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1. Goedkeuren vorig verslag 

 

2. Opvolging ledenbestand 

 

3. Kasverslag (Vera Vercauteren) 

 
- € 30  Aankoop streekproducten mand Frans Janssens (ontslag dagelijks bestuur) 

 
4. Opvolging projectsubsidies 

/ 

 

5. Opvolging uitzonderlijke subsidie buurtschappen 

/ 

 

6. Project subsidiedossiers 

Marie licht toe: 

De subsidies en bijhorende subsidiereglementen binnen de gemeente Brecht worden momenteel  onder de 

loep genomen door de dienst vrije tijd. In dat kader wordt de mogelijkheid onderzocht om ons te laten 

begeleiden door een externe  actor met ervaring in het begeleiden van dergelijke projecten. Momenteel is er 

reeds een consultant die in andere gemeentes gelijkaardige  hervormingstrajecten in goede banen heeft 

geleid. Een mogelijks te volgen traject en plan van aanpak: 

1. Intern het kader opmaken waarbinnen we willen werken: doelstellingen, scope, aanpak project 

2. terugkoppeling adviesraden: actief betrekken om input/advies te geven. 

3. Uniform digitaliseren voor alle raden 

 



 

Het dagelijks bestuur benadrukt de hoogdringendheid van het dossier. De cultuurverenigingen krijgen in 2021 

automatisch het gewogen gemiddelde van afgelopen 3 werkjaren uitgekeerd. Zij hoeven dus geen dossier in 

te dienen. Het huidige subsidiereglement is enorm gedateerd. In 2022 wil de cultuurraad aan de slag met het 

vernieuwde systeem. (inhoudelijk en gedigitaliseerd). 

 

7. Renovatie GC Jan vander Noot: gemeentehuis met gemeenschapsvormende functie 

Frans licht het masterplan voor de Parkcampus toe. 

Het gemeentehuis van Brecht voldoet niet meer aan de noden van de huidige moderne en efficiënte 

dienstverlening. Het college startte in september 2019 met de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor 

de administratieve diensten in Brecht. Verschillende pistes werden onderzocht. Een herwaardering van het 

huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot naar een nieuw administratief centrum met 

gemeenschapsfunctie kwam als beste optie uit de bus. 

De huisvesting van de administratieve diensten zal in het administratief centrum gecombineerd worden met 

een gemeenschapsfunctie, zoals de aanwezigheid van compacte polyvalente zalen die flexibel te gebruiken 

zijn. Deze realisatie past binnen een ruimere visie over het Gemeentepark, namelijk de creatie van een 

parkcampus. Op lange termijn voorziet het college naast de parkcampus nog twee extra publieke en culturele 

dienstverleningsknopen in Brecht, namelijk de welzijnscampus en schoolcampus (in de Van Pulstraat). 

De parkcampus zal in de toekomst heel wat sociale en culturele functies verzamelen. Naast de administratieve 

diensten zijn de bibliotheek, de muziekacademie, het Kempuseum en de buitenschoolse kinderopvang er 

gevestigd. Voor een definitieve locatie van de grote polyvalente zaal wordt ook naar de parkcampus of toch 

zeker de nabijheid van de parkcampus gekeken. Op deze manier wordt de parkcampus als het ware 

geprogrammeerd als een sociaal cultureel gemeenschapscentrum. 

 

Opmerkingen vanuit de cultuurraad: 

- Positief dat gemeentehuis wordt opgenomen in een masterplan en een ruimere visie. Is er transparante  

tijdslijn van deze investeringen?  

- Momenteel is er geen participatie voorzien in dit project. Worden verenigingen betrokken in het proces? 

Bij de bouw van OC ’t Centrum werden verenigingen met podiumactiviteiten en vaste gebruikers direct 

betrokken en geïnformeerd. 

- Veel verenigingen hebben hun activiteiten ondergebracht in het gc. Wordt deze huisvestiging 

gegarandeerd? 

- Wordt er een tijdelijke oplossing voorzien tijdens de verbouwing? Wat houdt die in? 
- Het Goorhof in Sint Job heeft technisch gezien meer voorrang en behoefte aan een vernieuwde zaal. 

Krijgen zij ook vooruitzichten? 



 

- Op termijn zal er ook leegstand zijn in Brecht Centrum: DVT, Carrefour en gemeenteschool. Werd er al 

nagedacht over een herbestemming van deze gebouwen? 

- Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente? 

 

8. Digitaal alternatief Paenmarkt 

Stijn Pauwels licht zijn idee toe: 

Het is de wens om het verenigingsleven van Brecht opnieuw in de kijker zetten. Daarom is het idee ontstaan 

om een digitale show te maken op Paasmaandag en deze vanuit een herkenbare plaats in Brecht 

(Gemeenteplein, orangerie, trouwzaal,…) uit te zenden. We willen een online show in elkaar steken waarbij 

we verschillende organisaties en verenigingen een platvorm bieden. 

Eén of twee presenatoren, liefst vlotte lokale Brechtenaren, zullen de show aan elkaar praten. De show zal 

worden opgedeeld in verschillende uurslots. (’s morgens voor kinderen, ’s namiddags voor 

verenigingen en activiteiten + heli, ’s avonds muziek) 

Het ideale scenario zou zijn dat mensen worden geïnterviewd op verschillende herkenbare plaatsen in Brecht 

afgewisseld met muziek (door lokale bands, harmonie,…) in combinatie met vooraf opgenomen video’s 

ingezonden door verenigingen. 

Om Brecht op deze dag te “verenigen” willen we tevens het concept van Ronde tegen Corona* lanceren. 

Mensen kunnen zich vooraf aanmelden en er zal op een bepaald tijdstip met drone / helikopter over hun 

gebuurte / tuin / huis gevlogen worden.  

De kijkers zullen via verschillende kanalen de liveshow kunnen volgen.  

 

Stijn zal dit idee verder aftoetsen bij Eline Peeters en Frans Van Looveren. 

 

9. Lichtboodschappen met positieve boodschap 

Ondertussen worden de dagen langer en wordt het moeilijker om te projecteren. Daarom zal het dagelijks 

bestuur dit initiatief terug oppikken begin najaar om het idee verder uit te werken tegen de kerstperiode. Zo is 

er meer marge om mogelijke partners te betrekken. 

 

10. Varia 

Er wordt gevraagd nieuwe leden aan te trekken voor het dagelijks bestuur. Gezien de corona-omstandigheden 

is dit nu niet evident. Er kan een oproep worden geplaatst in het BN. Mensen rechtstreeks aanspreken werkt 

vaak het meest efficiënt. 

 

Nieuwe digitale vergadering: woensdag 24/02/2021 


