossier/advies voor te bereiden dat volgende cultuurraad kan besproken worden. 

 
Schepen en dienst cultuur plannen ook nog een moment met de Hafabra verenigingen. 

9. Cultuurprijs van de Kempen: Dossier 1814 

Dossier werd opgemaakt en verstuurd. 

10. Nieuws uit het college / Vragen aan het college 

 De gemeenteraad besliste over de  straatnaam in Meer. Nadat de Hopweg niet werd 
weerhouden, koos de gemeenteraad voor Sint-Sebastiaanshof 

 

 Dossier restauratie Kerk. Na inspectie door monumentenwacht vastgesteld dat de situatie 
precair is. College bekijkt momenteel het restauratiedossier. 
 

 College ging principieel akkoord met een nieuwe subsidiereglement voor vrijetijdsparticipatie 
van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare positie. 

 



  H : \ C u l t u u r \ C u l t u u r r a a d \V e r g a d e r i n g e n \ 2 0 1 6 \V 2 0 1 6 . 0 5 . 1 2 . d o c    p a g .  4  v a n  4  

Kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare positie kunnen een toelage krijgen voor 
50% van het lidgeld of geld voor kampen bij jeugd -, sport- en cultuurverenigingen. 
 
Aanvraagformulier op dienst vrije tijd en vervolgens volgt dienst het verder op en doet contact 
met vereniging.  
 

De cultuurraad geeft een positief advies aan het nieuwe subsidiereglement. 
De cultuurraad geeft nog wel mee om de doelgroep zeker te betrekken in het uitwerken van 
communicatie rond de toelage. 

 

11. Opvolging culturele activiteiten + Longlist Cultuurprijs 2016 

Activiteiten die op de longlist kunnen voor de cultuurprijs: ‘Festen’ van Tinello, Johannespassie van 
het Piuskoor, Trioconcert Borderbrass, … 
 
Aan alle leden een oproep om tegen volgende vergadering kanshebbers voor de Cultuurprijs 2016 
door te geven voor de longlist! 
 
Geplande activiteiten 

 
14/05 Zaal Cecilia – Shenandoah Special 
15/05-16/05 Expositie Fotogroep het Slot 
22/05-26/05 Heilig Bloed 
05/06 Pius con brio – aperitiefconcert Piuskoor 
12/06 Loftconcert Renze Ferwerda 
18/06-19/06 Tentoonstelling Raadhuis door Halte Merlet 
25/06 Woodstockje 
26/06 Tinne Feest 
03/07 Smikkeltocht landelijke gilde Meerle 
12/08 -13/08 Antilliaanse feesten 
17/09 Raadhuis Meerle – Halte Merlet – The ladies 
27/10 Poëzieavond de Mark - Museum 

12. WVTTK 

 Neos besliste om niet mee te doen aan de seniorensportdag van de gemeente en kreeg een 
vrij dwingende mail waarbij het leek alsof deelname voorwaarde was om in toekomst nog 
sportsubsidies te kunnen krijgen. 
(nvdr. Na navraag bij dienst sport blijkt het om een misverstand te gaan. De mail was 
geenszins zo bedoeld en zal ook niet zo uitgevoerd worden. De mail wilde enkel duidelijk 
maken dat deelname kan meetellen als punten voor de subsidie.) 
 

 Is er een overzicht of inventaris van alle zalen in Hoogstraten? Zou dat er kunnen komen? 
Momenteel enkel een overzicht van gemeentelijke lokalen. 
Kan bekeken worden door cultuurdienst. Heeft al op tafel gelegen maar lag onderaan de 
stapel. Cultuurdienst bekijkt verder. 
 

 8 juli is het Vat van ’t Stad. Een iets ander concept. Meer randanimatie.  
Gezelliger, meer zomers,… 

 

 Op 2 juni is er een infomarktje voor anderstalige inwoners. Ann en Els zijn kandidaat om 
informatie door te geven over de socio-culturele verenigingen. Brent stuurt de exacte info nog 
door. 


