
 
VERSLAG 

Museumraad  

 

 

•  da tum 
16/06/2021 
 

•  aanwez ig  
Schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft), Piet Van Deun, Jos Brosens, Ilse Verachtert (CD&V) 
en Lydia Bottenburg (Anders) 
 

•  verontschuld i gd  
Francis Huijbrechts en Johan Ooms 
 

•  a fwez ig  
Patrick Melis (Hoogstraten Leeft), Jobbe Janssen, Els Verheijen (N-VA), José Verbreuken, May 
Meeusen, Annick Roos (Hoogstraten Leeft), Marleen De Vrij (Hoogstraten Leeft) en Charis Kamoen 
(CD&V) 
 

 
1. Goedkeuring verslag 10 maart 2021  
 
Bespreking 
Lydia Bottenburg merkt op dat op de afgelopen gemeenteraad werd gemeld dat de Museumraad haar 
goedkeuring had gegeven aan de locatie van de nieuwe museumdepot in het huidige BIB-gebouw. Dit 
klopt volgens haar niet, het ging enkel om een kennisgeving. Ilse Verachtert volgt dit standpunt en 
zegt dat het dossier niet grondig inhoudelijk besproken is. Lydia Bottenburg verklaart ook niet akkoord 
te zijn met de nieuwe locatie voor de museumdepot.  
 
Het klopt inderdaad dat er niet gestemd is over de museumdepot, wat ook niet de bedoeling is in de 
Museumraad. De scenario’s en het proces werden vorige keer toegelicht op museumraad. De 
verschillende scenario’s zijn beschikbaar in meeting mobile voor de fracties. 
 
Schepen Arnold Wittenberg stelt voor op de volgende Museumraad het agendapunt van de depot te 
agenderen en het dan grondig te bespreken. 
 
Besluit 
De Museumraad keurt het verslag goed, mits inachtneming van de opmerkingen van Lydia Bottenburg 
en Ilse Verachtert. 
 
2.  Aanwerving nieuwe museummedewerker 
 
Bespreking 
Er waren dertien kandidaten geselecteerd voor de schriftelijke thuisopdracht. Hiervan slaagden er vijf 
en mochten deelnemen aan het mondeling examen. Anton Van Dijck kwam als beste kandidaat naar 
voren. Hij werkt reeds deeltijds bij de stad Hoogstraten en woont ook in Hoogstraten. Hij zal zich 
vooral toeleggen op publiekswerking en educatie. 
 
Anton komt in dienst vanaf 1 juli. Volgende Museumraad zal hij aanwezig zijn om zich voor te stellen. 
 
Besluit 



De Museumraad neemt kennis van de aanwerving. 
 
2.            Voorbije activiteiten 
 
Bespreking 
In Meer werd i.s.m. Erfgoed Hoogstraten een infobord over de crash van een Frans gevechtsvliegtuig 
ingehuldigd. Door de corona-maatregelen was het een beperkte bijeenkomst. Er was een delegatie 
van de Franse ambassade en de “Souvenir Français”. 
 
Onze yoga-activiteit voor Erfgoeddag werd net als vorig jaar afgelast door de coronamaatregelen. Het 
museum gaf nog wel haar medewerking aan Iep Design die een alternatieve programma had bedacht 
voor de workshop lederbewerking. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de voorbije activiteiten. 
 
3.            Tentoonstellingen 2021  
 
Bespreking 

• Alexandra Vinck - 10 april 2021- 20 juni 2021 
Gegeven de coronamaatregelen en het beperkt aantal toeristen trek de tentoonstelling vooral 
in het weekend wel volk. Alexandra is ook veel aanwezig. Koning Albert en Koningin Paola 
brachten een informeel bezoek aan het begijnhof en de tentoonstelling. 
 

• IKO-Afgestudeerden - 26 juni 2021 - 25 juli 2021 
Het concept is dit jaar veranderd van laureaten naar afgestudeerden. Normaal is er ook elk jaar 

een proclamatie in het museum van de laatstejaars, maar door de coronamaatregelen kunnen 

we dit niet laten doorgaan. We gaan wel een ganse dinsdag openen om de kunstenaars en 

hun familie de kans te geven verspreid de tentoonstelling te bezoeken. 

 

• Catwalk - Kempische kleding tussen 1850-1950 - 31 juli 2021 - 19 december 2021 
Een tentoonstelling over kleding in de Kempen met o.a. bruiklenen van het museum van 
Beerse. 

 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de tentoonstellingen. 
 
4. Stadsarchief 
 
Annemie Polé is van 15 juni op pensioen. Piet neemt de taken van het historisch archief op zich. Een 
aanwerving voor de taken van het hedendaags archief is lopende. Misschien moeten we bekijken of 
we de Museumraad uitbreiden tot Museum & Archiefraad?  
 
Stand van zaken: 

• De inventarisatie van het kerkarchief Sint-Katharina Hoogstraten is afgerond. 

• De Inventarisatie van de archieven van de gemeenten (1795-1977) is nog lopende. 

• De herverpakking en herinventarisatie van het historisch archief (voor 1795) is grotendeels 
afgerond. 

• Er zijn enkele schenkingen gebeurd: een gildeboek en standaard van de Sint-Ambrosiusgilde 
Wortel en het archief Brouwerij Brosens uit Hoogstraten. 
 

De bedoeling is vanaf september te starten met online-ontsluiting van het stadsarchief. Onderstaande 

stukken worden online gebracht: 

• registers van de burgerlijke stand van Hoogstraten, Meerle, Meer, Wortel, Minderhout tot 1910 



• herwerkte inventarissen en nieuw opgemaakte inventarissen 

• schepenbrieven die gedigitaliseerd zijn: 877 stuks daterend van 1462 tot 1702 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de stand van zaken van het stadsarchief. 
 
6.  Varia 
 
Er is terug gestart met rondleidingen voor de scholen. 
 
Het museum beheert nog een aantal andere dossiers: 

• Dossier restauratie wegkapel Meersel-Dreef. Nu in de eerste fase wordt er een 
vooronderzoek gedaan om dan tot een plan van restauratie te komen. 

• Ontsluiting Sint—Katharinakerk: meerjarenplan i.s.m. cultuurdienst, kerkfabriek, … 

• Restauratie torenkruis Rozenkranspark. Dit 16de eeuwse torenkruis is beschadigd door een 
storm begin van dit jaar. Het wordt opgehaald en gerestaureerd door een extern bedrijf. 
Het wordt nadien teruggeplaatst iets verderop aan het monument van de 
oorlogsslachtoffers. 

• Ilse Verachtert vraagt nog of er actie is ondernomen m.b.t. het voorstel van Jan Verheyen 
om het Rozenkranspark te beschermen. Arnold legt de procedure uit. Indien het dossier in 
behandeling wordt genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed zal het stadsbestuur 
gevraagd worden z’n advies over te maken. Om deze procedure niet te doorkruisen 
onthoudt het stadsbestuur zich momenteel van enig advies of commentaar over dit dossier. 
Het behoud van de bestaande kruisweg- en rozenkransstaties is wel opgenomen in het 
bestek voor de realisatie van het cultuurhuis. Daarnaast is het de bedoeling om de huidige 
park en groenfunctie met dit project nog verder uit te breiden. 

• Lydia Bottenburg vraagt of de nieuwe medewerker ook mensen in armoede als doelgroep 
zal hebben. De bedoeling is dat Anton ook een doelgroepenwerking uitwerkt. De volgende 
Museumraad kan dit daar hem toegelicht worden. 

• Ilse Verachtert vraagt aandacht te hebben voor tentoonstellingsruimte voor hedendaagse 
kunstenaars. Schepen Arnold Wittenberg laat weten dat dit o.a. bekeken wordt in kader 
van het Cultuurhuis. Recent is er op het begijnhof ook een ruimte bijgekomen voor 
tentoonstelling. Het gaat om een privéinitiatief op begijnhof nr. 38. 
 

De volgende vergaderingen van de Museumraad zijn 15 september 2021 en 15 december 2021.  


