PROVINCIE ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN

GEMEENTE BERLAAR
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD
ZITTING van 29 mei 2018
Aanwezig: Ingeborg VAN HOOF (Schepen van Cultuur),
Johan Van Nuffel (Ambiance), Kelly Serneels (Baldertejater) Geert Adriaenssens (Davidfonds), Fons Minne en Paul Heylen
(Heikantse Bierliefhebbers), Rita Scheers (Kind en Preventie), Ludo Van Hout (KF. Willen is Kunnen), Fred Steyaert (KWB Berlaar
Heikant), Ann Verhelst, (KVLV Berlaar Centrum), Wim Ceulemans (Landelijke Gilde), Rosa Pelgroms (Femma Berlaar-Centrum),
David Busschots (KF Ste Cecilia), Lut Heremans (toneel Bercklaer), Kris Hosten (’t Dolhuis), Myriam Van Rompaey (Samana St
Pieter Berlaar Centrum), Willem Kempenaers (VOSOG) Maria Eyskens (Samana Berlaar Heikant), Marianne Aerts (Cultuurhuis
Station Balder), Arne van Dessel en Roel Peeters (La Tirette) Willy Windey (NSB Berlaar),
Nancy Cloos (verslaggever – gemeentelijk ambtenaar)
Verontschuldigd: Frie Verstrepen (Femma Heikant), Ursula Mariën (Heikantse Creatieven) Chris Nijs (KVLV Berlaar Heikant),
Koert Penne (Mondo vzw.), Raoul Van Put en Leona Van den Bergh (’t Vlammeke) Joël Dumont (Get a live), Jean Verstraeten
(bib), Machteld Fonteyn (CD&V),
Afwezig:
Maria De Belser (St- Rumolduszangkoor), Benny Van Dessel (Heikantse toneelvereniging).
De vergadering vindt plaats in de Loft (zaal Familia), Aarschotsebaan 105 te Berlaar.
1. goedkeuring vorig verslag d.d. 27.03..2018
2. nieuw lid : vzw Cultuurhuis Station Balder
Alle leden zijn bekend met ‘Station Balder’. Iedereen is akkoord dat deze voldoen aan de voorwaarden om toe te treden tot de
cultuurraad. De cultuurraad wenst dan ook een positief advies uit te brengen als erkenning door het college.
3. Erfgoeddag op 22 april 2018
Er werden 198 bezoekers geteld in het rusthuis en 70 bij de bierliefhebbers. De Bierliefhebbers hebben via deze weg nieuwe
mensen ontvangen die ze anders niet bereiken.
4. Open Monumentendag
Voorstel:
“Tuffend door Berlaar”, begeleide toer langs monumentale plaatsen
(ssst – stiltegebied - Gestel)
Postkantoor verhuist op 9 juni. Hopelijk kunnen we dit gebouw open stellen voor het bredere publiek. Het gebouw werd
aangekocht door de nieuwe eigenaars van de Delhaize. Voorstellen: oude foto’s hangen, postkaartenverzameling , poppen met
oude klederdracht,…
5. Tijd voor Creativiteit: - 6 en 7 oktober 2018 (zoals vermeld op de placemat)
Digitaal inschrijven via de website
https://www.berlaar.be/nieuws/tijd-voor-creativiteit-2018
6. Nacht van het kempens erfgoed op 19 oktober 2018
Zie oproep van Kempens karakter
Bollekenskermis
TT Hellemonden
7. Herdenking WO II (75-jaar bevrijding) in 2019:
Voorstel om filmpje te maken van een 94-jarige inwoner uit Berlaar (laatste getuige) Hij is erkend als werkweigeraar en
organiseerde verzet tegen de Duitse bezetter, vele jaren leefde hij ondergedoken. Ooit kon hij ontsnappen tijdens de winter uit een

loods te Kontich Kazerne (treinstation) nadat de Gestapo hem van de trein had gehaald die hem daar tijdelijk hadden in
opgesloten alvorens te worden getransporteerd.
Hij was als eerste ter plaatse bij de enige neergestorte bommenwerper aan de Bosstraat. Hij is een zeer goede verteller. Vraag
hem maar eens hoe hij paspoorten vervalste met hard gekookte eieren. De video kan gebruikt worden in onze scholen in de
geschiedenisles. We moeten het verhaal blijven vertellen aan onze kinderen en de volgende generaties.
Lut kent iemand die kan meehelpen om het filmpje te maken
8. subsidies_werkjaar:
Kunnen de aanvragen tegen 1 september binnen gebracht worden?
De raad geeft geen expliciet antwoord. De formulieren zullen in juli worden opgestuurd.
9. huursubsidies:
Er worden 2 voorstellen toegelicht:
De toekenning van de subsidie is dan ook in categorieën:
Categorie A: verenigingen met max. 2 huurdagen: 100 euro
Categorie B: verenigingen met minimum 3 en maximum 10 huurdagen: 250 euro
Categorie C: verenigingen met meer dan 10 huurdagen: 350 euro
Categorie A: verenigingen met max. 49 leden: 100 euro huursubsidie
Categorie B: verenigingen met minimum 50 en maximum 200 leden: 250 euro huursubsidie
Categorie C: verenigingen met meer dan 200 leden: 350 euro huursubsidie

De meerderheid van de aanwezigen opteren om te werken met huurdagen.

10. Projectsubsidie LG: ‘BANK ZOEKT PLEK’
Jaarlijks kan de landelijke gilde een bank plaatsen in de gemeente. Om toch wat betrokkenheid bij de burgers te creëren,
ontwikkelde ze een rondrit met de wagen van Ambiance langs de plekken die ze willen nomineren om een bank te plaatsen.
De rondrit vindt plaats op 17/6 langs de voorgestelde plaatsen: aan De Stap, Pastorijstraat 60, aan de hoek MisstraatHellegatstraat, en in de Legrellestraat aan het geboortebos.
De schepen merkt op dat dit niet in Gestel zal kunnen omdat daar een bepaalde huisstijl geldt waarin deze bank niet past.
Er wordt een andere, 3de locatie gezocht: dit wordt in de Doelstraat, in de bocht vlak aan het perron i.p.v. aan het geboortebos
De cultuurraad aanvaardt dit project voor projectsubsidie.
11. Trage wegen:
Omschrijving
Ballaarweg naar Legrellestraat
verlengde Netekant - Nete
verlengde Tulpenstraat - Nete
Tussen Legrellestraat en Daalstraat
Legrellestraat - Nete (aan knooppunt 11)
De Beerslaan - Rameyenstraat
Constant Verhulststraat naar sporthal - Pastorijstraat
Havikstraat richting Smidstraat
Melkouwen naar Venushoek
Broekweg naar Ezenhoek (=Broekwegpad)
Ezenhoek naar Itegembaan
Ebroek naar Valkenhof
Lozen hoek naar Ebroek
Kijfbossen naar Hertstraat
Lindenweg naar Heistsebaan
Heistsebaan naar Aarschotsebaan
Kerkweg naast St Rumolduskerk
Tussen Schuttershof en Aarschotsebaan
Leemputten - Heikneuterhof - Aarschotsebaan
Bijkomende? Ja = evenwijdig met de Misstraat
We worden op een ijsje getrakteerd BB: 201800855 (Michiels Dina)
En dat smaakt met dit warme weer !

Varia
31 mei toelichting GPDR in De Stap
9 juni; Oproep voor figuranten van 9 tot 12 uur bij goed weer, buiten. (drankje in OC Ballaer) deelnemers noteren!
Kokkina Colora op 22/8/2018: koks gezocht
Geert Adriaenssens omschrijft het project
Zondag 28 april 2019 is het Erfgoeddag met als thema "Hoe maakt u het?". We trekken volop de ambachtelijke kaart. Hierbij
denken we onder meer aan oude beroepen. Het roerend en immaterieel erfgoed vertaalt zich hierbij prachtig in ambachtsmensen,
danser(es), circusartiesten, vertellers
Bedeling toeristische folders beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis.
Kempense Reisgids, zomerschilderdagen, fietsostrades, e.a.
verwachte activiteiten de ‘open’ activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, staan vermeld op de placemat
bijkomende activiteiten:
3/6: LG en KVLV: ochtendwandeling; vertrek om 7 uur aan Netekant
9/6: KVLV Heikant _ wandeling met natuurpunt (locatie volgt)
10/6: Femma Heikant _ ontbijtservice (ipv op 25/3)
16/6: Davidsfonds _ fietstocht +- 40 km vertrek aan ’t Dolhuis
17/6: LG _ project ‘Bank zoekt plek’
18/6: La Tirette _ Stade des Belges - Panama
23/6: La Tirette _ Stade des Belges - Tunesië
28/6: La Tirette _ Stade des Belges - Engeland
1/7: KVLV-centrum en LG _ Gezinsfietstocht in Dendermonde
3 en 4/8: Cultuurhuis Station Balder: Buurtfeesten op het stationsplein
September: Davidsfonds _ verkiezingsdebat in De Stap, juiste datum wordt nog meegedeeld.
25/11: fanfare Ste Cecilia _ jeugdconcert in Berkenhof
Volgende cultuurraad: in september 2018

Nancy Cloos
Verslaggever – gemeentelijk ambtenaar

