
Verslag Cultuurraad 17/12/2020 – Online 
 
Aanwezig AV 
Maurice Heymbeeck  t Alent 
Frans Van Eylen  Davidsfonds Rotselaar 
Gerrit Van den Breede  t kEItheater 
Peter Van Montfort  Muzikevento vzw 
Dieter Verschuren  Muzikevento vzw | KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Greet Houben   Nieuw Wezemaals Toneel vzw 
Linda Reniers   Theater Déjà Vu 
An Vandeputte   Wijngilde De Winghe 
Johan Verhegge  Jongerenkoor Marcanti 
Benoit Pauwels   KF De Vlaamse Leeuw Werchter 
Guido Putzeys   KH Rotselaer’s Ware Vrienden 
Chris Verhoelst   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Michel Wouters   Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter 
Eric Meyers   Bayernvrienden Rotselaar 
Mick Deloof   Femma Rotselaar Centrum 
Ils Van Dijck   Ferm Werchter 
Agnes De Rycke  Ferm Wezemaal 
Frederick Foncke  Gezinsbond Rotselaar 
Francine Van Oosterwijck Hagelandse Tractorvrienden | Rotselaarse Reuzengilde 
Kris Uytterhoeven  Hagelandse Tractorvrienden 
André Deroy   Karnavalvrienden Wezemaal 
Arlette Smets   Karnavalvrienden Wezemaal | P’kes van Wezemaal 
Roger Mergaerts  Kon. Sint-Sebastiaansgilde Werchter 
Jozef Vogeleer   KWB Rotselaar Centrum 
Johnny Gentens  KWB Wezemaal 
Maurice Van den Eynde Landelijke Gilde Werchter 
Yvette Bosmans  P’kes van Wezemaal 
Erik Wouters   Rotselaarse Reuzengilde 
Gisele Goovaerts  Samana Rotselaar Centrum 
Achilles Cuypers  Samana Wezemaal & Heikant 
Kris De Cat   Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Jan Evers   Thuisrijders Rotselaar 
Jan Hennes   Thuisrijders Rotselaar 
Marina Poortmans  Viva-SVV Rotselaar-Werchter 
Anne-Marie Arnoets  Viva-SVV Wezemaal 
Luc Van Asch   VRIENDEN vzw 
Lieven D’Haese   Deskundige 
Patrick Vervoort  Schepen van cultuur 
Carl Van Leemput  Medewerker cultuurdienst 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd 
Roger Patteet   Kuturele Kring Wezemaal 
Inge Vaesen   Theater Déjà Vu 
Chris Sterckx   Femma Rotselaar Centrum 
Hilde Wouters   Ferm Werchter 
Rieta Martens   Gezinsbond Wezemaal 
Conrad Ramaekers   Landelijke Gilde Wezemaal 
Jan Vanborren   Vuurbakens - Comedy in Rotselaar 
Ilse Taelemans   Deskundige 
Johan Smeyers   Deskundige 
Stien Pardon   Deskundige 
 
Aanwezig buiten AV 
Marleen Wellens 
 
 



1. Goedkeuring verslag AV CR 03/03/20 
Jan Vanborren (Vuurbakens-Comedy in Rotselaar) liet op 04/12/20 weten dat hij de aanwezigheidslijst 
op 03/03/20 vergat te tekenen waardoor zijn aanwezigheid niet werd genoteerd. Dit wordt aangepast. 
Het verslag van 03/03/20 wordt verder unaniem goedgekeurd. 
 
2. Kennisname aanpassing contactgegevens verenigingen 
Viva-SVV Wezemaal 
Anne-Marie Arnoets wordt effectief lid i.p.v. Diane Discart. 
Francoise Smekens wordt plaatsvervanger i.p.v. Anne-Marie Arnoets. 
 
3. Bekrachtiging / Ondersteuning actie ‘Poelekens’ 
Dokter Alfons Leempoels liep in juni een marathon in zijn tuin voor de actie: ‘Dokter Leempoels doet 
zijn ronde’. Met de giften die hij hiermee ophaalde, ondersteunde hij het onderzoek voor een covid 19 
vaccin in de laboratoria van het Rega en de KUL.  
De cultuurraad droeg ook een steentje bij door 150 euro over te maken voor dit goede doel. 
De algemene vergadering van de cultuurraad verklaart zich unaniem akkoord en bekrachtigt de 
eerdere beslissing. 
 
4. Bekrachtiging / Verlenging projectsubsidie 2020 
Omwille van de coronamaatregelen besliste het college van burgemeester en schepenen op 22/06 om 
de goedgekeurde aanvragen voor projectsubsidie 2020 te verlengen tot 2021. De overige budgetten 
voor projectsubsidie 2020 (na aftrek van de projectsubsidie voor de projecten die wel plaatsvonden in 
2020) worden integraal overgeheveld naar het volgende werkingsjaar. 
De algemene vergadering van de cultuurraad verklaart zich unaniem akkoord en bekrachtigt de 
eerdere beslissing. 
 
5. Bekrachtiging / Subsidie middenveld coronacrisis 
De Vlaamse regering besliste om een sectorale subsidie uit het Vlaamse noodfonds uit te keren aan 
de gemeente Rotselaar. Omdat de coronacrisis ook het middenveld treft, maakte het 
gemeentebestuur de bewuste keuze om deze subsidie integraal en onmiddellijk ter beschikking te 
stellen van het brede lokale verenigingsleven. 
Op de gemeenteraad van 30/06 werd de coronasubsidie voor het lokale middenveld goedgekeurd. De 
bedragen werden reeds overgemaakt aan verschillende verenigingen. 
Binnen dit pakket werd ook 25.000 euro voorzien voor een overkoepelend participatieproject van de 
verschillende adviesraden. Hiervoor werd reeds éénmaal samengekomen met de verschillende 
adviesraden. Dit wordt nog verder uitgewerkt in de toekomst.   
De algemene vergadering van de cultuurraad verklaart zich unaniem akkoord en bekrachtigt de 
eerdere beslissing. 
 
6. Bekrachtiging / Ondersteuning actie Rotselaar beraamdt 
Een van de acties van de cultuurraad voor 2020 was het plaatsen van gedichten op locatie. 
In samenwerking met de diensten cultuur en toerisme, de lokale horecazaken en handelaars 
ondersteunde de cultuurraad het project ‘Rotselaar beraamdt’. 
Met dit project (aftrap 06/09) werd samen met dorpsdichter Jef Lemmens de dichtkunst op een 
originele en laagdrempelige manier in de kijker gezet. Vijf dorpsgedichten kregen een vaste stek op 
locatie en een 30tal raamgedichten van dorpsdichter Jef Lemmens sierden het straatbeeld in alle 
deelgemeenten. 
Door 2 dorpsgedichten en 6 raamgedichten door te sturen konden inwoners een raamgedicht voor 
thuis winnen. Vijf inwoners werden hiermee beloond. 
De financiering van het project ‘Rotselaar beraamdt’ werd deels gedragen door de gemeente en deels 
door de cultuurraad. De cultuurraad voorzag een bedrag van 2.374,50 euro voor de promotie van het 
project. 
De algemene vergadering van de cultuurraad verklaart zich unaniem akkoord en bekrachtigt de 
eerdere beslissing. 
 
7. Bekrachtiging / Straatnaam Van de Cauterplein 
Het bestuur van de cultuurraad nam kennis van de princiepsbeslissing van de gemeenteraad van 
21/04/20 om de naam ‘Van de Cauterplein’ toe te kennen aan de doodlopende weg die toegang geeft 
aan de nieuwe verkaveling bij de Sint Pieterstraat. 
 



Het bestuur houdt rekening met volgende feiten: 
- de naam komt uit de lijst met suggesties voor straatnamen, die door de cultuurraad in het verleden al 
werd overgemaakt aan het gemeentebestuur. 
- Gabriel Van de Cauter, ereburger van Rotselaar, was woonachtig in Rotselaar. 
- er werden geen bezwaren overgemaakt n.a.v. het openbaar onderzoek. 
Op basis van deze elementen, gaf het bestuur een positief advies voor de definitieve goedkeuring van 
de naam ‘Van de Cauterplein’. 
De algemene vergadering van de cultuurraad verklaart zich unaniem akkoord en bekrachtigt de 
eerdere beslissing. 
 
8. Advies aanvragen projectsubsidie cultuur 2021 / Princiepsbeslissing CBS 12/10/20 
Aanvragen projectsubsidie 2021 socio-culturele verenigingen / cultuurraad 
Beide verenigingen stellen hun projecten voor aan de cultuurraad. 
 
100 jaar Ferm (KVLV) Wezemaal – Ferm Wezemaal 
Geplande acties: Tentoonstelling / Receptie / Marktactie / Feest / Wandelingen met Lennaert Maes  
Ramingen: uitgaven 9.115,30 / inkomsten 0,00 / saldo 9.115,30 / subsidie 4.557,65 
 
150 jaar Sint-Cecilia Rotselaar – KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Geplande acties: Nieuwjaarsconcert / Jubileumweekend / Muziekkapel van de Marine 
Omwille van corona zijn er aanpassingen binnen het programma: streaming Nieuwjaarsconcert en 
uitgave feestbier. 
Ramingen: uitgaven 24.681,00 / inkomsten 7.900,00 / saldo 16.781,00 / subsidie 8.390,50 
 
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 + restbedrag projectsubsidie 2021 
(na aftrek subsidiëring cultuurprojecten 2020) 
Projecten worden voor max. 50% gesubsidieerd na voorlegging afrekening (inkomsten/uitgaven) en 
facturen. 
 
De cultuurraad geeft unaniem positief advies voor beide ingediende projecten. 
Princiepsbeslissing van college burgemeester en schepenen wordt gevolgd. 
 
9. Bespreking aanvraag werkingssubsidie cultuur 2020 
Voor 2020 is er geen restbedrag van de post projectsubsidie. Het restbedrag van de projectsubsidie 
wordt overgedragen naar 2021 voor financiering van de uitgestelde projecten. 
Indien hetzelfde aantal subsidieaanvragen voor werkingssubsidie als in 2019 worden ingediend, 
betekent dit dat het variabele gedeelte van de werkingssubsidie voor 2020 2.592,75 euro bedraagt. 
Het variabele gedeelte wordt volgens het huidige reglement verdeeld via het puntensysteem 
(organisatie activiteiten, …(zie cliché bijlage 1 + 2). 
Omwille van corona is dit in 2020 voor het grootste deel weggevallen. 
 
Voorstel werkingssubsidie 2020 / corona 
Voor de werkingssubsidie 2020 (vast gedeelte) komen de verenigingen in aanmerking die kunnen 
aantonen dat er 1 of meerdere activiteiten georganiseerd werden in 2020 (zie cliché bijlage 3 / 
overzichtslijst). Dit blijft onveranderd. 
 



Voor de werkingssubsidie 2020 (variabel gedeelte) wordt voorgesteld om het restbedrag uitzonderlijk 
en éénmalig forfaitair te verdelen. Verenigingen die hiervoor in aanmerking wensen te komen, dienen 
zoals binnen het reglement voorzien, bijkomende gegevens in te vullen (zie cliché bijlage 1 + 2) en 
stavingstukken te bezorgen. Rekenformule: restbedrag werkingssubsidie (na aftrek vast gedeelte) / 
aantal verenigingen met behaalde punten (zie cliché bijlage 1 + 2). 
 
De cultuurraad geeft unaniem positief advies voor deze verdeelsleutel voor de aanvragen voor 
werkingssubsidie 2020. 
 
10. Adviesregister straatnamen 
Naar aanleiding van actie ‘Meer vrouw op straat’ van Radio 1 wenst de CR opnieuw een lijst samen te 
stellen voor het toekennen van toekomstige straatnamen. 
Tot op heden kwamen er geen nieuwe voorstellen meer binnen. 
Voorstellen voor nieuwe straatnamen kunnen nog steeds worden overgemaakt via 
cultuurraadrotselaar@skynet.be. 
 
Naar de toekomst toe zal de gemeente ook een commissie oprichten die specifiek rond dit thema 
werkt. Deze commissie zal worden samengesteld uit personen die interesse hebben voor het thema 
‘straatnamen’. Denken we hierbij aan lokale historici en academici (die soms ook deel uitmaken van 
het lokale culturele verenigingsleven) en kenners van de lokale identiteit. Ook de voorzitter of 
vertegenwoordiger van de cultuurraad kan zetelen in deze commissie. Zo kan er een brede oproep 
komen naar de ganse bevolking en kan deze commissie op basis hiervan en van de eigen voorstellen 
een suggestielijst opstellen. Voorstellen die vanuit de cultuurraad komen, kunnen dan worden 
meegenomen door de vertegenwoordiger vanuit de cultuurraad. 
 
11. Sociale vereniging 
Vereniging x of y organiseert een toneelvoorstelling, een concert, … een betalende socio-culturele 
activiteit en geeft x-aantal vrijkaarten ter beschikking aan het Sociaal Huis Rotselaar. 
Het Sociaal Huis verdeelt deze dan aan hun geïnteresseerde cliënten. 
Hoofddoelstelling: laagdrempelige werking zonder verdere tussenkomst van cultuurdienst en 
verenigingen. 
De voltallige cultuurraad stond heel positief tegenover dit idee. In het voorjaar werden door enkele 
verenigingen reeds enkele zaken aangeboden. Omwille van de coronamaatregelen werden deze al 
dan niet verspreid door het Sociaal Huis. 
Bedoeling is om dit verder te zetten.  
Verenigingen met een aanbod kunnen dit blijven melden via cultuur@rotselaar.be. Info (zeker 
meedelen in mail: naam, datum en locatie activiteit / aantal tickets / naam en gegevens 
contactpersoon vereniging) wordt dan overgemaakt aan het Sociaal Huis voor verdere afspraken met 
vereniging en verdeling van de tickets. 
 
12. IGCS 
Omwille van de coronamaatregelen besliste de IGCS om in 2020 verschillende activiteiten te 
annuleren of uit te stellen naar het nieuwe cultuurseizoen. 
 
De geplande reeks huiskamerconcerten ‘Sofa Soiree’ binnen de IGCS-gemeenten werd, op 2 
huiskamerconcerten begin maart na, geannuleerd. Een nieuwe reeks wordt opgestart indien dit 
opnieuw mogelijk is. 
 
De concertreeks ‘Passie voor Klassiek’ (voorjaar 2020) werd geannuleerd..  
 
De jubileumeditie 10 jaar Jazzwood (22/08/20) werd geannuleerd. 
 
‘Kunstroute Hageland’ (11/2020) werd uitgesteld naar volgend seizoen, 11/2021. 
Om de kunstliefhebbers een alternatief te bieden, werden 2 fietsroutes uitgewerkt en kon men op 
verschillende locaties kunstwerken zien in de voortuin of achter het raam. Daarnaast stuurde de IGCS 
voor de reeks ‘KunstKoppen’ de jonge Aarschotse filmmaker Rik Terlyn op pad langs een tiental 
ateliers binnen onze kunstzinnige regio. 
Voor zijn eerste video trok Rik langs bij het warme kunstenaarskoppel An en Pol Lemaire uit Werchter. 
Info: https://m.facebook.com/Kunstroute-IGCS-710415119109525/  

 



De ‘Avond van de Culturele Vrijwilliger’ (01/12/20) in GC den egger werd uitgesteld naar volgend 
seizoen. Een nieuwe datum moet nog worden vastgelegd. 
 
Ontdek muzikaal erfgoed in het Hageland met de Belpop Bonanza fiets- en wandelroute. 
Dit project werd extra gerealiseerd bij de start van de zomer 2020. 
Info: www.belpopbonanza.be/fiets-wandelroutes. 
 
13. Varia 
Werking verenigingen tijdens corona 
Tot op heden werden er op de cultuurdienst vanuit de verenigingen geen problemen gemeld over de 
huidige werkingen van de verenigingen. 
De voorzitter vraagt de verenigingen, indien problemen of aan de andere kant ook bij opportuniteiten, 
dit zeker over te maken aan het bestuur van de cultuurraad en aan de cultuurdienst. 
 
School- en gezinswandelingen 
Voor het cultuurseizoen 21-22 wenst de cultuurraad een aantal school- en gezinswandelingen uit te 
werken. Wandelingen van +/- 5 km, langs interessante locaties in de gemeente met weetjes en 
gedichten te beluisteren via een QR-code. Een eerste oproep naar de leden werd gedaan. Teken een 
parcours uit dat voldoet aan volgende voorwaarden: 
- lengte +/- 5 km in Werchter, Rotselaar of Wezemaal 
- maximaal via de trage wegen 
- langs interessante locaties (geschiedenis, architectuur, natuur, plaatselijke figuren, sport- of andere 
terreinen of gebouwen,… kortom elk punt waar je iets interessant over weet of waar de dorpsdichter 
een gedicht kan over schrijven). 
Voorstellen welkom via cultuurraadrotselaar@skynet.be of postadres: Langestraat 24/4 Wezemaal. 
 
Aanvraag evenementen (corona) – Laatste nieuws (corona) 
Info werd via mail bezorgd aan de verenigingen op 31/08/20. 
Voor publieke evenementen is het verplicht om je event te scannen met het COVID Event Risk Model. 
Info: www.rotselaar.be/coronavirus-covid-19. 
Laatste algemene corona-updates: www.rotselaar.be/coronavirus-federale-en-lokale-maatregelen. 
 
Medisch Single Point of Contact (corona) 
Info werd via mail bezorgd aan de verenigingen op 29/09/20. 
In bepaalde gevallen zijn er extra maatregelen nodig binnen de vereniging om een brede uitbraak te 
vermijden. Indien het gaat om een hoog-risicocontact van besmetting met het coronavirus en er een 
risico bestaat op een verdere besmetting binnen de vereniging, dient er contact te worden genomen 
met medisch expert dokter Marlies Metsu, marlies.metsu@gmail.com of 016-888098. 
 
Planning magazine Trots 
Info werd via mail bezorgd aan de verenigingen op 29/09/20. 
Trots 2020 | 04 (december 2020– januari 2021 – februari 2021)  
Trots 2021 | 01 (maart – april – mei 2021) 
Trots 2021 | 02 (juni – juli – augustus 2021) 
Trots 2021 | 03 (september – oktober - november 2021) 
Trots 2021 | 04 (december 2021– januari 2022 – februari 2022) 
Deadlines activiteiten in UIT 
Activiteiten december 2020 – januari 2021 – februari 2021: 02/11/20 
Activiteiten maart – april – mei 2021 : 01/02/21 
Activiteiten juni – juli – augustus 2021: 03/05/21 
Activiteiten september – oktober – november 2021: 02/08/21 
Activiteiten december 2021 – januari 2021 – februari 2022: 01/11/21 
 
Online-ronde 
Veel dankwoorden voor de organisatie van de vergadering, beste wensen en tips voor wandelingen. 
 
De voorzitter meldt dat het vroegere 11 juli comité contact heeft opgenomen en een bedrag van 1.000 
euro zal overmaken (wegens niet meer nodig) aan de cultuurraad.  
Bedoeling is om in 2021 het uitgestelde bezoek aan het Europees parlement opnieuw te organiseren 



Jongerenkoor Marcanti vraagt welke policy er wordt gebruikt voor de digitale buitenschermen. Krijgen 
verenigingen nog voldoende ruimte voor hun activiteiten? Nu ook reclameboodschappen. 
 Reclameboodschappen kwamen er vroeger ook reeds op. Nu meer zichtbaar door minder 

aanbod van activiteiten. 
 Policy wordt nagevraagd bij de infodienst en overgemaakt aan de verenigingen. 

. 
De mail over de aanvraag van de werkingssubsidies 2020 wordt eerstdaags verstuurd.  
 
De voorzitter meldt dat de cultuurraad een zoom-account heeft aangekocht. Dit wordt ook ter 
beschikking gesteld van de verenigingen. Hiervoor kan je steeds terecht bij de voorzitter. 
 
 
Datum volgende AV CR 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld.  
 
 
Dank aan de voorzitter en het bestuur voor deze online-vergadering. 
Heel fijn dat we met zovelen aanwezig waren en heel fijn iedereen nog is te zien!  
Mijn beste wensen voor iedereen en stel het wel ondertussen! 
 
 
 
Ontwerp verslag 17-12-20 | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 


