
Advies : 

De cultuurraad Borgerhout bestaat uit verenigingen, professionelen en deskundigen en wordt geleid 

door een bestuur bestaande uit 3 vrouwen  en 4 mannen, leeftijdscategorie: 30-70 en 

opleidingsniveau hoger onderwijs. 

De cultuurraad heeft een opdracht als adviesorgaan. Concreet komt dit neer op het volgende: 

- De cultuurraad geeft advies over het cultuurbeleid, zoals bedenkingen en voorstellen. 

- De cultuurraad fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, gebruikers, 

verenigingen) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het 

informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de 

gemaakte keuzes aan de sector. 

- Soms neemt de cultuurraad zelf het initiatief en organiseert of coördineert hij een cultureel 

project. 

 

 

De cultuurraad neemt zelf het adviesinitiatief om zich te buigen over de opgerichte werkgroep 

“kunstcollectie district”  

Gegevens adviesverloop: 

Op 16/01/2018 werd het gerenoveerde districtshuis heropend. Op een vraag van een van onze 

bestuursleden tijdens de rondleidingen of de kunst terug zou komen werd geantwoord dat dit in een 

werkgroep zou besproken worden in samenspraak met de cultuurraad. 

Op 24/01/2018 werd dit reeds op een bestuursvergadering besproken, de oprichting van een 

werkgroep werd aangekondigd en dat er een lijst zal opgemaakt worden van de collectie van het 

district. 

Op 25/01/2018 kregen we het antwoord op ons advies betreffende het Kerstglasraam met uw 

referentie BO2018UP015. Dit antwoord bekrachtigde grotendeels het besproken variapunt van de 

bestuursvergadering op 24/01/2018 en wordt beeindigd als volgt en wij citeren: “De cultuurraad is 

voor ons een partner in dit dossier van de collectie Borgerhout. We zullen u op basis van een eerste 

voorstel van een groep deskundigen (ambtenaren en deskundigen) zeker ook om advies vragen”. 

Op 07/03/2018 werd dit variapunt op de bestuursvergadering terug geagendeerd maar nog steeds 

zonder duidelijkheid. 

Op 18/04/2018 werd dit punt weer als varia geagendeerd op de bestuursvergadering ter opvolging. 

Helaas was er nog geen nieuws over. 

Op 25/04/2018 vond er een vergadering van de werkgroep kunstcollectie Borgerhout plaats. Daar 

werden voorstellen gedaan om omtrent 3 thema’s te werken nl 

-  districtshuis als huis 

- Creativiteit in Borgerhout 

- Het politieke verhaal 

Tevens werd er in die werkgroep een inhoudelijke uitwerking vastgelegd bestaande uit een curator, 

een publiekswerker, iemand van productie en communicatie. 



Tegen september 2018 wil men de kunstwerken hebben hangen. 

Op 25/04/2018 de voorzitter ten persoonlijke titel per mail uitgenodigd om over de 

kunstverzameling te praten als expert. Dit overleg werd op 8/5/2018 vastgelegd.  

 

Op 8/5/2018 ging de voorzitter ten persoonlijke titel naar de vergadering. Op de vraag waarom de 

cultuurraad nog niet op de hoogte was gesteld ter advisering werd er gezegd dat dit niet tot de 

bevoegdheid van de adviesraad behoorde en dat dit op administratief vlak was beslist. 

 

Op 16/05/2015 werd dit op de bestuursvergadering geagendeerd en besproken. 

 

Een advies werd opgemaakt en doorgemaild naar het district. 

 

1. Gegevens van de adviesgevers: 

Het bestuur van de cultuurraad bestaat uit 3 vrouwen  en 4 mannen, leeftijdscategorie: 30-70 en 

opleidingsniveau hoger onderwijs 

Ze hebben allemaal een duidelijke link met Borgerhout; interesse,  woonplaats, geboorteplaats.  

 

2. Advies:  

De Cultuurraad van Borgerhout betreurt dat er tussen de kennisgeving van de oprichting en na de 

start van de werkgroep, de oplijsting van de kunstcollectie nog steeds geen vraag tot advisering is 

gekomen zoals in het antwoord van 25/01/2018 werd aangekondigd.  

Het bestuur betreurt dan ook dat de omgangsvormen met de voeten worden getreden en er 

eenrichtingsverkeer van kennis verwacht wordt. De werkwijze valt zeker niet onder de noemer 

“samenwerking” en “advisering” te plaatsen.  

We willen nogmaals het bestuur en de administratie erop wijzen dat onze rol als volgt beschreven 

wordt op de website van het district: 

- De cultuurraad geeft advies over het cultuurbeleid, zoals bedenkingen en voorstellen. 

- De cultuurraad fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, gebruikers, 

verenigingen) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het informeren over 

de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de gemaakte keuzes van de sector. 

- Soms neemt de cultuurraad zelf het initiatief en organiseert of coördineert het een cultureel 

project. 

 

 

Het bestuur van de Cultuurraad wil daarom het volgende advies formuleren : 



 

1. Dat er een einde gemaakt wordt aan een werkwijze omtrent erfgoed vanuit de administratie 

met een duidelijke minachting naar de bevoegdheid van de cultuurraad.  

2. Dat er vanuit de werkgroep kunstcollectie districtshuis een plan komt om samen met de 

cultuurraad aan hun uitgewerkt plan te werken. Door middel van een vertegenwoordiger aangeduid 

door de cultuurrraad in elk van de drie groepen : districtshuis, creativiteit en politiek en dit vanuit zijn 

eigen experten, deskundigen en verenigingen . 

3. Dat er per bestuursvergadering een plan/uitwerking wordt voorgelegd ter advisering. 

4. Het bestuur van de cultuurraad staat positief over een herziening van de collectie en begrijpt 

dat eventuele afstotingen zich kunnen opdringen. 

5. Wel adviseren we hieromtrent dat de kleine letters in de legaten en schenkingen worden 

gevolgd en aan ons ter kennisgeving en eventueel advisering worden voorgedragen. 

 

 

3. Opvolging advies: 

De cultuurraad Borgerhout, hoopt op de opvolging van dit advies en neemt aan op de hoogte 

gehouden te worden. 

 

Voorzitter       secretaris 

 

                     

 

Geert Janssens       Danny Geleyn 

Borgerhout, 06 juni 2018 

 


