
 

 

Cultuurraad Borgerhout 

 

Betreft :  advisering Kerstglasraam :  

 

Aanleiding 

 

- Op 9/11/2012 kregen we het volgende antwoord op onze vraag aan het vorige college 

ivm de vraag over de niet-plaatsing van het Kerstglasraam: 

- Het glasraam van Jos Michiels zal dit jaar niet geplaatst worden. Reden is dat (1) het 

frame waarin het glasraam geplaatst wordt niet meer voldoet aan elementaire 

veiligheidsvoorwaarden en (2) het glasraam zelf aan restauratie toe is. 

- Er werden maatregelen genomen om het glasraam in ieder geval in zijn huidige 

toestand veilig te bewaren. Een definitieve beslissing over de restauratie en of in 

voorkomend geval het glasraam nog op dezelfde wijze zal tentoongesteld worden, 

dient nog genomen. 

 

Wij wensen het volgend advies te formuleren aan het districtscollege : 

 

Advies 

Als adviesraad cultuur adviseren we het districtsbestuur : 

 

Einde dit jaar starten de werken voor de renovatie van het districtshuis. 

Het belang van dit stukje Borgerhouts erfgoed is dat het gemaakt  werd door de kunstenaar 

van eigen bodem Michiels, die ook in het gulden boek diverse pagina's heeft opgefleurd. 

Het is niet enkel een symbool van een godsdienst maar de figuren spelen in de drie grote 

godsdiensten die we in Borgerhout kunnen aantreffen een rol. 

Daarnaast is de wens die er op vermeld staat van belang in onze multicultureel district en naar 

ons aanvoelen onderschrijft iedere politieke beweging, partij of culturele vereniging die wens. 

Vrede is wat we allemaal willen en aan moeten bouwen. 

 

Wij adviseren dus om in het totale plan van de renovatie rekening te houden met de 

argumentatie die we in 2012 kregen ter niet plaatsing. 

1. Het glasraam te restaureren tegen het einde van de werken.  

2. Het frame te herstellen naar de huidige veiligheidsvoorschriften die gelden in het 

kader van de renovatie zodat het glasraam terug kan gezet worden.  

 

Besluit 

 

Wij hopen dat het districtscollege ons advies zal overnemen. 

 

 

Voorzitter       Secretaris 

                     
               

 

Geert Janssens      Danny Geleyn 


