
Verslag Cultuurraad 24/06/2021 – Online 
 
Aanwezig AV 
Frans Van Eylen  Davidsfonds Rotselaar 
Bert Cornelis   Heemkring Groot-Rotselaar 
Greet Houben   Nieuw Wezemaals Toneel vzw 
Linda Reniers   Theater Déjà Vu 
Johan Verhegge  Jongerenkoor Marcanti 
Chris Verhoelst   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Eric Meyers   Bayernvrienden Rotselaar 
Francine Van Oosterwijck Hagelandse Tractorvrienden | Rotselaarse Reuzengilde 
Kris Uytterhoeven  Hagelandse Tractorvrienden 
André Deroy   Karnavalvrienden Wezemaal 
Roger Mergaerts  Kon. Sint-Sebastiaansgilde Werchter 
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 
Fred Van de Velde  Samana Wezemaal & Heikant 
Kris De Cat   Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Jan Hennes   Thuisrijders Rotselaar 
Charlotte Janssens  Viva-SVV Rotselaar-Werchter 
Anne-Marie Arnoets  Viva-SVV Wezemaal 
Luc Van Asch   VRIENDEN vzw 
Carl Van Leemput  Medewerker cultuurdienst 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd 
Maurice Heymbeeck  t Alent 
Willy Bollens   Kulturele Kring Wezemaal | Heemkring Groot-Rotselaar 
Roger Patteet   Kulturele Kring Wezemaal 
Benoit Pauwels   KF De Vlaamse Leeuw Werchter 
Guido Putzeys   KH Rotselaer’s Ware Vrienden 
Eric Haesen   KH Rotselaer’s Ware Vrienden 
Chris Sterckx   Femma Rotselaar Centrum 
Mick Deloof   Femma Rotselaar Centrum 
Ils Van Dijck   Ferm Werchter 
Hilde Wouters   Ferm Werchter 
Agnes De Rycke  Ferm Wezemaal 
Maurice Van den Eynde Landelijke Gilde Werchter 
Marina Poortmans  Viva-SVV Rotselaar-Werchter 
Patrick Vervoort  Schepen van cultuur 
 
Aanwezig buiten AV 
Georges Verbeeck 
 
 
1. Goedkeuring verslag AV CR 09/03/21 
Het verslag van 09/03/21 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Kennisname aanpassing contactgegevens verenigingen 
Viva Rotselaar-Werchter 
Charlotte Janssens wordt plaatsvervanger i.p.v. Inge Van Leemput. 
 
Samana Wezemaal & Heikant 
Fred Van de Velde wordt effectief lid i.p.v. Lucia Vanhelmont. 
 
 



3. VERDIEP 2 seizoen 21-22 
Voorstelling nieuwe cultuurbrochure VERDIEP 2 GC ‘de Mena’ 
Mich Walschaerts (Kommil Foo) / Dimitri Leue / Johan Braeckman, Rick de Leeuw en Jan Hautekiet / 
Liliane Saint-Pierre / Kunstroute / Los Speedy Bobs / De Bonanzas / The LIghthouse / dirk Blanchart / 
Jan De Smet (ex De Nieuwe Snaar) / Fetskeu / Ten Feet From Stardom / Johan Verminnen / Michel 
Wuyts & Geert Vandenbon / Passie voor Klassiek / Houtekiet met Jeroen Lenaerts / Delphine 
Lecompte & Mauro Pawlowski / Le Chicon / Pusher / MENART / Lenny & de Wespen / ... 
 
Tickets beschikbaar via www.verdiep2.be / balie cultuurdienst Mena 
Sofa soiree… organiseer vanaf september 2021 zelf een huiskamerconcert en steun zo de artiesten 
en muzikanten! Alle info via www.funtimerecords.com. 
 
4. Rotselaar Feest 
De editie van Rotselaar Feest begin juli wordt definitief geannuleerd omwille van een negatief advies 
na het invullen van het CERM-document. 
De vrijgekomen budgetten worden aangewend voor de geplande uitstap naar het Europees 
parlement. De voorzitter bezorgt hiervoor nog een uitnodiging met extra informatie. 
 
5. Projecten 2021 / Aanvragen projectsubsidie 2022 
Stand van zaken (uitgestelde) projecten 2020-2021 
- Concert 2020 – Sint-Ceciliakoor Sint-Pieter Rotselaar 
Project wordt opnieuw geannuleerd en uitgesteld naar 2022. 
- KMVW2020 - 160 jaar – KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Project wordt deels uitgevoerd (tentoonstelling), overige geplande acties worden opnieuw 
geannuleerd en niet meer doorgeschoven naar 2022 wegens jubileum niet meer van toepassing 2 jaar 
later en andere verenigingen kunnen budgetten dan beter aanwenden. 

Opmerking 
KMV Sint-Cecilia Wezemaal wenst wel nog hun unieke banier te conserveren/restaureren en 
mee naar buiten te treden. Financiële middelen worden hiervoor gezocht. 
Oproep naar erfgoed- en cultuurverenigingen om hier mee over na te denken en te helpen.  
 Vraag wordt ook overgemaakt aan Winar.  

- 100 jaar Landelijke Gilde Werchter 
Project wordt opnieuw geannuleerd en uitgesteld naar 2022. 
- Pro Sessie – t Alent 
Project wordt opnieuw geannuleerd (reeds kleine onkost) en niet meer doorgeschoven naar 2022 
wegens geplande organisatie Kunstroute Werchter. 
- 100 jaar Ferm (KVLV) Wezemaal – Ferm Wezemaal 
Project wordt bijgestuurd, deels uitgesteld naar najaar 2021 en deels uitgesteld naar voorjaar 2022. 
 - 150 jaar Sint-Cecilia Rotselaar – KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Project wordt bijgestuurd, deels uitgesteld naar zomer-najaar 2021 en deels uitgesteld naar 2022. 
 
Opmerking 
Een informatiemail voor de aanvraag van projectsubsidie 2022 wordt weldra verstuurd aan iedereen. 
Deadline indienen 31/08/2021. 
Voor de nieuwe aanvragers, hou zeker rekening dat er reeds verschillende projecten zijn 
doorgeschoven naar 2022.  
 
Advies cultuurraad 
De cultuurraad, bij unanieme beslissing, vraagt naar analogie van de eerdere collegebeslissing om de 
termijn voor de projectsubsidies, voor de goedgekeurde projecten van 2020-2021, opnieuw te 
verlengen naar 2022, financiering via budgetten 2023. 
 
6. Adviescommissie straatnamen 
Voor de zoektocht naar straatnamen werd een adviescommissie voor straatnamen opgericht. Naast 
de voorzitter van de cultuurraad zijn er nog enkele leden uit de algemene vergadering van de 
cultuurraad. Na twee samenkomsten ligt er reeds een ruim werkdocument met voorstellen van 
straatnamen op tafel. Als basis diende de reeds aangelegde lijst vanuit de cultuurraad. 
 
Daarnaast werd er via een artikel in trots en via de digitale kanalen een oproep gelanceerd naar alle 
inwoners van de gemeente. 



Infovoorwaarden voor een straatnaam en een voorstel indienen kan via 
www.rotselaar.be/straatnamen. Voorstellen worden steeds overgemaakt aan de adviescommissie. 
 
De adviescommissie werkt in de tussentijd verder om in het najaar 2021 een document met 
voorstellen te kunnen overmaken. Dit zal ook worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 
de cultuurraad die blijvend advies zal geven over het toekennen van straatnamen. 
 
7. Kennisname reglement en tarieventabel culturele infrastructuur 
De verhuurreglementering van de culturele infrastructuur (vrijetijdscentrum ‘de Mena’, cultuurhuis ‘de 
Jack-Op’ en bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn) dateert van 2009.  
Het nieuwe reglement en prijzentabel wordt, na goedkeuring op de Raad van Bestuur van het AGB 
Rotselaar van 06/05/21, ten aanzien van de gebruiker geoptimaliseerd en duidelijker geformuleerd. 
Anderzijds biedt de nieuwe prijzentabel (extra specifieke tabel) extra vergadermogelijkheden voor 
erkende Rotselaarse verenigingen. 
In bijlage: nieuw reglement en prijzentabel. Meer info: dienst cultuur via Carl, cultuur@rotselaar.be. 
 
Reactie KWB Werchter 
Is de Jack-Op blijvend beschikbaar voor het spelen van toneel? 
 Uiteraard is dit mogelijk, de werking wordt verdergezet zoals het was. De editie voor 2022 

werd reeds vastgelegd. Bij wijziging/annulatie contact te nemen met de dienst cultuur. 
 
Reactie KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Wat is de stand van zaken naar het hervormen van kerken om deze definitief in te schakelen als 
culturele infrastructuur? 
 Dit dossier is lopende binnen de intergemeentelijke archeologische dienst Winar. Vraag naar 

stand van zaken wordt overgemaakt aan Winar. 
 
8. Uitleendienst Rotselaar 
De gemeente Rotselaar stelt via haar uitleendienst gratis materiaal ter beschikking van erkende 
Rotselaarse verenigingen. Het materiaal wordt gratis geleverd en opgehaald door de medewerkers 
van de technische dienst. Voorwaarde is dat het ontleende materiaal wordt klaargezet voor ophaal 
zoals ontvangen bij levering. 
 
Met de aankoop van nieuw, kwalitatief materiaal wil de gemeente het verenigingsleven verder 
praktisch ondersteunen bij de werking en bij het organiseren van activiteiten en evenementen. 
 
Met de nieuwe investering van circa 30.000 euro worden momenteel de oudere materialen vervangen, 
wordt de productenlijst verder uitgebreid met basismaterialen (banken, (sta-)tafels, stoelen, podia) en 
wordt de materiaallijst aangevuld door de aankoop van 10 kwalitatieve tenten (3x3 meter) die multi-
inzetbaar zijn. Deze zullen beschikbaar (max. 3 per uitleenbeurt) zijn na levering. 
Zodra de nieuwe materialen worden aangeleverd (juni-zomer 2021) worden deze mee opgenomen in 
de lijst van te ontlenen materialen (zie website). 
 
Alle info (ook over de provinciale uitleendienst) en het aanvraagformulier vind je nog steeds via de 
website: www.rotselaar.be/uitleendienst. 
Aan de goed werkende aanvraagprocedure wordt niets gewijzigd. 
Omwille van de tentenaankoop wordt ook het reglement aangepast, agenda gemeenteraad 29/06/21. 
 
Tip! Vraag steeds tijdig je materiaal aan zowel voor de provinciale als de gemeentelijke uitleendienst. 
 
9. IGCS 
Updates 
Jazzwood / 21/08/21 / Herneming jubileumeditie 10 jaar 
Programma en tickets: www.jazzwood.be  
Reservatie is verplicht, het aantal tickets is gelimiteerd. 
 
Kunstroute Hageland / November 2021 (uitgestelde editie van 2020) 
Alle info te vinden in de nieuwe cultuurbrochure van VERDIEP 2 GC ‘de Mena’. 
 
 



Huiskamerconcerten Sofa Soiree / Opnieuw vanaf cultuurseizoen 21-22 
Alle info en inschrijvingen via www.funtimerecords.com. 
 
Beste van de Buren 
Doel: (semi-)professionele artiesten van binnen de IGCS-gemeenten een podium geven in een andere 
gemeente van de IGCS.  

 Na annulatie van Rotselaar Feest trachten we dit te realiseren i.s.m. Winar. 
 Winar plant in 2022 een actie rond Open Kerkendag. Aanbod vanuit IGCS om een concert 

van jazzmuzikant Jan Muës (Scherpenheuvel-Zichem) hieraan te koppelen. 
 
Avond van de Culturele Vrijwilliger / 25/01/22 / den egger / Ladies of the Seventies 
Een nieuwe datum werd definitief vastgelegd begin januari 2022. 
Info en uitnodiging volgt later. 
 
Passie voor Klassiek / 10/03/22 / Sint-Pieterskerk Rotselaar 
Info en tickets: www.verdiep2.be 
 
10. #FLDW / Fietsen langs de weide 
Enkele maanden geleden lanceerde de gemeente een jaarlijkse projectsubsidie voor inwoners. 
Ondertussen is het eerste geselecteerde project voorgesteld: Fietsen Langs De Wei, of kortweg 
#FLDW, naar een idee van inwoner Jeroen Reumers. 
 
Via de rustige trage wegen en fietsstraten doorkruis je de verschillende deelgemeenten Wezemaal, 
Rotselaar en Werchter. De uitgestippelde tocht is zo’n 35 kilometer lang en toegankelijk voor een 
breed publiek. Bovendien zijn er genoeg stopplaatsen onderweg. De tocht leidt je langs mooie plekken 
en bezienswaardigheden waar je - zeker weten - nog nooit geweest bent. 
 
Fiets langs de dertien haltes die je in de brochure vindt. Na elke halte ontdek je een wegbeschrijving 
naar de volgende halte. Deelnemers kiezen aan welke halte ze starten. Onderweg kun je ook nog 
eens een mooie prijs winnen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen? Onderweg de 13 quizvragen 
correct beantwoorden en met je definitieve QR-code de juiste website achterhalen. 
 
De brochure om deel te nemen kun je afhalen op deze locaties tijdens de openingsuren: 
Sportoase ‘de Meander’ (Vakenstraat 18, 3110 Rotselaar) 
Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ (Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar) 
Café Onder den Toren (Schoolstraat 57, 3110 Rotselaar-Heikant) 
Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn (Kerkstraat 16, 3111 Wezemaal) 
Belevingscentrum RWX (Amerstraat 1, 3118 Werchter) 
 
Alle informatie over #FLDW: www.fietsenlangsdewei.be. Men zegge het verder. 
 
11. Varia 
KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Zie opmerking i.v.m. banier bij agendapunt 5 van het verslag. 
 
 
 
Iedereen alvast een fijne vakantie toegewenst! 
 
Datum volgende AV CR 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld.  
 
 
 
Ontwerp verslag 24-06-21 | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 


