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26 november 2014
Administratief Centrum

Aanwezigen:

Coeckelberghs Jackie, voorzitter
Borms Marie-Louise, De Cock Emiel, Deschepper Edwin, Dierickx
Gunter, Gunst Stefaan, Lemmens Marleen, Leroy Frans, Moeyersons
Fons, Saterdag Lieve, Trap Jean, Van Beylen Tine, Vandenbroeck
Mark, Van Muylder Diane, Verbelen Maurice, Vereecken Franky,
effectieve leden
Aerts Gilberte, vervangende lid
Verhulst Gerda, schepen van cultuur
Meert Robert, cultuurbeleidscoördinator
Van den Eede Monique, secretaris

Verontschuldigd:

De Vis Werner, Moeyersons Kris, Taelemans Herman, effectieve leden
Verbruggen Rudy, vervangend lid

Afwezigen:

Ools Frans, effectief lid

De secretaris meldt dat mevrouw Jenny Van Riet niet langer in de cultuurraad zetelt omdat
dit onverenigbaar is met haar beroep (directeur Woonzorgcentrum Herfstvreugde). Vanaf
nu zal haar vervanger, Maurice Verbelen haar plaats innemen als lid van de Cultuurraad.
01

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Er werden geen opmerkingen ingestuurd op het verslag van de vergadering van 28
november 2013. Het verslag wordt goedgekeurd.
02

SUBSIDIES SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN 2013-2014: ADVIES

De secretaris licht het dossier van de subsidies toe aan de hand van het overzicht.
Vorig jaar dienden 69 verenigingen een aanvraag in. Hiervan deelde één vereniging
ondertussen mee niet langer actief te zijn: Silhouettes.
Vorig jaar werden eveneens 2 verenigingen erkend als sociaal-culturele vereniging (VZW
Heidemolen – fotoclub Pixa). Niettegenstaande zij een uitnodiging tot indienen van
werkingssubsidies ontvangen hebben, dienden zij geen aanvraag in.
Tegenover vorig jaar is het basisbedrag vermeerderd met € 100. Dit vloeit voort uit de
wettelijke voorzieningen, nl. per inwoner dient € 0,80 besteed te worden aan subsidies.
Londerzeel telde op 01.01.2014 18.055 inwoners. Vermenigvuldigd met € 0,80 maakt
€ 14.444  dit wordt afgerond naar € 14.500.
Het bedrag van de basissubsidie wordt: € 25 x 68 = € 1.700.
Er hielden 2 verenigingen een jubileumjaar. Dit maakt € 200.
Berekening werkingssubsidie: € 14.500 - € 1.700 - € 200 = € 12.600.
Het totaal aantal punten bedraagt 2.974.
De waarde van één punt bedraagt € 12.600 : 2.974 = 4,236.
Het overzicht van de subsidies per vereniging werd vooraf overgemaakt.
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Het dossier, met advies van de cultuurraad wordt voorgelegd aan het schepencollege van
8 december 2014. Daarna krijgt elke vereniging de detailberekening van hun
subsidiebedrag en krijgen ze 15 dagen de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen.
De uitbetaling zal gebeuren begin volgend jaar.
Besluit: De cultuurraad geeft gunstig advies over het voorstel van
verdeling van de subsidies voor sociaal-culturele verenigingen.
03

REGLEMENTEN VOOR VERHURING VAN GEMEENTELOKALEN EN
LOKALEN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM G. WALSCHAP

Robert Meert licht het dossier toe. De bestaande reglementen voor verhuring van
gemeentelokalen en lokalen in het gemeenschapscentrum dienen aangepast te worden.
De aanpassingen werden vermeld in het rood.
3.1. Reglement verhuring gemeentelokalen:
Artikel 3: Er dienen nog locaties aan de opsomming gevoegd:
Bij de vergaderlokalen worden 3 lokalen in de pastorie te Malderen bijgevoegd.
Bij de middelgrote lokalen zal de polyvalente zaal van de pastorie te Malderen (vanaf de
definitieve afwerking) eveneens opgenomen worden.
Volgende week wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan alle gebruikers
van de pastorij, namelijk de gemeente, Landelijke Kinderopvang, Academie voor Muziek,
Woord en Dans en de Kerkfabriek/Parochieploeg zodat er duidelijkheid komt rond het
gebruik van de lokalen.
Robert schetst eveneens de onduidelijkheid over de toekomstige bestemming van de
lokalen van de brandweerkazerne n.a.v. de hervorming van de brandweer.
Bij de kleine zalen wordt de Lode Meeuszaal geschrapt omdat de vloer van deze zaal
ondertussen vernieuwd is.
De lokalen van de bibliotheek zijn hierin niet vermeld omdat de Bibliotheek hiervoor zelf
een reglement uitwerkt.
Artikel 5: Eetfestijnen met warme maaltijden moeten aangevraagd worden aan het
Schepencollege. Eigenlijk gaan enkel sporadisch BBQ’s door in de zalen aangezien hier niet
de nodige voorzieningen zijn. De gemeente wil deze activiteiten totaal niet stimuleren en
concurrentie met de privésector vermijden.
Artikel 7: Om beschadiging van de sportvloeren te voorkomen, dienen matten gebruikt te
worden. Dit artikel is toegevoegd om het gebruik en de werkwijze ervan te verduidelijken.
Edwin Deschepper merkt op dat de kostprijs voor de polyvalente zaal van Steenhuffel duur
is. Robert antwoordt hierop dat deze prijs niet verhoogd werd. De andere leden vinden dit
een redelijke prijs.
Artikel 11: Indexbepaling wordt toegevoegd aan het reglement.
Artikel 18: Edwin Deschepper kaart de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur aan.
Robert meldt dat de gemeente verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid. Stef haalt
de mogelijkheid van afstand van verhaal aan voor de huurders.
Dit staat al vermeld in artikel 18. De woorden “en commerciële” worden geschrapt.
“doeleinden” wordt vervangen door “opzet”.
3.2. Reglement gemeenschapscentrum G. Walschap:
Artikel 4: “Er worden geen activiteiten van politieke partijen toegestaan in scholen” wordt
geschrapt.
Edwin Deschepper stelt de vraag of commerciële activiteiten in de lokalen vermeld in artikel
3, 1 tot 4 kunnen doorgaan. Robert antwoordt hierop dat dit theoretisch kan aan de
vermelde prijs. Commerciële activiteiten door privépersonen kunnen niet doorgaan in deze
lokalen aangezien de verhuring bestemd is voor verenigingen.
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Artikel 6: Bij commerciële activiteiten wordt een opsomming gegeven van modeshows en
handelsbeurzen … Tine Van Beylen stelt hierbij dat de omschrijving van commerciële
activiteiten beter weggelaten kan worden. Robert antwoordt hierop dat deze opsomming
niet limitatief is en slechts een idee weergeeft.
Artikel 7: Lieve Saterdag vraagt zich af waarom het “40 maal gebruik” gehanteerd worden
voor permanent gebruik. Robert verduidelijkt dat 52 weken verminderd met de jaarlijkse
vakantieweken een gemiddeld gebruik van 40 maal geeft.
Artikel 10: Aanvragen per e-mail staan gelijk met een schriftelijke aanvraag. Wordt
bijgevoegd.
Lieve Saterdag suggereert om een overzichtelijk schema op te maken van de lokalen met
capaciteit, voorzieningen …. en te plaatsen op de website.
Besluit: De cultuurraad geeft een gunstig advies over de aanpassing van
beide reglementen mits aanpassing aan de opmerkingen.
04

STRAATNAAMGEVING ZIJSTRAAT CHRYSANTENLAAN

Aan de Chrysantenlaan in de buurt van de Centrumschool wordt een nieuwe verkaveling
van 8 woningen voorzien. De cultuurraad dient hiervoor een voorstel van straatnaam te
formuleren. Aangezien het om een zijstraat van de Chrysantenlaan gaat, lijkt een
bloemennaam de meest voor de hand liggende.
Volgende namen komen naar voor: Meiklokjeslaan – Dahlialaan – Madeliefjesweg Steenbreek – Kabassensteegje – Postweg – Krokusstraat en Fresiapad.
Deze laatste wordt door de leden weerhouden.
Besluit: De cultuurraad stelt als naamgeving voor de nieuwe verkaveling
langs de Chrysantenlaan de naam “Fresiapad” voor.
05

VARIA
-

Robert Meert kaart de afschaffing van de erfgoedraad aan. Tijdens de vorige
legislatuur hebben zij echter mooi werk verricht rond de inventarisatie van
Londerzeelse waardevolle gebouwen, wat niet zomaar genegeerd kan worden.
De aanwezige leden die in de erfgoed zetelden, beamen dit volmondig. Daarom
wordt voorgesteld om de leden van de vroegere werkgroep de vraag te stellen
of zij op vrijwillige basis wensen mee verder te werken aan dit project.

-

Stefaan Gunst vindt de frequentie van vergaderen te weinig. Sinds de laatste
vergadering is er een vrij lange tijd overgegaan. Hij suggereert om dossiers die
uitnodigen tot nadenken op de agenda te plaatsen. De voorzitter speelt hierop
in dat suggesties van de leden steeds welkom zijn.

-

Lieve Saterdag vermeldt dat bij de laatste activiteit van Davidsfonds centrum
de beamer niet optimaal werkte. Robert antwoordt dat ondertussen een nieuwe
werd aangekocht.

-

Lieve Saterdag informeert naar de stand van zaken van het gildenhuis Malderen.
De afbraak gebeurde tijdens de zomer en momenteel zijn de bouwwerken volop
aan de gang.

-

Lieve Saterdag informeert naar de nieuwe burgemeester van de zustergemeente
Gladenbach. Zij vraagt of de aanwezigheid van de vroegere burgemeester bij
de plechtigheid rond de herdenking van de Slag van Neeravert geen probleem
gevormd heeft. Robert antwoordt hierop dat hierover vooraf duidelijk

Verslag cultuurraad

2014.11.26

-3-

gecommuniceerd is met de organiserende vereniging en hierrond geen bezwaar
geuit is.
-

Lieve Saterdag kaart het gebrek aan verlichting aan de parking van de
Schaselberg aan. Zij vindt het gevaarlijk dat jonge kinderen in het donker naar
en op de parking dienen te gaan. Zij vraagt zich tevens af of er weet is wie
aanwezig is tijdens trainingen. Robert antwoordt dat het alleen laten van de
kinderen de verantwoordelijkheid van de atletiekverenigingen is. De verlichting
daarentegen wordt aangepakt door de gemeente. Er wordt binnenkort een
bijkomende verlichtingspaal aan de parking geplaatst die aangesloten wordt op
de openbare verlichting. De schepen neemt deze opmerking alleszins mee naar
de sportraad.

-

Gilberte Aerts vermeldt de onduidelijkheid van het openen van de deur van het
gemeenschapscentrum na sluitingsuur.

-

Marie-Louise Borms haalt eveneens het feit aan dat het lang geleden is dat het
Beheersorgaan van de Bibliotheek & Gemeenschapscentrum vergaderd heeft.
Zij vindt het aangewezen dat de leden van nieuwe activiteiten op de hoogte
gebracht worden tijdens vergaderingen, dat zij hierover mee kunnen beslissen
en dat zij dit niet via de media moeten vernemen. De voorzitter van het
Beheersorgaan, Emiel De Cock heeft al contact gehad met Tim Lerno om een
vergadering samen te roepen. Hij informeert nogmaals bij hem.

-

Marleen Lemmens merkt op dat de sporthal van GTIL niet voorkomt in het
reglement van verhuring gemeentelokalen. Robert verduidelijkt dat het eerste
jaar enkel sportactiviteiten kunnen doorgaan. Daarna wordt geëvalueerd.

-

Marleen Lemmens kaart de verbroedering met Gladenbach aan. Zij vindt het
spijtig dat niet meer verenigingen inspanningen doen om deze gemeente te
leren kennen en te verbroederen met verenigingen. Volgens haar biedt
Gladenbach zowel de accommodatie om te verblijven als een verenigingsleven
waarmee verbroedering mogelijk is. Tine Van Beylen meldt dat zij al eens
nagekeken heeft naar mogelijke samenwerking met Gladenbachse koren maar
nog geen verdere stappen in die richting ondernomen heeft. Tevens wordt de
vraag gesteld of Gladenbachse verenigingen Londerzeel wel kennen. Hierop
wordt geantwoord dat tijdens een voetbaltornooi met de jeugd enkele
Gladenbachse clubs vertegenwoordigd waren. Tijdens het weekend werden
allerlei activiteiten met hen georganiseerd. Het is wellicht aangewezen dat de
gemeente nogmaals een aanzet geeft en de verenigingen inlicht over de
mogelijkheid om de zustergemeente te verkennen, kortom Gladenbach onder
de aandacht brengt.

-

Franky Vereecken informeert of de prijzen van het gebruik van materialen van
de uitleendienst gestegen zijn. Robert antwoordt hierop dat enkel
transportkosten aangerekend worden en dat deze niet gestegen zijn.

-

Edwin Deschepper schetst de stand van zaken rond “Olijfje”: Vlaams minister
Geert Bourgeois heeft ondertussen de definitieve bescherming van de
muurschildering ondertekend.
Edwin Deschepper vraagt of de cultuurraad de vraag van Olijfje wil
ondersteunen om aan de gemeente materiële en morele steun te vragen bij de
restauratie. Voor de restauratie van de muurschildering dient men te rekenen
op een budget van € 15.000.
Ondertussen werd een tweede “Olijfje reclameschildering” ontdekt in
Londerzeel, namelijk op een elektriciteitscabine in Kruisbroeken. Deze was
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helemaal met klimop begroeid. De VZW zal geen stappen ondernemen voor de
bescherming van deze schildering.
Besluit: De cultuurraad geeft een gunstig advies omtrent de vraag van de
VZW Olijfje aan de gemeente om bij de restauratie van de muurschildering
de VZW te steunen.
Namens de cultuurraad

Monique Van den Eede
secretaris
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