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 agenda    verslag: Maandag 15 maart 2021 

voorzitter:  

verslaggever: Marie Geysen 

aanwezig: Els Breugelmans, Stijn Pauwels, Ludo Theunissen, Marie Geysen, Frans Van 

Looveren 

afwezig met kennisgeving: Aloïs Brosens, Vera Vercauteren, Liliane Dorekens 

afwezig zonder kennisgeving: / 

 
. 

Aloïs Brosens, Vera Vercauteren, Liliane Dorekens wensen niet deel te nemen aan digitale vergaderingen. 

 

1. Goedkeuren vorig verslag 

Het vorige verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

2. Opvolging ledenbestand 

 

- Leven in de brouwerij – Sint Job  

Vereniging heeft tot doel gemeenschapsvormende evenementen te organiseren: evenementen die 

voor een breed, lokaal, publiek toegankelijk zijn en waarbij maximaal andere verenigingen en 

vrijwilligers betrokken worden. Er is geen winstgevend karakter, eventuele winsten bij evenementen 

worden gebruikt om volgende activiteiten te financieren of Brechtse verenigingen te ondersteunen 

waarmee wordt samengewerkt. 

De vereniging gelooft er in door mensen samen te brengen en elkaar te laten ontmoeten van onze 

gemeente een betere plaats om te leven te kunnen maken. 

 

 De meerderheid van de leden van een organisatie moet woonachtig zijn in de gemeente – 

momenteel nog onduidelijk.  

Cultuurraad geeft positief advies. 

 

- Vera Vercauteren vraagt om een nieuwe voorzitter aan te duiden. 

Ludo Theunissen stelt zich kandidaat als voorzitter. 

Stijn neemt de taak van ondervoorzitter op zich. 

 

 

3. Kasverslag (Vera Vercauteren) 

Huidig totaal € 12 323.28  (deze maand werden er enkel bankkosten betaald) 

 

Momenteel zijn er geen verdere uitgaven gepland. 

 



 

Frans vraagt te brainstormen over activiteiten die door de cultuurraad kunnen worden georganiseerd. 

De bestuursleden vragen zich af waarom er door de gemeentelijke diensten geen activiteiten of 

evenementen worden georganiseerd. Andere gemeenten toonden al aan dat dit ook coronaproof 

mogelijk is. 

Marie licht toe dat er op vraag van het gemeentebestuur (cfr. Protocol en voorbeeldfunctie) en omwille 

van de huidige coronamaatregelen geen evenementen of activiteiten worden georganiseerd. Dienst vrije 

tijd werkt momenteel aan dossiers achter de schermen. (noodfonds, parkcampus en tijdelijk 

cultuurcentrum Carrefour, publiekswerking Kempuseum, herinrichting kapel, programmatie 21-22, 

rebranding cultuurbrochure, participatie…) 

 

Idee Frans Van Looveren: n.a.v. jaar van Paul Van Ostaijen: openluchttentoonstelling in het park met 

werk van P. Van Ostaijen, gecombineerd met gedichten die werden geschreven door Brechtenaren 

tijdens de oorlog. Frans deed al navraag bij geschied- en oudheidkundige kring. Er werden hem 2 

gedichten bezorgd. 

 

Feedback CR:.  

- Oproep organiseren! 2 gedichten van Brechtenaren hebben geen impact. Twijfelachtig of er 

meerdere gedichten zullen opduiken.  

- Paul Van Ostaijen heeft geen rechtstreekse link met Brecht… 

- Niet beperken tot Gemeentepark, belangrijk om dit in elke deelgemeente te doen. (Cfr.  

poëziewandeling Geraardsbergen: gedichten worden getoond op verschillende locaties in de stad)  

- Plan A: wedstrijd uitschrijven ‘zet uw gevoelens rond Corona op papier’ 

Plan B: P. Van Ostaijen gecombineerd met Brechtse gedichten 

- Wil cultuurraad in de organisatie een actieve rol spelen? (zie toelichting Marie hierboven) 

- Mogelijk op relatief korte termijn? Is dit nog mogelijk te organiseren tegen de zomer? Navragen 

communicatiedienst DL BrechtsNieuws, hoeveel ruimte? 

- Uitwerking op banners, forax,… rekening houden met weersomstandigheden. 

- Content is vooral belangrijk 

- Oproep/call naar dichters, verborgen talent: oorlogsgedichten, gedichten rond Corona 

- Kunnen we hier een wedstrijd aan koppelen, alternatief voor biënnale? 

- Manier van beoordelen en selectie van gedichten: externe expertise betrekken.  

- Werken met een publieksprijs en prijs van de jury? ( bv. Jeroen Theunissen)  

- Budget uitschrijven voor winnaars 

- Voldoende respons? Richtgetal: 6 goede gedichten 

- Welke budgetten kunnen worden aangewend? gemeente/cultuurraad? (uitzoeken) 

- Ludo zet eerste draft op papier. 

 

 

4. Opvolging projectsubsidies 

Geschied- en oudheidkundige kring informeerde of er een aanvraag kan ingediend worden voor boek 

“Voetspoor 3”. Dit is mogelijk. 

 

5. Opvolging uitzonderlijke subsidie buurtschappen 

/ 



 

6. Nieuwe straatnamen: 

6.1 Leemstraat 

De adressen in de Leemstraat zijn verspreid over verschillende wegverbindingen (zie bijlage). Bepaalde 

adressen zijn moeilijk terug te vinden wat de veiligheid van de inwoners in het gedrang kan brengen. Door 

het creëren van extra loten komen er nieuwe huisnummers te liggen aan een aparte wegverbinding van 

de Leemstraat. Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden, moet er voor deze 

wegverbinding een nieuwe straatnaam worden gekozen. Deze straatnaamwijziging heeft geen betrekking 

tot reeds bestaande gebouwen. De dienst bevolking vraagt om de nieuwe straatnaam niet te laten 

beginnen met "klei" omdat de straatcodes bij het rijksregister zijn uitgeput. 

Het gebied grenzend aan de Leemstraat en het Heiken (kadastraal gekend als 4de afdeling sectie A nr 

10H ) werd verkaveld. Er werden 4 bebouwbare loten gecreëerd. Om aan de nieuwe woningen een adres 

te kunnen toekennen en om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet er een nieuwe 

straatnaam gekozen worden. 

 
 

 

6.2 Koningsstoel 

Er dient een nieuwe straatnaam gekozen te worden voor het binnengebied ter hoogte van de 

Koningsstoel en het Heiken. Daar komt een verkaveling met (voorlopig) 24 loten.  

 

 



 

 

 
 

Toelichting Marie: 

Vrouwelijke straatnamen zijn in opmars. 

Exact een jaar geleden deed de radio 1-presentatrice Sofie Lemaire een oproep naar alle Vlaamse en 

Brusselse gemeentebesturen om meer straten naar vrouwen te noemen. Op dat moment was er slechts 

15% van alle straten naar vrouwen vernoemd. Om maar een voorbeeld te geven: in Antwerpen waren er 

3469 straten waarvan er slechts 70 naar vrouwen werden vernoemd. 

Er kunnen geen straten worden vernoemd naar nog levende personen. Als de gemeente overweegt een  

straatnaam te vernoemen naar persoon waarvan nog naaste familie in leven is, is het aangewezen de  

familie vooraf  te contacteren of zij opgezet zijn met het idee. 

 

Marie informeerde bij Jef Anthonissen (erfgoed).  



 

In boek ‘Voetspoor 2’ is er hoofdstuk gewijd aan Brechtse vroedvrouwen. (p 183-194, zie bijlage) 

 

Advies CR: 

Vroedvrouwen uit Sint Lenaarts:  

- Virginie Snollaerts 

- Maria Cornelia Geens 

- Lisa Brees 

 

Vroedvrouwen uit Brecht 

- Adriana Van Riel (eerste gekende vroedvrouw) 

 

7. Noodfonds  

 
 

 

 I Terugbetaling 50% huur infrastructuur 

II Verenigingen die infrastructuur beheren 

III Tegemoetkoming 50% gemaakte kosten coronamaatregelen 

IV Terugbetaling niet-recupeerbare kosten voor geannuleerde evenementen begin Corona 

 

Noden verenigingen? 

Vele verenigingen geven aan geen inkomsten te hebben wegens gebrek aan fondswervende 

activiteiten.  

Verenigingen met eigen infrastructuur ondervinden de grootste verliezen, vaste kosten blijven. 

 

Vereniging Sectie 1 Sectie 2 Sectie 3 Sectie 4 Totaal

Zonnedauw -€          -€              -€              750,00€        750,00€        

fotokring Eigen Schoon 83,33€      -€              -€              -€              83,33€          

Hummel Bummel 83,33€      -€              -€              -€              83,33€          

Leonarduskoor -€          -€              -€              96,22€          96,22€          

Femma Brecht 18,50€      -€              -€              177,59€        196,09€        

Ferm Brecht -€          -€              -€              -€              -€              

kwb Sint-Job -€          -€              -€              229,60€        229,60€        

vrije zwaaiers 41,67€      -€              -€              157,79€        199,46€        

All car club -€          -€              -€              133,10€        133,10€        

harmonie verbroedering -€          -€              -€              510,86€        510,86€        

Sint Joris Gilde Sint Lenaarts -€          651,94€        97,50€          -€              749,44€        

harmonie De Eikel -€          3.000,00€    -€              750,00€        3.750,00€    

Texas Country Dancers -€          -€              1.000,00€    -€              1.000,00€    

Brechts kindertheater 93,50€      -€              -€              186,63€        280,13€        

Sint Joris Gilde Brecht -€          1.200,00€    15,85€          -€              1.215,85€    

TOTAAL 320,33€    4.851,94€    1.113,35€    2.991,79€    9.277,41€    

CULTUUR



 

 

8. Project subsidiedossiers 

Marie licht toe: 

Principiële beslissing (= in de rand goedgekeurd): voor het project ‘hervorming subsidies’ mag ondersteuning 

ingeroepen worden van een consultant – 3 offertes aan te leveren. Rika volgt dit op. 

 

De cultuursector werd het voorbije jaar stevig dooreengeschud door het coronavirus, waardoor heel wat 

verenigingen hun werking hebben moeten neerleggen of anders organiseren. 

De schade is groot voor heel wat Brechtse verenigingen. De gemeente Brecht organiseerde in dit kader reeds 

een online bevraging over de effecten van de coronacrisis op het Brechtse verenigingsleven. Er is sprake van 

gederfde inkomsten, maar ook van doorlopende, niet-recupereerbare en extra uitgaven. Daarom stelde de 

gemeente Brecht extra middelen ter beschikking van de Brechtse sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Deze 

middelen werden aangereikt via het noodfonds van de Vlaamse regering.  

Daarnaast besliste de gemeenteraad om ook een aanpassing te doen aan de reguliere jaarlijkse basis- en 

werkingssubsidies. De reglementen zijn immers gebaseerd op een normaal activiteitsniveau van de 

verenigingen van het afgelopen werkingsjaar en daardoor zouden heel wat verenigingen subsidies mislopen 

door het wegvallen van activiteiten. De gemeenteraad keurde goed dat de reglementen voor basis- en 

werkingssubsidies niet toegepast worden voor het voorbije werkjaar. In plaats daarvan wordt aan alle 

verenigingen een gewogen gemiddelde uitgekeerd van de subsidies die ze de voorbije 3 werkjaren hebben 

ontvangen.  

 

De cultuurverenigingen werden hiervan op de hoogte gebracht. In de loop van april worden de subsidies 

uitbetaald. 

 

 

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

Frans licht toe: 

- Elke maand stavaza op agenda bij de adviesraden 

- Selectieleidraad werd goedgekeurd: 4 ontwerpteams geselecteerd  

- Pand Carrefour aangekocht.  

- Aanzet verwachtingen werd geformuleerd door de projectgroep: multifunctionele ruimte, bib, 

vergaderruimte, backoffice in appartementen op eerste verdiep, uitzicht gebouw belangrijk,  

- Structureel mag er niets wijzigen aan het gebouw. 

- Raming 500.000€ 

- Iris Segers (technische dienst) leidt het project intern 

- 10 jaar gebruik  

- Podiumprogrammatie verhuist naar OC Sint Lenaarts (Spreiding: workshops eventueel wel in Brecht, 

locatievoorstellingen in Sint Job) 

-  

 

10. Digitaal alternatief Pasenmarkt: stavaza 

Stijn Pauwels licht toe: 

De voorbereidingen draaien op volle toeren. Een projectgroep werd ondertussen opgericht.  



 

Er kwamen al meer dan 15 reacties binnen op de oproep die werd verspreid naar de verenigingen (aanleveren 

digitaal beeldmateriaal). Ook stelde Peter Schrijvers zich kandidaat als presentator. Frans zal een toespraak 

houden in naam van de gemeente, als schepen van cultuur/jeugd. Jong lokaal talent wil accordeon spelen. 

Een helikoter zal over Brecht vliegen om beelden te maken. 

 

Zondag:  20:00 – 22:00 : dj set met o.a. Karakals 

Maandag:  10:00 – 11:00 : kinderdisco  

 16:00 – 16:45 : slotshow 

Locatie van uitzending: liefst een herkenbare locatie in Brecht, voorkeur gaat uit naar trouwzaal. (dient nog 

verder opgenomen te worden) 

 

Budget blijft een moeilijk punt. Unizo zag een samenwerking niet zitten. Zij werken aan een eigen alternatief 

(fietstocht). 

De kosten zijn momenteel geraamd op €5250. 

Stijn stelt dat met de jeugdraad werd afgesproken dat hetzelfde bedrag de cultuurraad ter beschikking zal 

stellen eveneens zal worden vrijgemaakt door de jeugdraad. 

Vzw Carouse wil €1000 investeren. 

Verdeling jeugd- en cultuurraad: €2000/€2000. 

Marie zal dit afstemmen bij de collega’s van de jeugddienst. 

Dagelijks bestuur gaat akkoord:een zelfde bedrag werd in het verleden uitgegeven aan filmpjes ter promotie 

van de cultuurprijs. 

 

Frans polst bij CBS of er nog budget beschikbaar is voor de organisatie van Pasenmarkt. 

  

 

11. Varia 

/ 

 

Nieuwe digitale vergadering: nog onbekend 


