
 

 1

 

 

 

VERSLAG 
 
Aanwezigen: Godelieve, Myriam, Stef, Geert, Michael, Koen, Danny, Mai. 
Genodigden: Ellen (openbaar domein)  
Verontschuldigd: Hulnara, Mady, Astrid, Inne, Karen, Stephanie  
Afwezig (= pralines) Thierry, Ruth 
 

1. Goedkeuring en opvolging verslagen en adviezen 

 
Alle verslagen goedgekeurd. 
 

2. Voorstelling openbaar domein door Ellen + advisering 

 

Boekenberglei / Gitschotellei deel 2. 
Geert: materiaalgebruik.  
 
Budget voor het kunstwerk = cultuurbudget. 
Budget voor plaatsing van het kunstwerk = openbaar domein. 
 
Voorstel van advies baseren we op onze checklist: 

- Grensstenen nu mee plaatsen.  
- Monumenten (kerk + huis) worden momenteel niet expliciet aangelicht.  
- T.h.v. de bomen op de Boeckenberglei staat sinds vorig jaar een Mariabeeldje (van 

Borgerhout op grondgebied Deurne) -> behouden en indien nodig in overleg verplaatsen.  
- Timing: nu voorontwerp, definitief ontwerp eind 2016, opmaak dossier 2017, start eind 

2018 (?) tijdig terugkoppelen.  
- Buurtregie wordt gecontacteerd wanneer er duidelijkheid is omtrent de timing.  
- Verplaatsen van de markt -> deze locatie aub multifunctioneel inrichten zodat een 

culturele activiteit ook mogelijk is.  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 03 februari 2016 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 09 maart 2016 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 16 maart 2016 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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- Tijdens het buurtoverleg aub ook cultuur-beleving als onderwerp meenemen.  
- Toch heel wat huizen op de lijst van het onroerend erfgoed, zie 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/zoeken . 
 
Het bestuur maakte ondertussen een afvinklijst aan die we zullen hanteren bij het beoordelen 
van werken in het openbare domein.  
 

3. Monument / herdenkingsmuur Silsburg V-bomslachtoffers door Stephanie 

 
Er was een herdenkingsmuurtje, dat is verwijderd bij de aanleg van het Columbarium in de jaren 
’70. 
Het is onduidelijk of de naamplaten nog teruggevonden kunnen worden.  
Het gaat over 348 slachtoffers op een gedenksteen, een gedenksteen van het district, een 
grotere gedenksteen centraal.  
De voorgelegde ontwerpen: 
1/ gedenkstenen 45 x 45 cm met telkens 35 namen, 10 in het gras, 1 in asfalt, 1 grotere 
Gelijk met het maaiveld.  
2/ idem maar met de stenen 7cm boven het maaiveld. 
Het gaat over 287 Borgerhoutenaren, in totaal zijn 348 mensen gestorven bij de V-bommen.  
Het moet dus duidelijk zijn dat het niet over Borgerhoutenaren gaat, maar wel over de 
slachtoffers in Borgerhout.  
 
Bestuur heeft voorkeur voor ontwerp 2: hogere plaatsing 
Grijs = neutrale kleur -> liever wit 
Grootte = lettertype van 1cm?  
Tekst op centrale plaat 45*90cm: voorstel tekst door dichteres Ruth Lasters (Herman De 
Coninckprijs 2016). 
 
Plaatsing + onthulling, het mag vooruitgaan.  
De bomen zullen op termijn vervangen worden, er komen bijen- en vlindervriendelijke bloemen 
en planten, voor het monument (wit) komen japonica-bloemen (rood en groen). 
 
Het resultaat is mooi maar we betreuren dat er geen rondvraag bij lokale kunstenaars werd 
georganiseerd. Op welke manier gebeurde de selectie?  
 
Op termijn nog verder nadenken over de aanleg.  
 

4. Evaluatie AV lidmaatschap 2016 nakijken / opvragen 

 
Overzichtslijst + analyse door Mai en Stef. Er is toch wel een probleem met de aanwezigheden.  
 
Verkiezing op AV: kandidaat om lid te worden van het bestuur 

- Kandidaat voorzitter 
- Kandidaat secretaris 
- Kandidaat afgevaardigde naar de Conferentie. 

 
Volgende AV (16 maart) is bijzondere AV voor de verkiezing van het bestuur.  

- Wenst lid te worden van de AV 
- Wenst zijn lidmaatschap van de AV te bevestigen 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/zoeken
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Alle kandidaturen moeten volgens de statuten min. 8 dagen voor de AV verzameld zijn (9 maart).  
Op het formulier aanwezigheid voor 16 maart bevestigen.  
 
Dringend op zoek naar nieuw bloed, via website, A-blad, nieuwsbrief, … Stef maakt de 
bedenking of er wel genoeg tijd is om dat engagement en nieuwe bloed te vinden tegen 09 
maart.  

5. Vastleggen van vergaderplaatsen door bestuur voor de komende vergaderingen 

 
Madam Fortuna heeft zich nog kandidaat gesteld.  
Op termijn in het Boekenbergpark.  
Voorstel: Ecohuis voor 16 maart, Zermatt,  
Verdere data zijn moeilijk vast te leggen, dat zal volgens de agenda van het volgende bestuur 
gaan.  
 

6. Cultuurprijzen reglement herbekijken / aanpassen 

 

Timing:  

indienen kandidaturen tot 02 oktober 2016. 

Juryweek = 24 – 30 oktober 

Uitreiking zondag 27 november 11-13u, we proberen de werklast op de medewerkers van het 
district zoveel mogelijk te beperken.  

Myriam is vrijwilliger. 

 

7. Verenigingstoelagen 2016, infomoment, enz.  

 
Er is geen algemeen infomoment voorzien.  
18 februari is er kans om met hulp van Mai je dossier correct op te maken.  
 
Het antwoord van het district op ons advies was niet voldoende, o.a. op het tweede deel van de 
probleemstelling wordt niet gereageerd. Geert zal Stefan om verduidelijking vragen.  
 

8. Districtspunten 

 
Korenevent: de timing voor 11 november vraagt extra aandacht voor de academie (staat op 11 
november ook op Silsburg) en voor de samenloop met de week van de smaak.  
Het enthousiasme onder de koren is wat bekoeld, de trekkers zijn nog niet helemaal mee.  
 
Onthulling van de kunstwerken van ‘Van Overal’ op 05 maart ’s middags.  
Dit past in het Amazigh festival.  
 

9. Varia en to do 
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Koen: in zijn krant (Boelaerbuurt) komt ook een agenda, in samenwerking met Deurne en 
Berchem, alles op datum geordend. Hopelijk kan dit later digitaal overgenomen worden.  
 
Koen: nieuwsbrief nr 0 was prima. In de toekomst misschien niet de verslagen volledig 
overnemen. Beter om de teksten iets te beperken en de lezers door te sturen naar onze 
districtscultuur-site waar de punten volledig besproken worden. 
 
Geert: we nemen de beslissing om de digitale krant van Koen uit te geven! (Mai bezorgt het 
juiste logo van Borgerhout). 
 
Stef: vraag naar medewerking door verenigingen aan BorgerRio liet maar een reactie toe van 5 
dagen. Dat werkt niet.  
 
Stef: Spoor Oost gaat open 26 -27 maart ! 
Er is een cultureel luik aan verbonden, op initiatief van de stad.  
Vanaf dan is het mogelijk elk weekend activiteiten te organiseren.  
Groep Ar-tuur Hendrik Muylaert organiseert mee.  
 
Godelieve: maakt elk jaar een film van de activiteiten van haar vereniging. Godelieve maakt een 
selectie van 15minuten, indien mogelijk tegen de AV van 18mei.  
 
Stef: Officieel afscheid van het huidige bestuur vooraleer er verkiezingen gehouden worden. 
 
Mai laat weten dat het mailadres van de cultuurraad er aan komt: voor al uw vragen en postitieve 
opmerkingen: cultuurraad.borgerhout@stad.antwerpen.be. Wordt vervolgd.  
 
A/ To Do:  
 
- contact met de koren: Geert en volgelingen manen de koren aan tot actie.  
 
B/ Hangende punten: 
 
C/ Adviezen  
 

Advies  Verstuurd dd Antwoord / reactie 

ontvangen dd  

Opmerking 

Glasraam (kerst)    (voorlopig) antwoord 

bekomen, opvolging 

Advisering werken openbare 

ruimte 

04/06/2015 24/07/2015 Gevolgd, advies 

Moorkensplein: advies 

voor eind okt 2015 

Later ook =  

Luitenant Naeyaertplein  

Jan Borluutstraat  

Florastraat 

Advies Vinçotteplein (03/09/2015) 

09/11/2015 

(19/10/2015) 

03.03.2016 

Positief gevolg.  

Advies heraanleg Engelselei (27/09/2015) 

09/11/2015 

(19/10/2015) 

03.03.2016 

Positief gevolg. 

mailto:cultuurraad.borgerhout@stad.antwerpen.be
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Advies actieplan 2016 07/09/2015 19/10/2015 Reactie wordt later 

bezorgd door 

districtssecretaris 

Advies Boekenberglei – 

Gitschotellei deel II 

12/02/2016   

Advies Bommonument Silsburg 12/02/2016   

 

10. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 09 maart 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 16 maart 2016 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


