
 

VERSLAG 
Museumraad  

••••  d a t u m  

03/07/2019 

••••  a a n w e z i g  

Arnold Wittenberg, Charis Kamoen, Marleen De Vrij, José Verbreuken, Johan Ooms, Piet Van Deun, 

Cor Kieboom, Lydia Bottenburg, Francis Huijbrechts, Els Verheijen, Noor Van Coillie, Jos Brosens en 

Ilse Verachtert 

••••  v e r o n t s c h u l d i g d  

 Patrick Melis en Annick Roos 

••••  a f w e z i g  

Jobbe Janssen en May Meeusen 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 23/04/2019  
Bespreking 

Geen opmerkingen. 

Besluit 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Kennismaking nieuwe verkozen leden vanuit het culturele-erfgoedveld 

Bespreking 

De vorige vergadering zijn zeven leden verkozen uit het culturele-erfgoedveld: May Meeusen, Johan 
Ooms, Francis Huijbrechts, Cor Kieboom, Jobbe Janssen, José Verbreuken en Jos Brosens.  

De aanwezige leden vanuit het culturele-erfgoedveld en de politieke fracties stellen zich voor in een 
kennismakingsronde. 

 

3. Doorlichtingsverslag kwaliteitslabel 2017  

Bespreking 

Om de nieuwe leden een inzicht te geven in de museumwerking wordt het doorlichtingsverslag kort 
voorgesteld. Elke vijf jaar wordt het museum doorgelicht door de Vlaamse Overheid in het kader van 
het kwaliteitslabel ‘Erkend museum’. In het verslag zijn drie prioritaire opmerkingen geformuleerd.  

(1) De loonschalen moeten afgestemd worden op de jobvereisten. 

(2) De huidige twee depots (zolder oud stadhuis en kelder nieuw stadhuis) voldoen niet aan de 
normen van een museumdepot. Meer specifiek is er in de depot van het nieuw stadhuis kans op 
waterschade door bijvoorbeeld springen van een waterleiding. Bovendien is daar ook het depot van 
het stadsarchief opgeborgen. Op de zolder van de het oud stadhuis zijn er te grote temperatuur- en 
vochtigheidsschommelingen. 



Er wordt momenteel in het kader van de meerjarenplanning gekeken hoe deze twee opmerkingen 
aangepakt moeten worden. Vermoedelijk zal hierover meer nieuws zijn in de Museumraad van 
september of december.  

(3) Aanpassen van de inventaris naar een nieuw collectiebeheersysteem. Momenteel zijn we hier mee 
bezig. We stappen in ErfgoedInzicht, een systeem gebaseerd op Adlib, en centraal door de Vlaamse 
Overheid opgezet en onderhouden systeem. Vermoedelijk zal de overgang afgerond zijn in 
september. 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van het doorlichtingsverslag. 

 

4. Open Monumentendag 2019 

Bespreking 

Elk jaar nemen we deel aan Open Monumentendag. We stellen enkele klassiekers open (Laermolen 
en Meerselmolen) maar we zetten ook telkens één monument in de kijker. Dit jaar kiezen we voor de 
Sint-Luciakapel in Meersel-Dreef. Het is een wat onbekende kapel die wel één van de oudste van de 
streek is. Ze dateert uit het begin van de 15de eeuw. 

Open Monumentendag is op zondag 8 september. 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van Open Monumentendag. 

 

5. Tentoonstellingen 2020 

Bespreking 

De voorlopige programmatie voor 2019 is als volgt. 

(1) Lionel Van den Boogaarde uit Meerle / Clara Voortman (jan-feb-maart). Clara Voortman is een 19de 
eeuwse kunstenares/fotografe. Lionel is een achterkleinkind van Clara. 

(2) Fototentoonstelling WOII. Dit kadert in 75 bevrijding/einde van WOII (april-mei-juni). De 
tentoonstelling wordt samengesteld in samenwerking met vzw Erfgoed Hoogstraten. 

(3) IKO-Laureaten (juli). De jaarlijkse wederkerende tentoonstelling van de laureaten van de 
kunstacademie IKO. 

(4) Brand/calamiteiten in de geschiedenis van Hoogstraten (aug-sept-okt-nov-dec) (n.a.v. jubileum 
brandweer) 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van de programmatie van 2020. 

 

6. Rondvraag 

Ilse Verachtert laat weten dat op 4 augustus om 15u de inspeling van de gerestaureerde beiaard is. 

Cis Huijbrechts vraagt om de problematiek van het depot en stadsarchief kort op te volgen. 

Arnold Wittenberg laat weten dat de inhuldiging van de toren op zondag 15 september is. 

De volgende Museumraad is op woensdag 18 september. 


