ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD

19 september 2019

Aanwezigheidslijst: zie bijlage
1. Verwelkoming en verslag 14.03.2019
Wnd. voorzitter van de cultuurraad heet iedereen welkom.
Het verslag van de vergadering en netwerktafels op 14.03.2019 wordt goedgekeurd.
2. Samenstelling cultuurraad 2019-2024
Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur worden ook de adviesraden opnieuw samengesteld.
Voor de Algemene Vergadering van de cultuurraad hebben we 35 leden en plaatsvervangers.
De cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een cultuurcel. De Algemene
Vergadering komt ongeveer twee keer per jaar samen. De cultuurcel, een kleinere groep van
ongeveer 12 personen, komt ongeveer om de 6 weken samen. De verslagen van de cultuurcel
worden ook naar de leden van de Algemene Vergadering gestuurd. Alle verslagen en
uitnodigingen worden verstuurd per e-mail (tenzij geen e-mailadres of op expliciete vraag).
De Algemene Vergadering keurt deze werkwijze goed.
De organisatie van de adviesraden voor de nieuwe legislatuur werd reeds goedgekeurd door
de gemeenteraad. Bedoeling is om nog een gezamenlijk organiek/huishoudelijk reglement te
bepalen. Dit zal bekeken worden met de voorzitters en secretarissen van de verschillende
raden van de vrijetijdsdiensten.
Verkiezing voorzitter
De cultuurdienst ontving één kandidatuur tot voorzitter van de cultuurraad. Bij geheime
stemming wordt de nieuwe voorzitter bepaald. Met 26 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1
onthouding wordt Davy De Proost verkozen tot voorzitter.
Samenstelling cultuurcel
Voor de cultuurcel zijn volgende personen kandidaat:
Lize Helsen, Jan Van Gorp, Greet Van Tiggelen, Steven Beyers, Jan Jespers, Luc Blockx, Paul
Helsen, Roger Jacobs, Sim Helsen, Davy De Proost, Vladimir Tchervonisjenko, Jean Huybrechts,
Renate Themen. Deze groep wordt aangevuld met Katrijn Van Gorp, secretaris/cultuurdienst
en An Hermans, schepen voor cultuur.
De Algemene vergadering keurt de samenstelling van de cultuurcel goed.
Kandidaten kunnen zich steeds aanmelden voor de cultuurcel. Zij worden vervolgens
voorgesteld op de komende Algemene Vergadering.

3. Meerjarenplanning gemeentebestuur 2020-2024
De beleidsplanning voor de nieuwe legislatuur werd in grote lijnen opgemaakt, op basis van de
bestuursnota, de input van de gemeentelijke administratie en de inspiratienota’s die in de
adviesraden werden voorbereid. In oktober volgt nog een participatietraject waarvoor een
200-tal burgers werden uitgenodigd om terug te koppelen. Eind dit jaar wordt de
beleidsplanning voorgelegd aan de gemeenteraad.
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We overlopen een aantal acties die voor cultuur worden voorgesteld:
- Evaluatie en heroriëntatie van adviesraden.
- Evaluatie van de subsidiereglementen.
- Het ondersteunen van markten, kermissen en evenementen om de inwoners zo veel mogelijk
te stimuleren, betrekken en begeleiden naar vrijetijdsbesteding.
- De ontwikkeling van een evenementenloket en optimalisatie van de uitleendienst.
- De optimalisatie en verdere uitbouw van het gemeenschapscentrum en culturele
infrastructuur (onderzoek cultureel gebruik kerken, update Garve).
- Bibliotheek verder uitbouwen tot belevingsbibliotheek.
- Aandacht voor amateurkunsten en cultuureducatie.
4. Vrijetijdsmap
De dienst vrije tijd heeft een vrijetijdskaart ontwikkeld waarop alle verenigingen van Arendonk
(sport, jeugd, senioren, cultuur) op vermeld worden met hun contactgegevens. Een handig
overzicht dat bezorgd wordt aan nieuwe inwoners, op de website,… De kaart zal dit najaar
worden verspreid.
5. Vrijetijdsgids (jeugdwerking)
In de eerste week van september bracht de dienst vrije tijd opnieuw een ‘vrijetijdsgids’ uit
waarin het vrijetijdsaanbod voor kinderen jonger dan 12 jaar gebundeld wordt van elke
vereniging met een structurele jeugdwerking. Met deze gids willen we de scholen in de eerste
weken ontlasten van alle flyers die via hen passeren en tegelijk willen we de verenigingen
steunen om hun structurele wekelijkse activiteiten te promoten.
6. Projecten cultuurdienst
Terugkoppeling afgelopen projecten:
23.06.2019 Teljoorlekkersdag: deelnemers waren 7 verenigingen met terras, 5 eetkraampjes,
26 standhouders op de markt, 7 optredens vrij podium. Het was een geslaagde editie, mede
dankzij het warme weer. Deelnemers zijn tevreden. Ook Kobern-Gondorf was met een
delegatie aanwezig. In 2020 zal de Teljoorlekkersdag plaatsvinden op 21 juni.
25.06.2019 Infosessie vzw-wetgeving (i.s.m. dienst VT Ravels en Oud-Turnhout): een vijftal
verenigingen uit Arendonk namen deel. Een interessante sessie.
01.09.2019 Openluchtcinema i.s.m. MOOOV: de laatste zondag van de zomervakantie ging
opnieuw een openluchtfilm door, dit keer in de tuin van GBS St Jan in de Schoolstraat. Een
geslaagde editie: mooie setting met goede opkomst.
08.09.2019 Open Monumentendag: stond in teken van 100 jaar herdenkingsmonument op de
markt. Aan het monument was doorlopend een gids aanwezig, in het Witte huis ging een
tentoonstelling door. Een organisatie van Toerisme Arendonk i.s.m. de cultuurdienst.
Lopende/komende projecten:
75 jaar bevrijding/Liberation Route Europe: in september werd het startschot gegeven van de
herdenkingsactiviteiten i.k.v. 75 jaar bevrijding. In Arendonk werd een rustbank geïnstalleerd
op de vaartdijk ter hoogte van “’t Poeier” en organiseert Toerisme Arendonk twee
themawandelingen, op 29 september en 20 oktober (gratis deelname, inschrijven verplicht bij
de dienst vrije tijd).
01.10.2019 start Culturele namiddagen voor senioren: de Senior cinema in ’t Onkrooid wordt
vanaf dit seizoen afgewisseld met andere culturele activiteiten: een geleid bezoek aan het
heemhuis, een vertelproductie, een creatieve workshop. Elke eerste dinsdag van de maand
van oktober tot april. (Kaartjes kopen bij de dienst vrije tijd).
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17.10.2019 infoavond kunstbib: Creatief Arendonk cultuurdienst en bibliotheek starten een
bibliotheek van kunstwerken om aan lokale kunstenaars de kans te geven hun werken te tonen
en aan Arendonkenaren hun leef- en werkruimten aan te kleden met lokale kunst. Een
proefproject. Op 17 oktober vindt een infoavond plaats voor zowel kunstenaars als klanten. De
uitleenmomenten starten vanaf november, elke drie maanden de eerste donderdag van de
maand, in de oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek. Hieraan wordt een cultuurcafé
gekoppeld: een laagdrempelige culturele activiteit of netwerkmoment bij een drankje.
19-20.10.2019 Nacht van het Kempens Erfgoed: dit jaar 2 activiteiten in Arendonk. De
heemkring organiseert een avond rond het Arendonks dialect in het heemhuis en er gaat een
workshop pyrografie (houtbranden) door in de Wouwershoeve.
01.11.2019 Reveil: op het kerkhof aan de Kloosterbaan gaat opnieuw Reveil door: lokale
levensverhalen, poëzie en muziek met nababbel in het Sint Clara College.
11.11.2019: Wapenstilstand. Om 11.00 uur wordt de Last post gespeeld aan het
herdenkingsmonument. Aansluitend vindt een vredesmoment plaats aan de vredesboom op
de Lamgodsberg, met o.m. een Arendonkse oorlogsverhaal en een lekker tasje soep.
17.11.2019 Kunstendag voor Kinderen: de cultuurdienst en de bibliotheek organiseren
opnieuw een aantal gratis en doorlopende workshops in verschillende kunstdisciplines in de
bibliotheek, voor iedereen van 3 tot 12 jaar.

7. Culturele infrastructuur
Nieuwe reglementen gemeenschapscentrum
Begin september ging het nieuwe gebruiks- en retributiereglement van kracht. Belangrijkste
nieuwigheden zijn de online reservaties voor zalen De Garve, De Wamp en De Vloed en de
mogelijkheid om de schoonmaak van zaal De Garve te laten uitvoeren door het
gemeentepersoneel (op basis van de gepresteerde uren). De gebruikers van deze zalen met
een lopende reservatie ontvangen een uitnodiging om zich te registreren op het nieuwe
reservatieplatform (https://reservaties.arendonk.be).
Verenigingen kunnen, zoals nu ook in het reglement staat, één jaar van tevoren hun reservatie
plaatsen. De reservaties moeten vervolgens goedgekeurd door de cultuurdienst/ de
zaalverantwoordelijke, die een overzicht hebben van de jaarlijks weerkerende evenementen.
Mogelijke overlappingen worden steeds teruggekoppeld naar de verenigingen en samen
afgestemd.
Update vernieuwingen GC
Afgelopen zomer werden in jeugdhuis ’t Onkrooid (gang, sanitair) werken uitgevoerd om
geluidshinder naar de omliggende gebouwen in te perken.
Overleg kerkbestuur Voorheide
Begin deze maand zaten schepen An Hermans en de burgemeester samen met het
kerkbestuur i.v.m. de werken aan het kerkgebouw. Kerkbestuur VH plant een aantal
veiligheidswerken naar aanleiding van een brandweerverslag, o.a. vervanging van de
nooddeuren. Intentie van het gemeentebestuur is om meer en meer culturele
nevenactiviteiten in de kerkgebouwen mogelijk te maken. Sanitaire voorzieningen zijn voor het
kerkbestuur momenteel echter niet aan de orde. Voor culturele evenementen dienen de
organisatoren gebruik te maken van mobiel sanitair.
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8. Varia
- EHBO opleiding voor verenigingen: zaterdagvoormiddag 12.10.2019 of woensdagavond 20.11.2019
- Lezing “Sociale media voor mijn vereniging”: maandag 04.11 19.30 uur (bibliotheek)
- CD in het Arendonks dialect "Ujt lè-er ôt de telouwer" : 13 liedjes over Arendonk in het Arendonks
dialect met medewerking van o.a. Chris Willemsen, Ben Segers, Mieke, Matthias Lens en Benny Dom
van de AZ-band, Swizzle, de Verroeste Snaar en steun van de Heemkring en de Arendonkse
Videoclub. De opbrengst zal gaan naar Talander en Mekanders (Rusthuif).
De CD wordt voorgesteld op 18/10 in het heemhuis tijdens de Nacht van het Kempens Erfgoed. De
prijs bedraagt 15 euro per CD. Er is de mogelijkheid om als vereniging een globale bestelling te
plaatsen om distributiekosten uit te schakelen. Dit kan als volgt:
• bij Frans Van Steenbergen - tel 013325144 - 0476312969 - info@soundshapestudio.be - Frans
levert dan het ganse pakket op één adres;
• via de webshop van de heemkring Als ice Can
• via het heemmuseum (geopend elke laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur)
• via de theehuisjes van Talander in Arendonk en Weelde
• via de Rusthuif op 24 oktober (ouderavond) en op 13 december (winterhappening)
- Op 25 en 26 april 2020 vindt Erfgoeddag plaats, met als centrale thema De Nacht. Verenigingen die
deelnemen kunnen een onkostenvergoeding bekomen bij Erfgoed Noorderkempen, die coördinatie
doet voor onze regio.
- De garageverkoop vindt in 2020 plaats op 25 en 26 april.
- De Gezellen plannen een concert in de kerk (centrum) op zondagnamiddag 10 november in het
teken van de oorlogsherdenking.
- Op de website staan verschillende gegevens van verenigingen die niet langer correct zijn. In
afwachting van de nieuwe website zijn deze inderdaad niet verder ge-update. Katrijn kijkt na.
- De elektriciteitskasten in het kader van ‘Pimp het dorp’ worden zeer positief onthaald. Een tweede
ronde staat reeds op de planning voor 2020.
Kanttekening: het huidige plannetje van ‘Pimp het dorp’ klopt niet helemaal: er staan 3 beplakte
kasten in het begin van Papenvelden, Espendonk en Bremberg en niet in de Hovestraat zoals het plan
aangeeft.
- De verenigingen hebben nood aan een activiteitenkalender met alle evenementen die op de
planning staan. Probleem blijft dat soms evenementen plaatsvinden op dezelfde dag (bijvoorbeeld
kleinkunstnamiddag De Wildeman en concert De Gezellen op 10 november). Bedoeling is dat
hiervoor UiTinArendonk gebruikt wordt, maar dit is omslachtig voor verenigingen en niet
overzichtelijk. Niet iedereen geeft alle evenementen in. Het is de bedoeling dat de widget duidelijker
is de nieuwe gemeentelijke website wordt ingebed. Verder te bekijken.

Verslaggeving: Katrijn Van Gorp, cultuurdienst
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