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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Godelieve, Geert, Hulnara, , Ben. 
Verontschuldigd: Hanne, Astrid, Mai, Danny, Stefanie,  
Afwezig (= trakteren): Koen, Michael   

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

  
Verder geen opmerkingen.  
 

2. Nieuwe leden  

 

Nieuwe leden na de cultuurprijzen hebben zich aangeboden, tijdelijk als waarnemend lid 
toelaten, tot de AV waar ze officieel aanvaard kunnen worden.  
Liza Renders wordt aanvaard£. 

3. Beeld Moorkensplein 

De vraag werd gesteld door een buurtbewoner wat er met het beeld “Moeder en kind” is gebeurd 
dat op het Moorkensplein stond. 
Ben wist te melden dat het kunstwerk veilig is opgeborgen. Het is nu bij een restaurateur en er 
dient budget voor gevonden te worden. Er is een budgetwijziging voorzien.  
 

4. Brainstorming Cultuurraad 2.20  

 
Inspraak en adviserende rol van de adviesraden wordt met het nieuwe bestuursakkoord tegen 
het licht gehouden.  
Districten krijgen nieuwe bevoegdheden met bepaalde vrijheden (niet langer de strikte matrix van 
cultuur, cultuurantenne, cultuurmedewerker,…).  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 13 maart 2019 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 24 april 2019 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag (Algemene vergadering) nog nader te bepalen  

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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In de toekomst streeft het district naar een ruimer beeld als ‘vrijetijdswerking’, weg van het hokjes 
denken (senioren, cultuur, sport).  
Er zijn reeds enkele initiatieven lopende, bvb commissie van de voorzitters.  
Vrijetijdsgeöriënteerde werking is de toekomst, dit mag / moet bij de verkiezing van de volgende 
adviesraad al gekend zijn.  
 
Elke adviesraad moet uiterlijk 6 maanden na de installatie van de districtsraad ingesteld worden. 
Gezien het kader voor de vermelde op til zijnde hervormingen nog niet duidelijk is, is het niet 
mogelijk een nieuwe type cultuur- / vrijetijdsraad snel in de steigers te hebben.   
Ondertussen zal er dus nog wel een ‘tijdelijke’ adviesraad cultuur blijven.  
De geplande verkiezingen zullen dus doorgaan maar aangezien de verkiezingen voor alle 
adviesraden ongeveer tegelijkertijd moeten plaatsvinden, is de oorspronkelijke planning de 
verkiezingen in maart 2019 te houden niet haalbaar. Stephanie meent dat mei of juni realistischer 
is.  
 
Bedoeling => naar een niet gestructureerde manier van vergaderen gaan 

 Naar een ontmoetingsverhaal gaan rond thema’s 
 Adviezen met die thema’s gekozen uit een poll mensen 
 Één kerngroep die het zal leiden 
 Wat met de jury voor projecten? 
 Wat met de subsidies? 
 Een schets voorleggen voor de AV met de toekomstplannen 

 
 

5. Vastleggen vergaderdata bestuur 

24/4 BV 
8/5 BV 
12/6 eerste BV met nieuw/oud bestuur  
 

6. Vastleggen AV met verkiezing 

22/5 AV met verkiezing Moorkensplein 

7. Nieuws uit het district 

 
Ben: 
 

- districtsbestuur stelt zijn plannen voor op zes plaatsen , mening van de bevolking 
wordt gevraagd 

- ’t Werkhuys: cursus sociale media april 
 

8. Varia 

 

Geert:  Het Reuzenhuis: De werkgroep daar is gekomen aan het punt voor restauratie en 
herbestemming. Men vroeg Geert of er interesse is uit de Heemkundige Kring. Dit wordt 
bestudeerd door het bestuur. Het gaat over de verschillende kamers in het oud gemeentehuis. 
Maar als teamspeler wil de Heemkundige Kring ook zijn maatschappelijke rol spelen en 
onderzoeken of men het ook voor iedereen van Borgerhout kan zijn. Dus de vraag is of jullie 
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bepaalde verenigingen kennen die nood hebben aan een lokaal/ archiefruimte/ 
tentoonstellingsruimte/ vergaderzaal enzovoort 
 
To do:  

- Vrijetijdsloket inschakelen om mensen naar de cultuurraad toe te leiden? 
- alle aanwezigen van het netwerkmoment uit te nodigen voor de volgende AV (Mai stuurt 

de mail). 
- We moeten eens een project maken omtrent het Oude Vredegerecht, in samenwerking 

met de masterstudenten ontwerp van de UA (Sofie Van de Wiele).  
- Stand van zaken kunst in het district: werkgroep politiek is bijéén geweest , Michael is 

bijéén geweest. 
 

9. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 17 april 2019 om 19u30. 
Algemene vergadering:  22/5 
 

 

uw secretaris ad interim, 
Geert 


