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cr-2020-02-04-verslag bestuur cultuurraad 

Bestuur Cultuurraad  
Kasteel van Schoten, 4 februari 2020, 20u 

Aanwezig/verontschuldigd 

 

 

Agenda  

1. Toelichting project ‘Levensloop Schoten’ 

2. Goedkeuring vorig verslag (5/11/2019) 

3. Evaluatie algemene vergadering (3/12/2019) 

4. Opvolging adviezen 

5. Subsidiedossiers 

6. Zomerprogramma 2020 

7. Cultuurprojecten 

8. Verenigingendatabank 

9. Informatievergadering marktgebouwen 

10. Varia    

Volgende vergaderingen: 7 april 2020, 2 juni 2020 
 

 

 

Hesters Ren X 

Van Eynde Tony X 

Rombouts Hilde X 

Lemmens Marianne X 

Van den Bergh Bart X 

Pycke Ann X 

Sysmans Ignace X 

Verbist Ernie X 

Janssens Magda X 

Verhulst Luc X 

Bresseleers Gie X 

Dörflinger Simone X 

Fabry Rachel X 

Klima Charlotte X 

Van Camp Liesbeth X 

Jespers Vincent X 

Wolfs Lisbeth Op uitnodiging 

Anthonis Veerle Op uitnodiging 
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Verslag 

1. Toelichting project ‘Levensloop Schoten’ 

Toelichting door organisatoren/vrijwilligers Marleen en Mieke. Oproep aan verenigingen en 
individuen om deel te nemen en andere geïnteresseerden aan te spreken. Levensloop 
Schoten vindt plaats van zaterdag 16 mei 2020 (15 uur) t.e.m. zondag 17 mei 2020 (15 uur). 

2. Goedkeuring vorig verslag (5/11/2019) 

Het verslag van 5 november 2019 wordt goedgekeurd. 

3. Evaluatie algemene vergadering (3/12/2019) 

De algemene vergadering wordt positief onthaald door de cultuurraad. Enkele reacties: 

- Positieve ervaring 
- Goed, vlot, ludiek en spontaan gebracht door de presentator 
- Aangenaam om naar te luisteren 
- Op avond zelf veel positieve feedback gehoord ("Dit geeft mij goesting om naar de 

cultuurraad te komen.") 
- Er werd een nieuwe weg ingeslagen, die zeker mag aangehouden worden 
- Op deze manier kunnen we ook jongere doelgroepen bereiken 

 

4. Opvolging adviezen 

4.1. Koninklijke Harmonie 
Advies om vanuit de cultuurraad een gesprek met de Harmonie te organiseren. Dit om 
samen te bekijken hoe we hun muziekavond in de toekomst kunnen aanpakken. Moet nog 
gevolg aan gegeven worden. Voorzitter Ignace geeft alvast mee dat de Koninklijke Harmonie 
dit jaar meer instrumentale nummers zal brengen. 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Vooraf een kort informeel overlegmoment met voorzitter/dirigent inplannen om 
bezorgdheden mee te geven. Op basis daarvan kan Harmonie een programma uitwerken, dat 
ze nadien komt voorstellen aan de cultuurraad. 

 
4.2. De Legende 
Advies om vanuit de cultuurraad een plaatsbezoek bij ‘De Legende’ te organiseren. Dit om 
goed geïnformeerd te kunnen adviseren, want de vereniging zou graag erkend worden als 
socio-culturele vereniging in Schoten.  

Bart, Charlotte en Vincent zijn ter plaatse geweest. De Legende brengt 6 re-
enactmentgroepen samen die allemaal actief zijn in Schoten. Die info was ons tot hiertoe 
onbekend. De focus van ‘De Legende’ ligt op de levenswijze tijdens de middeleeuwen: 
weefgetouwen, ridderkunsten, boogschieten, mede enzovoort. Het is een vereniging die 
cultuur hoog in het vaandel draagt. De vereniging heeft in het verleden al meegelopen 
tijdens optochten, onder meer bij Hello!Schoten. 
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VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- De Legende heeft haar belang in de omgeving aangetoond. De vereniging brengt andere 
Schotense verenigingen/individuen samen en haar aanbod is uniek. De cultuurraad geeft 
daarom positief advies. De Legende zal net als alle andere verenigingen de nieuwe procedure 
inzake erkenningsaanvragen kunnen/moeten doorlopen. 

5. Subsidiedossiers 

Er werden geen bezwaren ingediend m.b.t. de puntenverdeling van de subsidies aan de 
socio-culturele verenigingen.  

Op de vorige cultuurraad (5/11/2019) werd beloofd dat de uitbetaling van de subsidies in 
december 2019 zou plaatsvinden. Door een technische fout bij de financiële dienst is dit 
evenwel pas op 30 januari 2020 gebeurd. Indien een vereniging nog steeds geen subsidie 
heeft ontvangen, kan die contact opnemen met Vincent. 

Binnenkort volgt meer info over de subsidieaanvragen voor het werkjaar 2019. 

6. Zomerprogramma 2020 

6.1. Vlaanderen Feest 
Vlaanderen Feest wordt in Schoten op zaterdag 4 juli 2020 gevierd in De Kaekelaar. 

De Nederlandse Astrid Nijgh deelt het podium met Stoomboot en Lennaert Maes. Samen 
brengen zij het programma ‘Door de overlevenden’, meer bepaald liedjes van wie er niet 
meer is: van Ramses Shaffy tot Bram Vermeulen, van Zjef Vanuytsel tot Luc De Vos, van Louis 
Neefs tot Yasmine. 

Astrid is gekend van hits als ‘Ik doe wat ik doe’ en ‘Alleen is maar alleen’ (van wijlen haar ex 
Lennaert Nijgh). Stoomboot is als jongste Nekka-winnaar ooit een jonge opvallende stem van 
bij ons en Lennaert Maes is de frontman van Lenny & de Wespen. Drie generaties 
liedjesmakers eren met dit programma zangers en zangeressen van bij ons. 

Er is nog geen beslissing genomen over de toegangsprijs. Vorig jaar bedroeg die 5 euro, 
inclusief een glas cava. De feestelijkheden op zondag vinden zoals gebruikelijk plaats. 

6.2. Zomermuziekavond 1 
De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia verzorgt naar goede gewoonte de zomermuziekavond 
op de nationale feestdag (dinsdag 21 juli 2020). 

6.3. Zomermuziekavond 2, 3 en 4 
In overleg met de bevoegde schepen Charlotte Klima werd een voorselectie gemaakt voor de 
zomermuziekavonden van donderdag 23 juli, donderdag 30 juli en donderdag 6 augustus 
2020. Deze selectie wordt voorgelegd aan de cultuurraad. Eventueel kunnen verschillende 
groepen op één avond gecombineerd worden. Vincent stelt alle groepen voor en iedereen 
krijgt de kans om anoniem te stemmen. Ieders top 3 wordt meegenomen naar de definitieve 
beslissingsronde.  

 
6.3.1. Caroll Vanwelden 
Gentse zangeres, pianiste en componiste (jazz). 
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6.3.2. Billy & Bloomfish 
Kathleen Vandenhoudt en Pascale Michiels (americana en blues). 

 
6.3.3. Cream Colored Ponies  
Swingmuziek uit de jaren 30 en 40 (jazz en swing). 

6.3.4. Jeremias 
Akoestische covergroep (pop en rock). 

6.3.5. Little Chris 
Covers, solo of in groep (pop en rock). 

6.3.6. The Blue Blot Band 
Reünie van 6 originele leden (blues en funk). 

6.3.7. Guy Swinnen Band 
Groep rond frontman van ‘The Scabs’ (rock). 

6.3.8. Straffen Toebak 
Nederlandstalige covergroep (pop). 

6.3.9. Boulevard Vinyl 
Covergroep (pop). 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Vincent baseert zich in de mate van het mogelijke op de resultaten van de anonieme 
stemming bij het maken van de keuzes voor de zomermuziekavonden. Op de volgende 
cultuurraad worden deze resultaten toegelicht en besproken. 

7. Cultuurprojecten 

7.1. Straatnaamgeving - Aan de vaart 
Op 30 december 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de 
straatnaamprocedure op te starten voor het project ‘Aan De Vaart’. De nieuw te realiseren 
straat bevindt zich in het binnengebied Zaatstraat, Theofiel Van Cauwenberghslei, 
Kruispadstraat en Fluitbergstraat (zie: presentatie). In dit besluit werd er akkoord gegaan om 
vooraf Scot, Milieudienst, erfgoedraad en cultuurraad te laten adviseren in de keuze van een 
straatnaam. Deze adviezen worden nadien voorgelegd aan de gemeenteraad. 

7.2. Aan de vaart - voorstel cultuurraad 
De cultuurraad wil de tijd nemen om te onderzoeken of er een alternatief (bijvoorbeeld een 
vrouwennaam) kan worden voorgedragen. Suggesties mogen doorgegeven worden aan 
Vincent. Dit wordt opnieuw op de cultuurraad geagendeerd.  

De cultuurraad vindt de toponiemen ook zeer waardevol als inspiratiebron. Het verhaal 
achter de naam moet dan zeker ook meegegeven worden. We hoeven niet de oude spelling 
en schrijfwijze aan te houden. Die kan moderniseren, maar toch de origine in de straatnaam 
bewaren. Voor erfgoedbenamingen is het belangrijk om ook het achterliggende verhaal mee 
te geven.  
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Enkele bedenkingen: 

- Kan ‘Den Dauwaert’ de benaming zijn voor de hele wijk? Wellicht niet, aangezien het 
project en bijgevolg de wijk al ‘Aan De Vaart’ heet.   

- De naam moet toch ook met de wijk verbonden zijn.  
- Voorstel om een wijk te creëren met vrouwelijke straatnamen (meer vrouw op straat). 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Vincent vraagt de technische dienst om uitstel, zodat de leden van de cultuurraad de tijd 
krijgen om alternatieven te bedenken en voor te stellen. 

 
7.3. Onderzoek AP Hogeschool 
Drie studenten van de opleiding ‘marketing’ voerden in opdracht van de gemeente een 
onderzoek uit naar de cultuurparticipatie- en perceptie bij Schotense millennials (22-42 jaar). 
Dit onderzoek omvat zowel een interne, externe als consumentenanalyse. Daarnaast 
formuleerden de studenten ook enkele aanbevelingen voor de Schotense culturele diensten.  

Feedback: jammer dat de doelgroep van de millennials niet verder is uitgebreid. Ook andere 
doelgroepen zouden interessante resultaten kunnen opleveren. De doelgroep werd wel 
opgesplitst naar early en late millennials. 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Op de volgende cultuurraad stelt Vincent het rapport voor en licht hij de opmerkelijkste 
resultaten toe. 

 

7.4. Torenconcerten (vrijdag 21 en zaterdag 22 februari 2020) 

In de zomer van 2019 vond voor het eerst een groot klassiek concert onder de naam 
‘Torenconcerten’ plaats. Door middel van een grote opkomst gaf de Schotenaar aan dat een 
klassiek aanbod ook naast het andere gemeentelijke aanbod kan staan. 

Dit resulteerde in de eerste wintereditie van de Torenconcerten. Die vindt plaats op vrijdag 
21 en zaterdag 22 februari 2020 in De Kaekelaar. Met het duo Jan Vermeulen en Veerle 
Peeters, Stijn Wauters en de!Kunsthumaniora o.l.v. Edwig Abrath staat er een mix van 
klassiek en jazz op het programma.  

7.5. The Party preekt de Passie (zondag 15 maart 2020) 
Op zondag 15 maart vindt een participatieproject van de academie, het cultuurcentrum en 
de cultuurdienst plaats in de Sint-Cordulakerk. Het ensemble ‘The Party’ van Bachkenner Bart 
Rodyns speelt er enkele hoogtepunten uit de Mattheuspassie van Bach.  

Bekende aria’s wisselen af met koralen gezongen door een Schotens gelegenheidskoor. Pat 
Donnez, radiomaker en schrijver, geeft tussen de muziek door hedendaagse beschouwingen 
bij de woorden ‘Erbarme dich’, de aanhef van de bekendste aria uit de Mattheuspassie. 
Bovendien maakt de koorvlam van de World Choir Games die dag een doortocht in Schoten.  

7.6. Erfgoeddag (zaterdag 25 april 2020) 
Dit jaar viert Erfgoeddag zijn 20ste verjaardag. Deze feesteditie, die draait rond het thema 
‘nacht’, zal ook in Schoten niet onopgemerkt voorbijgaan. Op zaterdagavond 25 april 2020 
staan drie culturele activiteiten in het maanlicht op het programma. 
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7.6.1. Interbellumtentoonstelling 
De interbellumtentoonstelling focust zich op vijf kunstenaars: kunstschilder Jan Van 
Puyenbroeck, schrijver en regisseur Anton Van De Velde, beeldhouwer Lode Vleeshouwers, 
auteur en uitgever Eugène De Bock en componist Arthur Verhoeven. Ze spendeerden 
allemaal een groot deel van hun leven in Schoten en hun belangrijkste artistieke periode 
situeert zich rond het interbellum (de periode tussen de twee wereldoorlogen). Misschien 
doen deze namen wel een belletje rinkelen. Naar ieder van hen is immers een Schotense 
straatnaam vernoemd. Hoog tijd dus om dit vijftal eens onder de aandacht te brengen. 

Oproep Harrie Hendrickx: voor de permanentie tijdens de tentoonstelling zijn we nog op 
zoek naar 3 mensen voor 4 weekends (25 april t.e.m. 16 mei).  

7.6.2. Verhalen van de nacht 
Tijdens een nachtelijke wandeling in het Park van Schoten geniet je van verschillende 
verhalen, gebracht door de leerlingen van de Academie van Schoten. Wat gebeurt er zoal ’s 
nachts rond het kasteel? Zijn het de mensen of de dieren die dan actief zijn? Verspreid rond 
het kasteel staan de vertellers klaar om je te laten genieten. De verhalen zijn toegankelijk 
voor jong en oud. We vertrekken aan het Kasteel van Schoten en de wandeling duurt 
maximaal 60 minuten. 

7.6.3. Verhoevenconcert 
Na het grote succes in 2018 organiseren we opnieuw een herdenkingsconcert voor 
componist Arthur Verhoeven. Dit keer geheel in het thema van Erfgoeddag 2020. Maak je op 
voor een lied- en pianorecital dat speelt met het contrast tussen duisternis en licht. Pianist 
van dienst is Jozef De Beenhouwer, bijgestaan door twee zangers. 

7.7. Trefmoment amateurkunstenaars (mei - juni 2020) 
In mei/juni 2020 wil de cultuurdienst graag een nieuw trefmoment voor de lokale 
amateurkunstenaars organiseren. Zo is er het voorstel om het stadsmuseum van Lier te 
bezoeken, dat zich in het bijzonder focust op participatie en amateurkunsten. Na dit bezoek 
kunnen we napraten en brainstormen over de opvolger van de WAK in 2021. 

Feedback: een podium bieden aan de Schotense socio-culturele verenigingen blijft een 
absolute noodzaak! 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Simone en Vincent komen samen om enkele concrete voorstellen uit te werken. Deze 
worden toegelicht op de volgende cultuurraad. 

 
7.8. Atelier in beeld (mei 2021) 
Als mogelijke opvolger van de WAK stelt Vincent het project ‘Atelier in beeld’ voor. Dit is de 
opvolger van ‘Buren bij Kunstenaars’ en breidt in 2021 uit naar Vlaanderen en Brussel. Hierbij 
worden amateurkunstenaars aangemoedigd om hun deuren voor het publiek te openen. In 
het kader hiervan kunnen we bijvoorbeeld een oproep en route lanceren, gekoppeld aan de 
ErfgoedApp. 

Enkele bedenkingen: 

- Leden cultuurraad uiten hun bezorgdheid over de toegankelijkheid (trappen,…) 
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- Belangrijk om initiatief te koppelen aan een overzichtstentoonstelling/ambachtenmarkt, 
vooral voor hen die hun atelier niet kunnen openstellen 

- Andere naam: amateurkunsten in de straat? 
- Combinatie met erfgoed maken? Dit kan een waardevolle kruisbestuiving betekenen en 

zo bereik je ook een ander doelpubliek 

8. Verenigingendatabank 

8.1. Korte introductie 
De verenigingendatabank is een digitale databank voor alle Schotense verenigingen. De 
databank is publiek toegankelijk en doorzoekbaar. Verenigingen kunnen er hun eigen 
gegevens invoeren en aanpassen. Sinds 3 februari 2020 kunnen verenigingen een 
erkenningsaanvraag indienen. 

8.2. Erkenningsaanvraag 

Waarom zou je als vereniging erkenning aanvragen? 

- Je geniet van het goedkoopste tarief bij het huren van gemeentelijke zalen en lokalen 
- Je hebt de mogelijkheid om subsidies aan te vragen 
- Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan een adviesraad 
- Het is zichtbaar voor bezoekers dat je vereniging erkend is 

8.3. Stappenplan 

Welke procedure dien je als vereniging te volgen om erkenning aan te vragen? 

- Je dient een erkenningsaanvraag in 
- De bevoegde dienst en adviesraad bekijken je aanvraag 
- Het college van burgemeester en schepenen keurt goed 
- Je krijgt een bevestiging van erkenning via mail 

8.4. Hulp nodig? 
Er zijn drie sessies voorzien in de Braembibliotheek voor verenigingen die hulp wensen bij 
het indienen van hun erkenningsaanvraag: 

- Donderdag 13 februari: 18 tot 20 uur  
- Woensdag 19 februari: 10 tot 12 uur  
- Maandag 24 februari: 14 tot 16 uur  

Enkele bedenkingen: 

- Worden de verenigingen die niet erkend zijn opgenomen in de databank? Hoe zal men 
wildgroei voorkomen? Is er vooraf een controlemechanisme ingebouwd? 

- Kan je als vereniging erkenning aanvragen voor twee categorieën? Dans valt bijvoorbeeld 
zowel onder cultuur als sport. Misschien kan er een link worden voorzien die dit 
zichtbaar maakt? 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Vincent legt beide vragen voor aan de bevoegde dienst ‘Samenleven’ en geeft op de 
volgende cultuurraad tekst en uitleg. 
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9. Informatievergadering marktgebouwen 

9.1. Toelichting 
Voorstel van voorzitter Ignace om schepen Paul De Swaef uit te nodigen voor een 
informatievergadering omtrent de marktgebouwen. In het verleden was er een kans op 
inspraak, vandaag liggen de plannen vast. De bedoeling van deze vergadering is dan ook niet 
om veranderingen door te voeren, wel om de stand van zaken toe te lichten en de plannen 
uit de doeken te doen. Wat mogen de Schotense verenigingen verwachten van de nieuwe 
plannen en bestaande ruimtes? 

9.2. Advies 
De cultuurraad geeft positief advies op het voorstel van Ignace. Naast de verenigingen wil ze 
ook graag het cultuurcentrum en andere belanghebbende (culturele) diensten uitnodigen. 
De cultuurraad wil de vergadering organiseren, ter ondersteuning van de Schotense socio-
culturele verenigingen. 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Vincent legt de vraag voor het organiseren van een informatievergadering omtrent de 
marktgebouwen voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

10. Varia 

10.1. Straatnaamgeving - Churchilllaan 
Ren vertelde op de vorige cultuurraad (05/11/19) dat er stemmen opgaan om de 
Churchilllaan weer Korte Boomenstraat te noemen. Dit omwille van de schimmige sfeer die 
er rond de historische figuur Churchill hangt. 

Enkele bedenkingen: 

- Bij de jongere generatie ligt deze naam minder gevoelig 
- De impact van een naamswijziging is groot voor alle lokale handelaars en bewoners 
- De procedure om een straatnaam te veranderen is niet eenvoudig 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Vincent legt de vraag voor aan de erfgoedraad en geeft die feedback op de volgende 
cultuurraad mee. 

 
10.2. Kunstenaarsmarkt Boom (maart 2020) 
Op zondag 29 maart vindt er een kunstenaarsmarkt plaats in Boom. Van 12 uur tot 17 uur 
zijn schilders, tekenaars, fotografen, keramisten en beeldhouwers welkom om hun werk aan 
het publiek te tonen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een online formulier (zie: 
presentatie). 

10.3. Datum volgende cultuurraad 
De volgende cultuurraden vinden plaats op dinsdag 7 april 2020 en dinsdag 2 juni 2020. 

10.4. Rolborden 
Op sommige rolborden in de gemeente zijn nog affiches van Hello!Schoten en de 
Halloweenmarkt te zien. Die activiteiten dateren evenwel uit 2019. 
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VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Charlotte informeert bij de communicatiedienst of men deze rolborden kan aanpassen. 

10.5. Papierverbruik 
Voorstel om tijdens toekomstige cultuurraden altijd een presentatie te projecteren. Zo kan er 
papierloos worden vergaderd, wat de ecologische voetafdruk verlaagt en de cultuurafdruk 
verhoogt. 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Vincent blijft presentaties behouden en zorgt voor een vergaderruimte met beamer. 

10.6. Willemsfonds 
Het Willemsfonds organiseerde in december een winterbarbecue ten voordele van de 
Warmste Week. Met 73 inschrijvingen en een opbrengst van 800 euro was het een 
succesvolle editie. Luc wenst ook de leden van de cultuurraad die hierop aanwezig waren van 
harte te bedanken. 

10.7. Uitwisseling mailadressen 
Vraag van de cultuurraad om de mailadressen van de bestuursleden uit te wisselen. 
Momenteel worden uitnodigingen verstuurd in BCC, waardoor adressen niet zichtbaar zijn. 
Alle leden zijn aanwezig en verklaren zich akkoord met deze uitwisseling binnen de context 
van de cultuurraad. 

VOORSTEL CULTUURRAAD: 

- Vincent bespreekt dit voorstel met collega van informatieveiligheid en maakt tegen de 
volgende cultuurraad een document op dat ter ondertekening kan worden voorgelegd aan 
alle leden van de cultuurraad. 

 
10.8. Buurten met erfgoed 
Bart woonde een infosessie van ‘Danspunt’ bij. Daar kwam ‘Buurten met erfgoed’ ter sprake, 
een initiatief om scholen te betrekken bij cultuur en erfgoed. Dit platform kan interessant 
zijn om ook Schotense scholen met cultuur en erfgoed in contact te brengen. 

10.9. Frequentie samenkomsten 
In haar startnota geeft de cultuurraad aan dat ze wil wegen op het beleid. Om dit doel te 
bereiken, is een tweemaandelijkse samenkomst misschien te weinig. Moet de frequentie van 
onze vergaderingen omhoog? Momenteel lijkt dit niet aan de orde, maar dit kan indien nodig 
wel worden georganiseerd. 

10.10 Algemene vergadering 
Het succes van de algemene vergadering laat zich voelen in de kostprijs van de receptie. Die 
bedroeg 1005 euro. 

10.11. Subsidies 
De erfgoedraad en cultuurraad krijgen elk een eigen bedrag, meer bepaald 1500 euro. 

10.12. Torenconcerten 
De Torenconcerten zomer staan niet vermeld in de presentatie van het zomerprogramma, 
omdat zij vanaf heden onder ‘gemeentelijke evenementen’ vallen. Zo komen ze op geen 
enkele manier in het vaarwater van de zomermuziekavonden. De Torenconcerten vinden 
deze zomer plaats op zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2020. 
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10.13. Cinema Cabrio 
We wachten nog op bevestiging van voorgestelde data. Van zodra we meer weten, delen we 
deze informatie op de cultuurraad. 

10.14. Klassiek aanbod 
Op zondag 15 maart vinden zowel ‘The Party preekt de Passie’ als een ‘Koningshofconcert’ 
plaats. Klassieke muziek leeft dus duidelijk in Schoten, maar het is jammer dat de 
programmatie samenvalt. Om dit te vermijden, zou er een platform moeten komen dat het 
klassiek aanbod in Schoten op elkaar afstemt. Er dient een visie en communicatie ontwikkeld 
te worden, met een centraal aanspreekpunt dat het overzicht behoudt.  

10.15. Erfgoedraad 
De cultuurraad vraagt om meer uitwisseling met de erfgoedraad. Vandaar dat we graag 
meegeven dat de erfgoedraad op dit moment vier grote lopende dossiers behartigt: 
Terminus, Den Boot, Klarre Warre en het kasteeltje op de Deuzeldlaan. Om de uitwisseling 
tussen beide raden te bevorderen, zullen alle verslagen in de toekomst aan elkaar worden 
bezorgd. 

10.16. Cultuurraad Voor- en Noorderkempen 
Charlotte, Ignace en Vincent woonden de opstartvergadering bij in Kapellen. Voorstel was 
om inzake de vergaderingen een beurtrol af te spreken zonder voorzitter. We hebben ons 
hiervoor als gemeente voorlopig geen kandidaat gesteld, omwille van het feit dat de laatste 
vergadering al in Schoten plaatsvond. 


