Verslag Cultuurraad dinsdag 13 maart 2018
1. Goedkeuring en opvolging verslag
In GC Colomba zou een vaste beamer in de zaal en scherm aan het podium komen. De voorkeur voor
een vaste plaats van dit scherm is voor de verschillende verenigingen anders: voor het doek, tegen
de achterwand, link of rechts van het podium. De beheerraad van Colomba bekijkt dit verder.

2. Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd.

3. Activiteiten
a. Evaluatie DAG 1
DAG 1 moest door het slechte weer noodgedwongen naar GC Colomba verhuizen. Dit gebeurde last
minute. Toch was er ook binnen een leuke sfeer en was de inkleding goed geslaagd. Voor volgend jaar
is er het idee om opnieuw een binnen editie te organiseren in GC Colomba maar ook een stukje van
de parking te integreren. Zo kan het weer geen spelbreker zijn en is het evenement ook beter
toegankelijk voor gezinnen met kinderen en oudere mensen. De verenigingen die helpen op dit
evenement zijn blij met deze beslissing.

b. Erfgoeddag 22/4
Film ‘Kobe de Groenen Doktoor’ op zondag 25 maart 2018 om 10, 14, 16 u. op de ‘Zolder’. De film
‘Kobe de Groenen Doktoor van Midden-Brabant’ werd georganiseerd in het kader van Het jaar van het
Dorp 1978, dus 40 jaar geleden. Het thema was kiezen tussen verstedelijking of urbanisering of … het
landelijke of ruralisering. Midden-Brabant koos voor het landelijke en dat komt duidelijk aan bod in
deze film. In deze film kan je zeker bekende figuren tegenkomen.
Expo ‘kiezen voor…’ op zondag 22 april van 13 tot 18 u. in het erfgoedhuis.
De verkiezing van de abdis in de abdij van Kortenberg in het Ancien Régime, van de moeder-overste
in het klooster Van Erps, van het bestuur van de ‘Sussen’ te Meerbeek met de afsplitsing van de
‘Duvelen’en van de dirigent van de fanfare Eendracht te Erps met afsplitsing van De Vrolijke Schutters
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Wil je weten of je overgrootvader 1, 2, 3 of 4 stemmen had in 1912, raadpleeg dan even in de
kiezerslijst van toen. Echt alles wat je moet weten over kiezen!

c. Aquart vanaf 13/5
Aquart is de nieuwste editie van de Kortenbergse Kunstkabinetten, de openlucht expo die doorgaat
om de drie jaar. In 2018 loopt de expo van half mei tot eind september in het park van de Oude Abdij,
met een uitbreiding naar woonzorgcentrum Hertog-Jan en is het thema ‘water’. De selectie van de
kunstenaars werd reeds gemaakt. De opening is gepland op 13 mei. Er is ook de mogelijkheid voorzien
om de expo te bezoeken met een gids.
-

Groepen vanaf 10 personen.

-

Prijs voor 10 personen is € 60, nadien komt er € 4 per extra persoon bij.

-

Gids en een catalogus per persoon inbegrepen.

-

Maximum 20 personen per gids.

-

Inschrijven via cultuur@kortenberg.be of bel naar 02 755 22 83.

d. Feestweekend 30/6 – 1/7
Het feestweekend dat oorspronkelijk voorzien was op 25 en 26 mei is verplaatst naar het weekend van
30 juni en 1 juli om zo ook de link met Kortenberg Feest te maken.
Op het programma:


Vrijdag 29 juni: Kortenberg Zingt



Zaterdag 30 juni: Spel zonder grenzen + langste tafel + animatie + camping in het abdijpark



Zondag 1 juli: Kortenberg Feest

We zoeken ook vrijwilligers voor dit weekend. Vb: drankenstand, scheidsrechters spel zonder grenzen,
hulp bij de langste tafel,… We zoeken ook nog meezingers voor Kortenberg Zingt. Bespreek zeker met
jullie vereniging of jullie hieraan kunnen en willen meewerken!

e. Zomerse parkdagen
De Zomerse parkdagen zijn al enkele zomerse zes muzikale optredens in het park van de Oude Abdij.
Dit jaar willen we dit ruimer zien en staan de ‘Zomerse parkdagen’ voor een aantal toffe activiteiten in
het park, maar niet alleen muziek. Voorlopige ideeën zijn een openlucht yoga-sessie, een
familiepicknick met animatie, een filmavond in openlucht,… Het programma is nog in voorbereiding.

4. Advies
Erkenning Markant vzw Groot Kortenberg
Er is een nieuwe aanvraag voor de erkenning van een vereniging. Markant bestond in het verleden al,
maar zou nu opnieuw actief worden. Zij willen culturele, sportieve en ontspannende activiteiten voor
vrouwen in Kortenberg organiseren. Voorzitster is ingrid Steeno van Your Homecook. Zij voldoen aan

alle erkenningsvoorwaarden. De cultuurraad gaat akkoord met deze erkenning. We nodigen hen uit
op de volgende vergadering.

5. Ter kennisgeving
a. Werkingsverslag
Ieder jaar maakt de VT-dienst een verslag op van het afgelopen jaar. Dit is ook terug te vinden op de
gemeentelijke website via deze link: https://www.kortenberg.be/werkingsverslag-vrije-tijd

b. Stand van zaken accommodatieplan
Kerk: Zie bijlage van schepen Ann Vannerem in verband met de nevenbestemming van de kerk.

OC Berkenhof: Berkenhof werd ontruimd en gas en elektriciteit werden afgekoppeld. De aannemer die
de sloop zal uitvoeren is toegewezen. Momenteel is er nog maar een offerte voor de aanbesteding van
de bouw.

c. Chartertoets
De gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep lanceerden in mei 2017 een grootschalige enquête
bij alle inwoners van onze gemeente. 833 bewoners namen deel aan de grote Kortenberg-enquête. De
antwoorden werden verwerkt en voorgelegd aan alle adviesraden van de gemeente. Zij bestudeerden
de resultaten op vraag van de Charterstuurgroep en formuleerden op basis van deze resultaten hun
adviezen aan het beleid. Alle resultaten van de enquête en de adviezen zijn verzameld in de
Chartertoets 2018, een document dat het huidige beleid toetst aan de zes charterprincipes.
De presentatie van de Chartertoets 2018 ging door op donderdag 8 maart. De resultaten zijn online te
bekijken via www.kortenberg.be/chartertoets-2018. Wie graag een papieren versie wenst mag dit
doorgeven aan Stien. Er zullen er ook een paar bundels in de bib gelegd worden ter inzage.

6. Varia en rondvraag
a. Project kansengroepen i.s.m. Cedes
Om de vrijetijdsparticipatie van bepaalde doelgroepen te verhogen werd de vrijetijdspas in het leven
geroepen. Mensen die het moeilijk hebben kunnen via deze pas rechtstreekse korting krijgen voor de
gemeentelijke activiteiten, maar ook een tegemoetkoming voor bv. lidgelden van verenigingen. Elke
eerste woensdag van de maand kan men via het Welzijnshuis een aanvraag indienen om een

vrijetijdspas te bekomen. Daarnaast heeft de gemeente ook een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met vzw CEDES.
CEDES zal ons begeleiden bij een vormingstraject en een methodiek ontwikkelen in functie van het
drempelverlagend werken op het vlak van vrijetijdsaanbod in Kortenberg voor kwetsbare inwoners.
De verenigingen zullen via een spel gesensibiliseerd worden omtrent hun toegankelijkheid voor
kwetsbare inwoners. Een vormingsaanbod zal meer inzichten aanbrengen omtrent drempels die er zijn
voor kansarme inwoners. Het idee is dat de contactpersoon van CEDES op de cultuurraad van juni meer
komt vertellen over dit spel en hoe je dit binnen het bestuur van je vereniging kan ‘spelen’. De
bedoeling is dat dit blootlegt waar je vereniging goed bezig is op vlak van het bereiken van
kansengroepen en waar er nog mogelijkheden of verbeterpunten zijn.

b. Vrijwilligers-bedanking
Traditiegetrouw bedanken we ook jaarlijks de besturen van de verenigingen. Dit jaar mogen zij
aanschuiven aan de langste tafel op zaterdag 30 juni. De besturen, met een max. van 4 personen per
vereniging, worden hiervoor nog uitgenodigd. Indien er nog beschikbare plekken zijn kunnen het
maximum van 4 wel nog worden opgetrokken. Het weekend van 25 mei valt dan ook weg.

c. GDPR-wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht zijn. Alle verenigingen worden
hiermee geconfronteerd. De dienst VT organiseerde op 25 januari een infoavond rond dit onderwerp.
Er waren 52 verenigingen aanwezig. De powerpoint van deze avond zal worden meegestuurd met het
verslag. Op de website scwitch.be/toolkit vind je ook een stappenplan voor je vereniging, voorbeelden,
een filmpje, een filmpje waarin je de uitleg kan bekijken,…

d. Alternatief VT-beurs
In 2018 zal er geen vrijetijdsbeurs plaatsvinden. We merkten de laatste edities dat het enthousiasme
bij deelnemers en bezoekers wat afnam. De dienst VT zal wel zorgen voor een papieren
verenigingengids die huis aan huis bedeeld zal worden. Verenigingen zullen worden aangeschreven
om info aan te leveren. De bedeling is voorzien in augustus.
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