
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

 agenda    verslag: Maandag 26 april 2021 

voorzitter: Ludo Theunissen 

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 

/ 

 

3. Evaluatie Pasenkermis 

 Live-views 

o Pasenkermis Live (zondag): 3800 views 
o Kinderdisco (maandagvoormiddag): 661 views 
o Slotshow (maandagnamiddag): 1700 views 

 Live + uitgesteld bekeken 
o Pasenkermis Live: 4700 views  
o Kinderdisco: 1200 views 
o Slotshow: 2500 views 

 

Dit komt neer op een totaal bereik van +- 8400 schermen 

 

De cultuurraad is zeer tevreden over het resultaat van de digitale versie van Pasenkermis. Het initiatief 

kreeg veel positieve feedback van inwoners. Het doel van dit nieuwe concept was zeer geslaagd: er 

werden heel wat mensen bereikt en verschillende verenigingen werkten mee (inzenden filmpjes). De 

kinderdisco op maandagochtend werd erg gesmaakt door de jonge gezinnen. Er zal bekeken worden of 

deze als vaste waarde kan worden opgenomen in het programma van het kermisweekend (eventueel in 

Carrefour?). 

 

Ook is er een grote tevredenheid over de samenwerking met de jeugdraad. De cultuurraad ziet kansen 

in een meer structurele samenwerking. Kan er met de adviesraden frequenter worden samengezeten om 

ideeën te laten samenvloeien? Ook kan er worden samengewerkt met de ouderenadviesraad. 



 

Kan er een “vrijetijdsraad” worden ingericht? 

Bv: organiseren van een urban trail door gebouwen in Brecht. (Jeugd-sport-ouderen-cultuur) 

Marie neemt dit op met de collega’s van de dienst vrije tijd. 

 

4. Kasverslag (Vera Vercauteren) 

Huidig totaal € 12 323.28   

 

Te verwachten uitgaven: Pasenkermis: 

 

€ 500  The Light Tech 

€ 1434.76 LSB rent 

 

 
 



 

  
 

 

5. Opvolging projectsubsidies 

Geschied- en oudheidkundige kring diende een aanvraag in voor het boek ‘voetspoor 3’. Om de twee jaar 

verschijnt er een nieuwe uitgave. Er werden 400 exemplaren gedrukt. 

Het boek wordt verkocht op de dienst vrije tijd en in het Kempuseum. Normaal wordt het boek ook 

gepromoot en verkocht tijdens de boekvoorstelling op Pasenmarkt. Omwille van het wegvallen van deze 

activiteit (Corona) is er een beperktere verkoop. (100-tal onverkochte exemplaren) 

Het boek ‘Voetspoor’ blijkt na ‘De zeven zussen’ het meest uitgeleende boek van Brecht te zijn. 

 

 Het is verantwoord om de subsidie van €750 uit te keren. De aanvraag wordt goedgekeurd. 

 

 

6. Opvolging uitzonderlijke subsidie buurtschappen 

/ 

 

7. Uitbetaling subsidies 

De werkingssubsidies voor het jaar 2020 werden begin deze maand uitbetaald aan de verenigingen.  

De cultuurraad adviseert om ook de volgende subsidieronde te baseren op de voorgaande regeling. 

(Rekenkundig gemiddelde op basis van voorgaande drie werkjaren). Corona heeft nog steeds een grote 



 

invloed op het huidige werkjaar, waardoor er opnieuw tal van activiteiten en evenementen van de 

verenigingen werden geannuleerd. 

 

Dit principe zal worden goedgekeurd worden op de gemeenteraad. De dienst vrije tijd zal een nota 

opmaken. 

 

8. Hervorming subsidies 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het adviesbureau Baristaz aangeduid voor het 

begeleidingstraject bij de hervorming subsidies. Rika volgt dit verder op en zal de projectgroep weldra 

samenroepen. Baristaz kan deze opdracht opstarten vanaf mei 2021. 

 

Intakegesprek met de opdrachtgever 
Tijdens dit intakegesprek wordt de opdracht scherp gesteld en de verwachtingen concreet 
gemaakt.  
Daarnaast wordt onderstaande plan van aanpak in detail besproken en aangepast waar 
nodig. 

20/05/2021 

Onderzoek naar pijnpunten 
Vooraleer we inzoomen op de reglementen, is het zinvol om te weten van waar je vertrekt.  
De pijnpunten van de verschillende reglementen worden in kaart gebracht. 
Op basis van een bevraging bij 2 doelgroepen proberen we hierbij een analyse te maken: 

 Doelgroep 1: de verenigingen (Participatieluik 1) 
Uit de dialoog met de verenigingen willen we volgende zaken bespreken: 
- Wat vinden zij belangrijk qua accenten voor subsidiëring? 
- Administratieve last 
- Effect van de subsidies op de vereniging 

 Doelgroep 2: de professionals 
- Waar spenderen ze veel tijd aan bij de verwerking? 
- Wat is hun gewenste outcome? 

Belangrijk: In bovenstaande bevraging wordt er nog geen richting gekozen.  

 

Vastleggen kaderprincipes door college (Projectgroep) 
Dit college geeft richting en schept een kader waarbinnen het verdere traject kan uitgerold 
worden. 
Enkele sleutelkwesties zullen besproken worden. 
Dankzij het onderzoek van de pijnpunten kunnen enkele beslissingen gebeuren op een 
‘participatieve manier’ en staat het CBS sterker in de besluitvorming.  

 

Traject met professionals 
Binnen het vastgelegde kader plannen we 3 momenten met de professionals om de 
reglementen verder vorm te geven. Hierbij baseren we ons op goede praktijkvoorbeelden 
van andere lokale besturen, de pijnpunten uit het onderzoek en het vastgelegd kader. 
Optioneel: Voorstelling aan college van uitgewerkte resultaten en bespreking. 

 

Participatieluik 2  
De reglementen worden een tweede maal besproken met de adviesraden. 

 

Laatste aanpassing op basis van participatieluik 2 
 

 
 
 
 
 



 

9. Nieuwe straatnamen 

 

9.1 Koningsstoel 

Advies cultuurraad:  

- voorkeur om –laan te gebruiken: in de omgeving wordt deze term vaker gebruikt (omliggende E. 

van Notenlaan, A. Daenslaan, Weegbreelaan, Klaprooslaan…) 

- Voorkeur om naam én voornaam volledig uit te schrijven: zichtbaarheid vrouwennaam. 

- Top 3 in volgorde van voorkeur: 

 1.           Verzetsvrouw: Helena Kerstenslaan  

  2.           Vroedvrouw uit Sint Lenaarts:  

 -             Virginie Snollaerts 

 -             Maria Cornelia Geens 

 -             Lisa Brees 

 3.           Caroline Nicolai (schooljuffrouw) 

 

 

9.2 Leemstraat 

Advies cultuurraad:  

Meerwaarde grondsoort specifiek eigen aan Brecht 

- Mergel (of Mergelweg): Mergel is een sedimentair gesteente dat uit een mengsel van klei en 

fijnverdeelde kalk bestaat.  

- Siltstraat of Siltweg: Silt of leem (België) is een sediment dat qua grootte tussen lutum en zand 

wordt ingedeeld. In België wordt silt leem genoemd, met de reden dat dit voor het overgrote deel 

uit leemgrond bestaat. 

- Steenstraat  

- Zavelstraat 

- Grindstraat 

 

10. Toegankelijkheid: Kapel oude klooster 

De kapel van het oude klooster gelegen, in de Gasthuisstraat, kan worden gebruikt als 

tentoonstellingsruimte door kunstenaars. Bovendien kunnen er voorstellingen of lezingen voor een 

beperkt publiek worden georganiseerd. De galerij van deze ruimte is enkel te bereiking via de hoofdingang 

van IKO en Brecht werkt. Dit is niet uitnodigend en daarom is de ruimte nog te onbekend bij het grote 

publiek. 

Om de zichtbaarheid en culturele uitstraling van deze polyvalente ruimte te verhogen wordt er intern 

bekeken met de technische dienst wat er mogelijk is.  Kan er een aparte inkom worden gecreëerd? 

(Garagepoort vervangen door glazen deur/raam, lichtbak aan gevel,…) 

 

11. Poëziewandeling en –wedstrijd 

Anne Scheijnen/Annemie Smits positief en bereid om mee te werken 

Ludo werkte een voorstel uit. 

 

 

 



 

Opmerkingen: 

- Herschikken van leeftijden 

- Taalbeperking weglaten in reglement 

- Eer en zichtbaarheid belangrijker dan prijzengeld. Er zullen geen grote geldbedragen worden 

uitgekeerd 

- Timing en verdere uitrol:  

10/5 – 10/6 inzendtijd (artikel opstellen BN) 

10/6 samenkomst jury (professionals, bib…) 

16/6 druk van doeken via drukzo.be, richtprijs €30 

 Juli:   Sint Job – Max Wildiersplein 

 Augustus:  Sint Lenaarts – achtertuin kerk aan Willem Tell 

  September:  Brecht (in combinatie met project boer&buiten)  

Aanvragen locaties bij CBS 

- Wie zal de doeken ophangen? Ondersteuning vanuit technische dienst mogelijk? Vraag aan CBS 

- Opletten voor vandalisme 

- Beperking van aantal lijnen? Niet nodig 

- Presentatie is erg belangrijk – Stijn zal template opmaken 

- Wat bij lange gedichten? Stuk uit gedicht en werken met QR-code? Liever werken met gehele 

gedichten. 

- Per categorie 2 à 3 gedichten = 9 gedichten (eventueel combineren met werk van P. Van Ostaijen) 

- Thema:  

Categorie kinderen: droomwereld of huisdier (zonder kader lopen kinderen vast…) 

Categorie volwassenen: geen thema (vaak werkt thema limiterend voor volwassenen of tieners?) 

- Plan van aanpak voor kinderen: rijmschema meegeven? Online workshop: te kort dag 

- Verspreiden via scholen, BN, verenigingen aangesloten bij cultuurraad (Ludo bezorgt oproep), 

affiches in bib, jeugdverenigingen via jeugdraad, gemeentelijke kanalen, facebook ‘ge zijt van 

Brecht…’, openen van facebookpagina van cultuurraad? navragen bij communicatiedienst. 

Cultuurraad is erg afhankelijk van anderen om te kunnen communiceren. 

- Brochure uitgeven achteraf (later te bekijken afhankelijk van kwaliteit) 

Iedereen die heeft ingediend wordt opgenomen op een webpagina  Stijn zoekt template 

- Hoe indienen van gedichten?  

Papier: in gesloten omslag, zonder vermelding van naam op gedicht zelf (geen digitale drempel) 

Via email: Naam, adres en leeftijd 

 

12. Boer&buiten 

• Waardig alternatief voor officiële opening Kempuseum; 

• invulling voor Kunstbiënnale; 

• verhoging toeristische beleving en imago Brecht; 

• promotie streekproducten; 

• “Dag van de landbouw” – 19/09/2021.  

 

Brecht is een landelijke gemeente met boeiende cultuur en natuur. Het project boer&buiten verweeft 

verschillende facetten van deze verhalen met elkaar.  

 



 

Omschrijving project: 

Tijdelijke tentoonstelling - gaanderij 

Het archeologische studiebureau LARES is bezig met de uitwerking van een groot synthese-onderzoek 

dat gaat over de evolutie van de houtbouw (huisplattegronden) gaande vanaf het neolithicum tot de volle 

middeleeuwen in de Antwerpse Kempen. Vanuit dat onderzoek willen ze daaropvolgend een toffe en 

educatieve reizende tentoonstelling organiseren om het grotere publiek te informeren en warm te maken 

over deze evolutie in de wooncultuur.  

In Brecht werden tijdens meerdere opgravingen huisplattegronden uit meerdere tijdsperiodes ontdekt. De 

gaanderij van het Kempuseum dient als tentoonstellingsruimte. Materiaal en communicatie verzorgen ze 

zelf. De tentoonstelling zou in het najaar drie maanden blijven staan.  

 

Fotoproject “vroeger nu” - binnentuin 

In de binnentuin zijn acht raampartijen aanwezig. Twee andere raampartijen werden reeds bestickerd met 

twee oude dorpszichten. Naar analogie van deze illustraties worden ook de andere raampartijen 

bestickerd met historische beelden. Die beelden verwijzen naar of hebben de landelijke geschiedenis als 

onderwerp. De invulling loopt van een boerderijzicht, activiteiten op het land, tot oude familieportretten of 

andere zaken met een link naar de landbouw.  

Verder is het de bedoeling dat deze historische beelden in dialoog treden met de situatie van vandaag. 

Hiervoor doen we beroep op de fotokring “Eigen Schoon”. Aan hen wordt gevraagd een hedendaagse 

interpretatie te maken van de historische scènes. Bijvoorbeeld de link tussen handenarbeid en 

hedendaagse landbouwmachines.  

De historische afbeeldingen worden met zelfklevende stickers op het glas bevestigd. De hedendaagse 

interpretatie wordt op het grasveld op een paaltje met bijschrift geplaatst.  

Dit onderdeel heeft een tweeledig doel: enerzijds wordt het landelijk erfgoed kenbaar gemaakt, anderzijds 

zorgt dit voor een aantrekkelijkere invulling voor de binnentuin.   

 

Fotowedstrijd ‘boer&buiten’ 

Het gemeentebestuur organiseert om de twee jaar een groepstentoonstelling met Brechtse kunstenaars 

en creatievelingen. Deze editie wordt er een fotowedstrijd uitgeschreven met het accent op Brecht: thema 

‘boer&buiten’. De foto’s worden tentoongesteld in de tijdelijke exporuimte van het Kempuseum. De 

biënnale is voorbehouden aan personen die in Brecht wonen of werken. Bovendien zal er een beeldbank 

worden aangelegd met foto’s die bruikbaar zijn in de gemeentelijke media. 

Er wordt gewerkt met een prijs van de jury en publieksprijs met verschillende doelgroepen.  

 

Landbouw als verbindende factor 

De aftrap van het project vindt plaats op 19 september 2021 – Dag van de Landbouw. Landbouw is 

kenmerkend voor de gemeente en heeft raakvlakken met cultuur en natuur. Op deze manier wordt de 

sector vanuit een andere blik benaderd.  

 

Buitenbeleving & streekproducten 

 

 

13. Project “Carrefour”  

Definitieve acte wordt behandeld tijdens de gemeenteraad van mei 2021.  



 

 

14. Varia 

 
- Nieuwe vacature voor consulent cultuur. Thomas De Peuter verschuift naar de jeugddienst. 

- Volgende vergadering fysiek buiten afspreken, indien de maatregelen het toelaten. 

- App erfgoeddag: positief onthaald, leuke verstelstemmen met Brechts accent, app werkt goed, 

duurzaam project 

 

 

Nieuwe digitale vergadering:  

Werkgroep vergadering project 12 mei stavaza 


