Verslag Cultuurraad van 21 november 2017
“Dit verslag werd opgemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende vergadering. Alle
opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen worden opgenomen in het verslag van de eerstvolgende
zitting.”
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Hij bedankt alle deelnemers en medewerkers van het
Soepfestival 2017, die tot het welslagen ervan hebben bijgedragen. Hij betreurt evenwel dat er vanuit deze
adviesraad zo weinig respons is gekomen. De winnaar, over de hele lijn en welverdiend, is Freinetschool
De Zwierezwaai geworden.
1. Goedkeuring verslag dd. 19 september 2017
Goedgekeurd mits volgende opmerkingen:
• waar blijft het verslag van de Cultuurraad dd. 23 mei 2017, dit is nog niet goedgekeurd?
Wordt vervolgd.
• hoe komt het dat er geen link is op de website van Stad Vilvoorde (rubriek Cultuurraad)
naar de websote van de Cultuurraad? Dit wordt nagevraagd.
2. Verslag Erfgoedcel - https://cultuurraadvilvoorde.be/assets/2017-evaluatie-erfgoedcel.pdf
Een laatste stand van zaken van de Erfgoedcel werd aan de cultuurraad voorgelegd in de
vergadering van 31 januari 2017 (cfr. https://www.cultuurraadvilvoorde.be/assets/2017-01-31evaluatie-erfgoedcel.pdf). Dit overzicht start dan ook vanaf de eerste vergadering van de
erfgoedcel dd. 14 februari 2017.
Een belangrijke beslissing voor de Erfgoedcel was het engagement van het schepencollege om
voortaan bij elke aanvraag tot sloop of kap van vastgesteld onroerend erfgoed het advies in te
winnen van de Erfgoedcel. Het agentschap Onroerend Erfgoed geeft immers vanaf 1 januari 2018
geen adviezen meer inzake (niet beschermd) vastgesteld onroerend erfgoed.
Adviezen
De erfgoedcel heeft in 2017 9 (negen) adviezen geformuleerd met volgende onderwerpen:
❖ Glas-in-loodramen De Heerlijkheid.
❖ Woningen Intervilvoordse in de Groenstraat, Platanenstraat en Maurits Duchéhof.
❖ Straatnaam Jean Hauwaertstraat (nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Schaarbeeklei).
❖ Advies woning Riddersstraat nr. 33.
❖ Advies woning Witherenstraat 14-16.
❖ Advies woning Nolet de Brauwerestraat nr. 11.
❖ Advies woning Schaarbeeklei nr. 11.
❖ Grafkapel familie Hanssens op de begraafplaats centrum.
❖ Advies voorlopige bescherming school Van Helmontstraat (zgn. Middenschool).
Werkgroepen
Er waren 3 werkgroepen actief in 2017:
❖ Werkgroep Open Monumenten Dag: voor de organisatie van Open Monumenten Dag op
10 september 2017. Het Europese thema was “natuur en erfgoed”, de keuze van het
monument viel op KTA Horteco. Er waren ongeveer een 700-tal bezoekers.
❖ Werkgroep Groote Oorlog: voor de organisatie van een jaarlijks evenement rond de Groote
Oorlog. De keuze viel op ComingWorldRememberMe, een kunstzinnig
herdenkingsproject/workshop in de periode van 6 tot 12 november 2017. Er hebben exact
1001 personen meer dan 2000 beeldjes gemaakt.
❖ Brochure Industrieel Erfgoed: voor de uitwerking van een (toeristische) brochure over ons
industrieel erfgoed. Project momenteel tijdelijk on-hold.
Acties
❖ De inventaris bouwkundig erfgoed wordt gecontroleerd en up-to-date gemaakt: lopende.
❖ Het stadsbestuur neemt deel aan Open Monumenten Dag: voltooid.
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❖ Er wordt een jaarlijkse activiteit ter herdenking van de Groote Oorlog georganiseerd:
voltooid.
❖ Er wordt een jaarlijks project rond (immaterieel) industrieel erfgoed uitgewerkt: voltooid (20
jaar sluiting Renault)
❖ Er wordt een beleid en visie uitgewerkt voor het industrieel erfgoed: nog niet opgestart.
❖ Het industrieel straatmuseum wordt gepromoot, onderhouden en verder uitgebreid:
lopende.
❖ Er wordt een toeristische brochure industrieel erfgoed opgemaakt: lopende, wordt
afgewerkt volgend jaar.
❖ Het erfgoeddepot wordt in gebruik genomen: voltooid.
❖ Triptiek van Portaels in de kerk wordt gerestaureerd: lopende (bijna voltooid).
❖ Restauratie en/of digitalisering erfgoedobjecten: dit jaar voorbehouden voor een aantal
kaders en restauraties van schilderijen van Portaels.
❖ Het roerend patrimonium wordt geïnventariseerd en ontsloten: lopende (702 objecten
beschreven in databank, o.a. ook oude glasnegatieven van Horteco).
3. Memorandum cultuurbeleid Vilvoorde 2018-2024
De tekst van het Memorandum wordt aangevuld rekening houdend met de opmerkingen van Pierre
Bogaerts, Maxim Stroobant en Jon Igartua y Porres.
De tekst wordt goedgekeurd.
De officiële tekst zal worden overhandigd aan de huidige legislatuur van Stad Vilvoorde tijdens een
officieel persmoment en mag dus niet vooraf worden vrijgegeven. Ook de toekomstige legislatuur
zal achteraf een kopie van de tekst ontvangen.
4. Winters Vilvoorde - https://www.cultuurraadvilvoorde.be/activiteiten.html
ook link voor het volledige programma op https://www.vilvoorde.be/thema.aspx?id=2739
5. Kalender Cultuurraad 2018 - https://www.cultuurraadvilvoorde.be/
DAGELIJKS BESTUUR
dinsdag 9 januari 2018
dinsdag 6 maart 2018
dinsdag 8 mei 2018
dinsdag 4 september 2018
dinsdag 6 november 2018

ADVIESRAAD VOOR CULTUUR
dinsdag 23 januari 2018
met aansluitende Nieuwjaarsreceptie
dinsdag 20 maart 2018
dinsdag 22 mei 2018
dinsdag 18 september 2018
dinsdag 20 november 2018

6. Verplaatsen middeleeuws woensdagmarkt
De voorzitter heeft dit punt op de agenda laten toevoegen omdat de oudste markt van
Vlaanderen/België dreigt weg te vallen door gebrek aan interesse (zowel marktkramers als –
bezoekers). Misschen is het een optie om die tegelegener tijd te verplaatsen naar de afgewerkte
Grote Markt met antennes in de Leuvensestraat en de Guldenschaapstraat.
Hij vraag om een advies in die zin op te stellen naar de Stedelijke Overheid.
De meningen zijn verdeeld, eerst alle partijen horen is de boodschap. Maxim Stroobant onthoudt
zich.
Er wordt gezegd om een advies aan te maken dat rekening houdt met de geschiedkundige
toedracht van de markt en de vraag om in deze zaak gehoord te worden.
De voorzitter zal een tekst opstellen.
`7. Varia
❖ Docje Stad Subsidies
❖ Events Vilvoorde Actief en Autoluwe Zondag/Jeugddag samenvoegen? Is voor respectieve
werkgroepen.
❖ Maxim Stroobant: Kan er een postuum eerbetoon worden gedaan voor Denise Decraen?
Wordt onderzocht.
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❖ Johan Serkeyn:
o cc Het Bolwerk heeft aan 10 Vilvoordse basisscholen het label School met een
hart voor Cultuur uitgereikt.
o In februari en maart 2018 komt er een tentoonstelling over het verleden van Congo
en Vilvoordse impact/bijdrage hierop met de medewerking van diverse Vilvoordse
verenigingen. De voorlopige titel is Onze Congo / Jullie Congo. Er wordt tijdig
meer info verstrekt.
o Werkbezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan Grimbergren en Vilvoorde
op woensdag 29 november 2017.
Agenda:
❖ dinsdag 9 januari 2018 (dagelijks bestuur)
❖ dinsdag 23 januari 2018 (met aansluitend Nieuwjaarsreceptie)
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