
Verslag Cultuurraad 09/03/2021 – Online 
 
Aanwezig AV 
Maurice Heymbeeck  t Alent 
Frans Van Eylen  Davidsfonds Rotselaar 
Gerrit Van den Breede  t kEItheater 
Joke Mannekens  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 
Chris Verhoelst   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Jan Wynants   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Michel Wouters   Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter 
Chris Sterckx   Femma Rotselaar Centrum 
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 
André Deroy   Karnavalvrienden Wezemaal 
Roger Mergaerts  Kon. Sint-Sebastiaansgilde Werchter 
Jozef Vogeleer   KWB Rotselaar Centrum 
Staf Van Espen   KWB Werchter 
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 
Patrick Vervoort  Schepen van cultuur 
Carl Van Leemput  Medewerker cultuurdienst 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd 
Roger Patteet   Kuturele Kring Wezemaal 
Lieven D’Haese   Deskundige 
 
Aanwezig buiten AV 
Georges Verbeeck 
 
De AV staat nog even stil ter nagedachtenis van het overlijden van Christine Staes. 
 
1. Goedkeuring verslag AV CR 17/12/20 
Het verslag van 17/12/20 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Kennisname aanpassing contactgegevens verenigingen 
Sint-Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Kris De Cat wordt effectief lid i.p.v. Valere Verbruggen. 
Peter Timbal wordt plaatsvervanger i.p.v. Kris De Cat. 
 



Gulden Leeftijd 
Therese Polfliet wordt effectief lid i.p.v. Christine Staes. 
Een plaatsvervanger werd nog niet aangeduid. 
 
3. Kennisname financieel overzicht CR 2020 / Budget CR 2021 
Het bestuur overloopt de afrekening 2020, licht het budget 2021 toe en licht het detailbudget voor 
Rotselaar Feest toe.  
 
Opmerking Wijngilde De Winghe 
Is er de mogelijkheid om nog te verschuiven binnen de voorziene budgetten? Een gedeelte van 
uitstap te voorzien voor opstart lokale cultuur?  
 Budgetten werden opgemaakt o.v. van corona-aanpassingen. Deze kunnen nog steeds 

wijzigingen en via actie Rotselaar Feest is het de bedoeling om lokale cultuur een podium te 
geven. Bij wijzigingen wordt dit meegedeeld aan de algemene vergadering. 

 
De CR geeft unaniem positief advies over de afrekening 2020 en de budgetten 2021.  
Financieel overzicht in bijlage. 
 
4. Advies uitbetaling werkings- en projectsubsidie 2020 / Princiepsbeslissing CBS 01/03/21 
Toelichting van de aangeleverde princiepsbeslissing. 
De bedragen voor project- en werkingssubsidie liggen vast voor de gehele legislatuur. 
Voor 2020 is er geen restbedrag van de post projectsubsidie. Het resterende bedrag voor 
projectsubsidie wordt zoals eerder beslist overgedragen naar het budgetjaar 2022 omwille van het 
verlengen van de aanvragen voor projectsubsidie naar aanleiding van de coronacrisis. 
Voor de werkingssubsidie 2020 (variabel gedeelte) wordt zoals eerder beslist het restbedrag forfaitair 
verdeeld voor verenigingen die hiervoor in aanmerking komen. 
Detailbedragen werkings- en projectsubsidie werden aan iedereen bezorgd. 
 
Projectsubsidie Cultuur        8.673,00 (30%) 
Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter      81,13 
Karnavalvrienden Wezemaal       2.261,25 
Overdracht naar werkingssubsidie:       0,00 
  
Werkingssubsidie Cultuur       20.238,00 (70%) 
Restbedrag projectsubsidie       0,00 
Totaal beschikbaar werkingssubsidie      20.238,00 
 
Na indienen van de verschillende dossiers 
Werkingssubsidie varia vast gedeelte      16.884,22 
Werkingssubsidie varia variabel gedeelte     3.353,76  
Totaal puntenaantal        n.v.t. 
Puntwaarde         n.v.t. 
 
Stappen 
- Definitieve beslissing uitbetaling werkings- en projectsubsidie cultuur 2020 / CBS 
- Uitbetaling werkings- en projectsubsidie cultuur 2020 / Rekendienst 
 
De CR geeft unaniem positief advies over de uitbetaling van de werkings- en projectsubsidie 2020. 
 
5. Projecten CR 2021 
Rotselaar Feest / Uitstap Europees parlement 
Poging nummer 3. Verdere details worden uitgewerkt en volgen later. 
 
Rotselaar Feest 
Begin juli, bedoeling om dit jaar een evenement te organiseren voor jong en oud rekening houdend 
met geldende coronamaatregelen. 
Acties: volksspelen / optredens / podium lokale cultuur 
Locatie: ‘de Meander’ 
Interesse om deel te nemen en te helpen, mailen naar cultuurraadrotselaar@skynet.be. 

 



Opmerking KWB Wezemaal 
Voorziene budget voor flyers, is dit voor ganse gemeente? Ja.  
 

School- en gezinswandelingen CR 
Voorstellen voor culturele wandelingen nog steeds welkom via cultuurraadrotselaar@skynet.be. 
Uitwerking voorzien: eind 2021 / voorjaar 2022. 
Zie vorig verslag: Wandelingen van +/- 5 km, langs interessante locaties in de gemeente met weetjes 
en gedichten te beluisteren via een QR-code. Teken een parcours uit a.d.h.v 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). 
 
6. IGCS 
Acties 
Passie voor Klassiek - Arte Amanti / 11/03/21 / Geannuleerd 
Passie voor Klassiek - Arte Amanti / 29/04/21 / Geannuleerd / Nieuwe datum o.v. 
Passie voor Klassiek - Johannespassie / 04/21 / Geannuleerd / Herneming Paasweekend 2022 
Passie voor Klassiek / Averbode Klassiek / 05/21 / o.v.  
Lichttheater - Theaterfestival Boze Wolf  / Nieuw 

Doel: figurentheater en erfgoed linken aan elkaar d.m.v. creatie van een lichttheater op een 
monument/gebouw binnen de IGCS 

Beste van de Buren / Nieuw 
Doel: (semi-)professionele artiesten van binnen de IGCS-gemeenten een podium geven in 
een andere gemeente van de IGCS.  
 Wordt bekeken om dit eventueel mee op te nemen binnen editie van Rotselaar feest. 

Jazzwood / 21/08/21 / o.v. / Herneming jubileumeditie 10 jaar 
Huiskamerconcerten Sofa Soiree / Opnieuw vanaf cultuurseizoen 21-22 
Kunstroute Hageland / November 2021 (uitgestelde editie van 2020) 
Avond van de Culturele Vrijwilliger / 30/11/21 / den egger / Ladies of the Seventies 
 
7. Laga 2022 Bad Gandersheim 
Georges Verbeeck, lid verzusteringscomité Bad Gandersheim, geeft een toelichting over Laga 2022 in 
zusterstad Bad Gandersheim. Toelichting in bijlage. 
 
8. Varia 
Gemeenschappelijke actie adviesraden 
Binnen de coronasubsidie werd een bedrag van 25.000 euro voorzien voor een gezamenlijk project 
van de verschillende adviesraden. Omwille van corona werden er tot op heden nog geen concrete 
stappen ondernomen. De voorzitter van de cultuurraad plant hiervoor een nieuw initiatief met de 
andere raden. 
Indien er geen project wordt gevonden, wordt het budget zoals eerder werd voldaan onder de 
respectievelijke verenigingen verdeeld. 
 
Straatnamen 
De voorzitter stelt voor om volgende namen op te nemen in het bestaande adviesregister voor 
straatnamen: Marieke Briers en Christine Staes. 
De CR geeft positief advies via meerderheid van stemmen (Marieke Briers / 2 onthoudingen – 
Christine Staes / 3 onthoudingen) over de voorgestelde straatnamen. 
 
Meteen aansluitend op de vergadering deed Ferm Wezemaal via e-mail nog een extra voorstel:  
“Onze vereniging Ferm bestaat 100 jaar. De stichter ervan was een vrouw en zij woonde op het 
kasteel in Wezemaal in de Spikstraat. Haar naam was juffrouw Wouters d’Oplinter. Een ongetrouwde 
dame van adel. Marlène de Wouters is een nazaat. Zij stichtte de Boerinnenbond in Wezemaal in 
1921. Daarna werd het KVLV en sinds vorig jaar is het Ferm.” 
Ook deze naam zal worden toegevoegd. 
 

Patrick Vervoort: Deze maand wordt een oproep gelanceerd aan lokale historici, academici en 
kenners van de lokale gemeenschap, zo ook de voorzitter of vertegenwoordiger van de 



cultuurraad. Het bestaande adviesregister met inbegrip van de nieuwe namen kan dan worden 
meegenomen binnen deze adviescommissie voor straatnamen.  
Naast deze op te richten commissie is het de bedoeling dat de cultuurraad haar adviserende 
rol inzake straatnamen verder blijft opnemen. 

 
WK Koers 
Het WK wielrennen passeert op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 september 2021 door onze 
gemeente. Vanuit Werchter trekt het peloton over de Provinciebaan door Rotselaar-centrum, om aan 
‘de Mena’ rechtsaf te slaan en zo richting Wijgmaal te rijden. De gemeente Rotselaar wil van deze 
doortocht een bijzonder belevingsmoment maken. 
Zie uitnodiging (05/03/21) voor online brainstormsessie voor verenigingen op 17/03/21. 
Inschrijven uiterlijk 12/03/21 via https://forms.gle/fMczLMsjSwUeuvH76. 
Extra info: sportdienst via sport@rotselaar.be. 
 
Uitleendienst provincie Vlaams-Brabant 
Zie infomail (14/01/21). 
Specifiek corona-aanbod: https://uitleendienst.vlaamsbrabant.be/catalogus/COVID-19. 
Algemeen: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/uitleendienst. 
Verenigingen dienen zich steeds eerst te registreren. Indien materiaal gewenst, tijdig aanvragen. 
 
Herbruikbare bekers 
Sinds 2020 is het op evenementen verboden om drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes of 
petflesjes. De enige uitzondering hierop kan worden gemaakt indien de organisator de gebruikte 
materialen voor minstens 90 procent zelf opnieuw inzamelt voor recyclage.  
Ook verenigingen en buurtcomités dienen aan deze regelgeving te voldoen. Daarom organiseert de 
gemeente Rotselaar een groepsaankoop, waardoor herbruikbare bekers aan een gunstig tarief 
kunnen worden aangekocht. 
Zie herinneringsmail (05/03/21) met bestelformulier, deadline intekening 28/03/21. 
Extra info: dienst evenementen via toerisme@rotselaar.be. 
 
Lenteschoonmaak Rotselaar 
Zie infomail (05/03/21). 
De lenteschoonmaak loopt van 20 maart tot 3 april. 
Wil je alleen of met maximum vier personen of met je gezinsbubbel zwerfvuil opruimen? 
Inschrijven uiterlijk 22/03/21 via www.rotselaar.be/lenteschoonmaak. 
Brief in bijlage. 
 
Bestuursmededelingen 
De eerstvolgende verenigingenbeurs is gepland in 2022, zie verslag cultuurraad 27/02/2019. 
Zoals afgesproken wordt deze actie 3-jaarlijks opgenomen, komende edities: 2022 en 2025. 
 
Verenigingen die voor hun eigen werking het zoom-account van de cultuurraad wensen te gebruiken, 
kunnen nog steeds terecht bij de voorzitter via cultuurraadrotselaar@skynet.be. 
 
Verenigingenronde 
Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter 
Indien een project ook in 2021 niet kan plaatsvinden, kunnen de voorziene projectsubsidies dan 
opnieuw worden opgeschoven? Repeteren is momenteel nog niet mogelijk bijgevolg wordt het moeilijk 
dit project binnen de gestelde termijn te realiseren. 

 Corona betekent flexibel omspringen met geplande acties. Net zoals er werd 
opgeschoven van 2020 naar 2021 zal dit ook nog kunnen voor 2021 naar 2022. Bij een 
nieuwe oproep voor indienen van projecten 2022 wordt er opnieuw gepolst naar de stand 
van zaken van de geplande projecten 2021. Indien goedgekeurde projecten worden 
verschoven naar 2022 en indien deze budgetmatig worden aangepast, moet er een 
nieuwe aanvraag worden ingediend. De huidige werkwijze wordt hiermee verdergezet. 
Bij wijzigingen wordt aan de verenigingen gevraagd dit steeds proactief te melden. 

 
Gezinsbond Rotselaar 
Is er nog een mogelijkheid om voor 2021 projectsubsidie aan te vragen? 



 Dit is niet meer mogelijk. Aanvragen voor projectsubsidie kunnen enkel binnen de 
vooropgestelde deadline (zie jaarlijkse oproepen). 
Deadline: uiterlijk 31/08 van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project 
plaatsvindt (zie subsidiereglement cultuur voor erkende socio-culturele verenigingen). 

 
KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Na de laatste nieuwe coronarichtlijnen, is het reeds mogelijk om een bijv. een buitenoptreden te 
organiseren tijdens de markt in Wezemaal? 

 Dit is momenteel niet mogelijk daar dit geen gecontroleerde ruimte is waar je het aantal 
mensen kan beperken. De update, met de huidig geldende maatregelen, van het 
crisiscentrum van de Vlaamse overheid van 09/03/21 wordt overgemaakt aan iedereen. 

 
 
 
Datum volgende AV CR 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld.  
 
 
 
Ontwerp verslag 09-03-21 | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 


