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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Hulnara, Michael, Stef, Geert, Koen, Danny, Inne, Stephanie. 
Verontschuldigd: Godelieve, Mai, Astrid, Karen. 
Afwezig (= pralines) 
 

1. Kennismakingsrondje 

 
Cultuurantenne Ben zal zich volgende keer voorstellen.  
 

2. Advies Milisstraat 

 
A.d.h.v. onze afvinklijst willen we enkel aandacht vragen voor de grensstenen van ons district. 
De consulent openbaar domein spaart energie door dit soort toelichtingen één keer voor alle 
adviesraden voor te stellen. Dit laat ook overleg, communicatie toe.  
Een afzonderlijk advies per adviesraad kan nog altijd, is zelfs aan te raden.  
Geert maakt advies op en bezorgt dit aan het district. 
 

3. Cultuurpagina Borgerhout, wat er op? 

 
Algemene informatie, vergadermomenten,  
Voorstelling van de leden (met een anekdote?).  
Cultuurprijzen met updates, komen zo onder de aandacht.  
Link naar de verslagen, de cultuurkrant, adviezen.  
 
Wat willen we bereiken: statische pagina voor werving, om vindbaar te zijn. 
Starten we een Facebookpagina om dynamischer uit de hoek te komen?  
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Dezelfde vragen komen terug: wat communiceren we met in het achterhoofd de bekendheid en 
motivatie van de leden van de cultuurraad.  
 

4. werkgroepen 

 
De vraag kwam naar boven op de laatste AV om werkgroepen met een specifiek karakter samen 
te roepen, bvb theater. 
We houden het in het achterhoofd.  
 

5. Nieuwe leden 

 
Autoclub De Klauwaarts, het programma werd bezorgd, volledig dossier, kan aanvaard worden 
als lid.  
 

6. Voorbereiding Algemene vergadering 

 
We moeten ons tijdens / na de zomer bezinnen over hoe we de huidige leden motiveren en 
nieuwe mensen bereiken. 
 
Suggestie: vergadering in Jojo, rondleiding + toelichting werking van de gastheer/-vrouw. 
Formeel deel:  

- Adviezen, nieuwe leden, verslagen goedkeuren.  
- Lancering cultuurprijzen tegen september.  

Vrij deel:  
- Film Godelieve.  
- Uitdatabank wil zich voorstellen.  

 
Myriam, Mady, Ruth, Thierry en Bob bedanken: een kleine bedankingsspeech door een pop?  
Een bloemetje vanuit het district, misschien reuzenbier of reuzenkoeken (Koen)? 
Inne neemt contact op met Jojo.  
 

7. Nieuws uit het district 

 
Inne: tekst op de herdenkingsstenen op Silsburg: de tekst met de verslaggeving van Alois 
Sledsens is heel goed, het gedicht is ook heel goed. Suggestie: tekst op de steen en gedicht als 
meerwaarde bij de onthulling. Inne informeert of het mogelijk is het gedicht een permanentere 
plaats te geven op de begraafplaats, bvb op de spandoeken / vaandels op de begraafplaats. 
 
Inne: erfgoeddag: Borgerhout bewaart: zondag 24 april, allen daar heen! 
 
Stef: werkingsverslag cultuur 2015: Samen Borgerhout: een Bruisend cultureel beleid 2015 
(voorheen gekend als actieplan): goedgekeurd.  
 
Koen wordt nu professionele vertegenwoordiger i.p.v. verenigingsvertegenwoordiger gezien de 
wissel met Axl binnen de Reuzen vzw. 
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8. Varia en to do 

 
Waar is de tijd van eetfestijnen, sponsoring binnen en buiten de ring, reuzenprinsen en -
princessen, borgerhoutse vertegenwoordigers. 
 
Familieclub Magnifiek (Hulnara) heeft een lid met meer dan normale Facebook-kennis en wil die 
graag delen. Inne en Hulnara overleggen ook om de computerklas te gebruiken.  
 
Boho Players (David Ramal, 13-koppig strijkorkest): komen zich op het cultuurplatform 
voorstellen. Kunnen we hen engageren voor de omkadering van de cultuurprijzen?   
 
Michael: probleem van de Reuzenpoort: schilderwerk en graffiti. David Hilderson (buurtregie) 
werd door het district al gecontacteerd om er een kunstwerk van te maken in de hoop dat dit 
meer respect kan opbrengen, bvb een trompe l’ oeuil van een bakkervitrine of graffiti-
kunstenaar? Buurtregie heeft geen budget.  
 
A/ To Do:  
 
- contact met de koren: Geert en volgelingen manen de koren aan tot actie.  
 
B/ Hangende punten: 
 
C/ Adviezen  

Advies  Verstuurd  Antwoord / 

reactie ontvangen  

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 =  

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. 

Advies actieplan 2016 07/09/2015 19/10/2015 Reactie wordt later bezorgd door 

districtssecretaris 

Advies Boekenberglei – 

Gitschotellei deel II 

12/02/2016 06/04/2016 Project is onzeker. 

Advies Bommonument Silsburg 12/02/2016 06/04/2016 Stenen niet verhoogd, wel lichte 

kleur, Ruth Lasters werd 

gecontacteerd, concrete 

afspraken te maken met dienst 

begraafplaatsen (Inne). 
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9. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 11 mei 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 18 mei 2016 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


