
Verslag Cultuurraad 13/11/2019 – Bezoekerscentrum 
 
Aanwezig AV 
Maurice Heymbeeck  t Alent   
Frans Van Eylen  Davidsfonds Rotselaar 
Joke Mannekens  t kEItheater 
Roger Patteet   Kuturele Kring Wezemaal 
Peter Van Montfort  Muzikevento vzw 
Dieter Verschuren  Muzikevento vzw | KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Greet Houben   Nieuw Wezemaals Toneel vzw 
Theo Peeters   Steenen Muur vzw 
Linda Reniers   Theater Déjà Vu 
Johan Verhegge  Jongerenkoor Marcanti 
Chris Verhoelst   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Patrick Weynants  KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Michel Wouters   Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter 
Eric Meyers   Bayernvrienden Rotselaar 
Heidi Morissens  Curieus Wezemaal - Vrouwen met een hoek af 
Nicole Stroobants  Femma Rotselaar Heikant 
Frederik Foncke  Gezinsbond Rotselaar 
Rieta Martens   Gezinsbond Wezemaal 
Christine Staes   Gulden Leeftijd 
Francine Van Oosterwijck Hagelandse Tractorvrienden | Rotselaarse Reuzengilde 
Kris Uytterhoeven  Hagelandse Tractorvrienden 
André Deroy   Karnavalvrienden Wezemaal 
Hilde Wouters   KVLV Werchter 
Agnes De Rijcke  KVLV Wezemaal 
Maurice Van den Eynde Landelijke Gilde Werchter 
Conrad Ramaekers   Landelijke Gilde Wezemaal 
Arlette Smets   P’kes van Wezemaal 
Yvette Bosmans  P’kes van Wezemaal 
Erik Wouters   Rotselaarse Reuzengilde 
Gisele Goovaerts  Samana Rotselaar Centrum 
Achilles Cuypers  Samana Rotselaar Heikant 
Hilde Van Laer   Samana Wezemaal 
Valère Verbruggen  Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Jan Hennes   Thuisrijders 
Marina Poortmans  Viva-SVV Rotselaar-Werchter 
Diane Discart   Viva-SVV Wezemaal 
Luc Van Asch   VRIENDEN vzw 
Patrick Vervoort  Schepen van cultuur 
Annie Wouters   Medewerker cultuurdienst 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Aanwezig buiten AV 
Annie Van Rompuy  KVLV Werchter 
 
Verontschuldigd 
Willy Bollens   Heemkring Groot-Rotselaar | Kulturele Kring Wezemaal 
Inge Vaesen   Theater Déjà Vu 
Benoit Pauwels   KF De Vlaamse Leeuw Werchter 
Guido Putzeys | Eric Haesen KH Rotselaer’s Ware Vrienden 
Cecilia Uytterhoeven  Femma Rotselaar Centrum 
Rieta Martens   Gezinsbond Wezemaal 
Ils Van Dijck   KVLV Werchter 
Lucia Vanhelmont  Samana Wezemaal 
Jan Evers   Thuisrijders 
Johan Smeyers   Deskundige 
Lieven D’Haese   Deskundige 
Stien Pardon   Deskundige 



1. Goedkeuring verslag AV CR 21/05/19 
Het verslag van 21/05/19 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Kennisname aanpassing contactgegevens verenigingen 
Theater Déjà Vu 
Inge Vaesen wordt plaatsvervanger i.p.v. Molly De Clercq 
 
Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter 
Jeroen Vermeij wordt plaatsvervanger i.p.v. Ann Uytterhoeven. 
 
Opmerking: 
Indien wijzigingen steeds vooraf de wijzigingen en de nieuwe contactgegevens bezorgen aan Raf.   
 
3. Advies subsidiereglement cultuur / Princiepsbeslissing CBS 04/11/19 
Het aangepaste voorstel van het nieuwe subsidiereglement wordt voorgesteld en besproken. 
Bedoeling is om een nieuw subsidiereglement te maken waardoor de administratieve werklast 
vermindert voor de verenigingen als ook de performantie extra wordt verhoogd. Prioritair is dat het 
vernieuwde reglement gedragen wordt door de verschillende verenigingen.  
Binnen het nieuwe voorstel wordt bijgevolg rekening gehouden met het eerdere advies van de 
cultuurraad. 
 
Het aangepaste voorstel van subsidiereglement wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Te nemen stappen: 
Definitieve beslissing / gemeenteraad december 2019 
Invoering vanaf werkingsjaar 2019 / e-mail met info aanvraag werkingssubsidie 2019 wordt later 
bezorgd. 
 
Voor invoering vanaf werkingsjaar 2019 is de cultuurraad akkoord bij meerderheid van stemmen (36 
stemmen voor / 1 stem tegen / geen onthoudingen). 
 
4. Advies aanvragen projectsubsidie cultuur 2020 | Princiepsbeslissing CBS 04/11/19 
Aanvragen projectsubsidie 2020 socio-culturele verenigingen / cultuurraad 
De verenigingen stellen hun projecten voor aan de cultuurraad. 
 
Concert 2020 - Sint-Ceciliakoor Sint-Pieter Rotselaar 
Ramingen: uitgaven 5.338,00 / inkomsten 4.600,00 / saldo 738,00 / subsidie 369,00 
 
KMVW2020 - 160 jaar KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Ramingen: uitgaven 16.250,00 / inkomsten 7.000,00 / saldo 9.250,00 / subsidie 4.625,00 
 
3x11 viering - Karnavalvrienden Wezemaal vzw 
Ramingen: uitgaven 5.325,00 / inkomsten 0,00 / saldo 5.325,00 / subsidie 2.662,50 
 
100 jaar Landelijke Gilde Werchter 
 Ramingen: uitgaven 15.350,00 / inkomsten 4.000,00 / saldo 11.350,00 / subsidie 5.675,00 
 
Pro Sessie - t Alent 
Ramingen: uitgaven 4.250,00 / inkomsten 0,00 / saldo 4.250,00 / subsidie 2.125,00 
 
Uittreksel subsidiereglement 
Artikel 5 Onder een ‘project’ wordt verstaan elke welomschreven culturele activiteit: 
- beperkt in ruimte en tijd (binnen een tijdspanne van 1 jaar). 
- dat zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen. 
- dat de specifieke jaarwerking van de socio-culturele vereniging overstijgt. 
- gericht op een brede doelgroep zonder afbakening van leeftijd. 
- met duidelijk een zelfstandige identiteit. Als het project deel uitmaakt van een groter organisatorisch 
geheel, moet het ingediende project getuigen van een grote zelfstandigheid en herkenbaarheid. 



- dat is georganiseerd uit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied en stimuli voor meer 
democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit duidelijk blijken. 
- waarvan de organisatie van het project een aanwijsbaar financieel risico inhoudt. 
 
Financiën 
Totaal beschikbaar budget (op basis van huidige cijfers): 8.673,00 
Projecten worden voor max. 50% gesubsidieerd na voorlegging afrekening (inkomsten/uitgaven) en 
facturen. 
 
De cultuurraad geeft unaniem positief advies over alle ingediende projecten. 
Princiepsbeslissing CBS wordt gevolgd. 
 
5. Kennisname straatnaam ‘Oude tramweg’ 
Het college van burgemeester en schepenen heeft n.a.v. de resultaten van het openbaar onderzoek 
(bezwaren van buurtbewoners) beslist om de principieel goedgekeurde naam ‘Heuvelrugweg’ toch te 
vervangen door ‘Oude tramweg’. Goedkeuring gemeenteraad september 2019.  
 
Advies buurtbewoner: 
“Heuvelrugweg is een vreemde keuze omdat er nergens een heuvel te zien is. Het gebied ligt 
misschien net iets hoger dan het gebied rond Hoogland, maar van een heuvel kan je moeilijk spreken. 
Het projectgebied wordt over de hele lengte doorkruist door het vroegere tramspoor dat van Werchter 
naar Aarschot liep en voor zover ik weet wordt er in het volledige binnengebied dat recent is verkaveld 
tussen de Hogeweg en Hoogland nergens in een straatnaam verwezen naar dit tramspoor. Er was 
zelfs een loskade van deze tram, grenzend aan de Hermansstraat.  Het lijkt me daarom logischer een 
naam te kiezen die naar dat tramspoor verwijst.” 
 
6. Evaluatie verenigingenbeurs / dorpsdichter 
Op zaterdag 19/10/19 was er een nieuwe editie van de verenigingenbeurs in Sportoase ‘de Toren’. 
Algemeen: groot succes. 
Onthaal nieuwe inwoners vond plaats in de cafetaria. Praktisch zeer positief zodat niet alle materiaal 
en standen moesten worden verplaatst. 
 
Tijdens de verenigingenbeurs werd ook de dorpsdichter bekend gemaakt. 
14 kandidaten waagden zich aan deze zoektocht. De jongste kandidaat werd geboren in 2006, de 
oudste in 1940. De laureaat blijft gedurende 3 jaar dorpsdichter van de gemeente Rotselaar. Jaarlijks 
zal de dorpsdichter minimaal 2 gedichten schrijven over tal van onderwerpen in nauw overleg met de 
Rotselaarse cultuurraad.  
 
Jef Lemmens (°1982) uit Wezemaal mag zich als eerste ooit 3 jaar lang dorpsdichter noemen van de 
gemeente Rotselaar. Hij won met het gedicht ‘Wijngaardbergbeest’. 
De dorpsdichter deed reeds enkele voorstellen om woordkunst verder te promoten. Samen met de 
dienst cultuur wordt dit in de toekomst verder opgenomen. 
 
De aanwezige dichters lazen hun gedicht voor tijdens de verenigingenbeurs. Naar de toekomst toe dit 
beter te koppelen aan een culturele activiteit waar dit beter past. Tijdens de beurs enkel beperken tot 
bekendmaking van de winnaar. 
 
Het bestuur zorgde ook reeds voor een overzichtsboekje met alle ingediende gedichten. Exemplaren 
zijn nog beschikbaar op de cultuurdienst. 
 
In de marge: 
Daar een heel aantal gedichten gelinkt zijn aan een bepaalde plaats binnen de gemeente stelt het 
bestuur voor om voor alle gedichten een bord te maken (dit kan met het budget dat niet is gebruikt 
voor het geannuleerde bezoek aan het Europees parlement) en deze op te stellen op die plaatsen, dit 
in samenspraak met het gemeentebestuur en de eigenaars van de gronden. 
De cultuurraad geeft hiervoor unaniem positief advies. 
 
7. IGCS 
Avond Culturele Vrijwilliger 
22/11/19 CC Het Gasthuis Aarschot / Ladies of the sixties 



Na eerdere oproep werden alle 76 plaatsen voor Rotselaar ingenomen. 
 
De avond van de culturele vrijwilliger editie 2020 vindt plaats in ‘den egger’ in Scherpenheuvel. 
Meer info volgt later. 
 
Concert Arte Amanti 
26/03/20 
Maart 2020 plant de cultuurdienst i.s.m. IGCS opnieuw een klassiek concert in de Sint-Pieterskerk van 
Rotselaar. Meer info volgt binnenkort. 
 
Kunstroute 
November 2020 is er nieuwe editie van de Kunstroute. 
Een eerste oproep naar kunstenaars die hun atelier openstellen werd reeds gedaan. Verschillende 
inschrijvingen kwamen reeds binnen. Vertel het zeker verder. 
 
8. Varia 
Project voor ‘De Vlasselaar’ Wezemaal 
6 orthostudenten werken een project uit voor ‘De Vlasselaar’, voorziening voor volwassenen met een 
beperking, in Wezemaal. De wens van de bewoners is om meer betrokken te raken bij het 
dorpsgebeuren en meer integratie en contact te realiseren met de buitenwereld. Gezien de 
voorziening vrij afgelegen ligt en er weinig vervoersmiddelen zijn willen de studenten proberen om de 
mensen meer bij hun te krijgen door tal van acties te ondernemen. 
Op 18/01/20 plannen zij een receptie waar iedereen op een originele manier kan kennismaken met de 
bewoners en hun omgeving. 
Verenigingen die interesse hebben om in ‘De Vlasselaar’ iets te doen kunnen contact nemen via 
Alexandro Barros Dias, barrosdiasalexandro@gmail.com. 
 
Bad Gandersheim 
Voor geïnteresseerde verenigingen die een bezoek wensen te plannen aan zustergemeente Bad 
Gandersheim. In 2022 wordt er een grote delegatie verwacht in Bad Gandersheim. 
 
t Alent 
Kunstkerstmarkt 
14-15/12/19 cultuurhuis ‘de Jack-Op’ Werchter 
Muzikale omlijsting, literair intermezzo en kerstfoyer met drankjes en hapjes 
Info: www.talentwerchter.be 
 
Landelijke Gilde Werchter 
Tractorkerstlichtparade 
21/12/19 vertrek Preterstraat Werchter (vanaf 17u) 
Nieuwe route. Party met optreden van Marchandise en DJ Tom. Hapjes en drankjes. 
Info: facebook Werchter Landelijke Gilde 
 
Muzikevento 
Vrees voor de aangekondigde besparingsronde binnen cultuur vanuit de Vlaamse regering. 
Deze vrees wordt unaniem gedeeld door de cultuurraad. 
De cultuurraad vraagt aan het college om de Vlaamse regering hierover in te lichten en te zorgen dat 
er een overleg komt om deze besparingen bij te sturen.  
 
 
Datum volgende AV CR 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld. 
 
Ontwerp verslag 13-11-19 | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 


