
Dagelijks bestuur Raad voor Cultuur en Kunst Lommel 

Datum 
Donderdag 23 mei 2019 om 20u 
 
Aanwezig 
Peter De Beule, Gusta Hendrickx, Lucien D’Joos, Kristien Lefeber, Lisette Stalmans, Helena Burdzy, Peter 
Vanderkrieken, Marij Vandenberk (verslag) Cindy Daems en Stijn Van Broekhoven 
 
Verontschuldigd 
Henri Timmermans  
 
Welkomstwoord voorzitter  
De voorzitter heet iedereen welkom en vermeldt de verontschuldigingen. 
 
Goedkeuring vorig verslag 
Aanpassingen in de opmerkingen van Lisette, het vorige verslag wordt goedgekeurd.  

 
Voorbereiding participatiemoment nieuw subsidiereglement 
Cindy bespreekt de visienota die wordt geagendeerd op het College van aanstaande dinsdag (28/05). De nota is 

een beknopte versie met de belangrijkste principes die we wensen te hanteren in het nieuwe subsidiereglement 

en de nieuwe cultuurraad. Na principieel akkoord door het college kunnen we de belangrijkste principes 

voorleggen op het participatiemoment op 6 juni. 

Vanuit de socio-culturele seniorenverenigingen komt de vraag om aan te sluiten bij de Cultuurraad en toegang te 

krijgen tot de cultuursubsidies. Hiervoor vraagt de administratie een principiële beslissing van het stadsbestuur. 

Er wordt op gewezen dat dit financiële gevolgen heeft voor de andere verenigingen en er wordt geadviseerd om 

deze te betoelagen via de seniorenraad. Voor de seniorenraad is momenteel nog geen subsidiereglement 

uitgewerkt.  

De discussie over welke verenigingen wel en niet mogen toetreden is breder dan enkel de vraag voor 
seniorenverenigingen. Ook kaartclubjes en vogelbonden willen nu graag door de cultuurraad erkend worden. Er 
is nood aan een duidelijke omschrijving van criteria voor erkenning. Kijken bij welke koepelorganisatie ze horen 
kan hiervoor een oplossing zijn.  
 
Andere opmerkingen bij de conceptnota zijn: 

- De kledijsubsidies blijven grotendeels behouden, wel beter uitwerken. 
- Wat gebeurt er met de vergoeding van partituren. 
- Voor de infrastructuur subsidies moet er duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen beheerders 

van gebouwen en de eigenaars.  
 
Marij doet een voorstel voor het participatiemoment nieuw reglement 
Nota wordt uitgedeeld en besproken.  
Als er die avond nog hulp nodig is van de leden van het Dagelijks Bestuur laten we dat nog weten. 

Evaluatie WAK 2019  
De verschillende activiteiten tijdens de Week van de Amateurkunsten waren succesvol:  

- Er was een mooie opkomst voor Lokale Helden in café Bar-a-Bas met een gemengd jong publiek. De 
samenwerking met Onbeskoft is positief. 

- De postzegelclub organiseert al jaren zeer succesvolle workshops voor de Lommelse scholen. 
- De voorstellingen van Nuit Blanche zijn ook positief onthaald. De 4 voostellingen waren aangenaam vol 

en de reacties waren leuk.  
 
Volgend jaar wordt de WAK niet meer overkoepelend georganiseerd in mei. De cultuurraad wil zeker 
ondersteunend blijven werken naar amateurkunsten maar wil niet vasthouden aan een vaste week aan het 
voorjaar. Op het volgend overleg wordt dit verder besproken.  



 
Eventueel de mogelijkheden onderzoeken om nieuwe initiatieven te koppelen aan andere projecten; Lokale 
Helden, Week van de Dans, Koor en Stem. 
 

Woordje van de schepen 
Kunst zal in het huidige beleid niet worden aangekocht, maar het huidige bestand zal beter tot zijn recht komen. 
Glaskunst is momenteel niet aanwezig in de Belgische musea en daarop wil Lommel inzetten. Er wordt 
momenteel onderzocht wat de mogelijkheden van digitale ontsluiting van het huidige aanbod zijn. Het GlazenHuis 
mag 1 maal per jaar 1 grote nationale tentoonstelling organiseren.  
 
Op donderdag 27 juni wordt een algemene inspraakavond georganiseerd door het nieuwe bestuur. Iedereen is 
welkom in het cultuurcentrum, wel graag vooraf inschrijven. 
 
75 jaar bevrijding  
In september vinden er verschillende feestelijkheden plaats in het kader van 75 jaar bevrijding. Hier een kort 
overzicht: 
Zondag 8 september 2019: Open Monumentendag bij de dienst Erfgoed 
Zaterdag 14 september 2019: Doortocht historische voertuigen – 75 jaar Bevrijding aan Joe’s Bridge 
Zaterdag 21 september 2019: Activiteiten Duitse Militaire Begraafplaats  
Zondag 29 september 2019: St-Pietersbandenkerk: opening expo “Gepantserde vleugels”          
Plechtigheid Poolse Militaire Begraafplaats met komst van president Duda en onze koning zal ook aansluiten 
voor een ceremonie aan de kerk. 
 
De muzikale omlijsting en het inzetten van de verschillende fanfares en harmonieën moet herbekeken worden. 

Marij neemt dit verder op. 

Digitale nieuwsbrief lokaal cultuurbeleid / Raad voor Cultuur en Kunst 

 Beeldig Lommel 

 Uitnodiging finissage CCDA2.0 

 Uitnodiging voor het participatietraject op donderdag 6 juni 

 Oproep voor Lommels zangtalent tijdens Lommel Zingt op donderdag 11 juli, Vlaanderen Feest 

 Presentatieavond nieuw programma 
 

Varia  
- Nathalie Biemans van Dansstudio Attitude is haar nieuwe dansschool komen voorstellen. Ze start vanaf 

september met een nieuw aanbod in de Soeverein. Ze wil graag complementair werken met de 
dansopleidingen in de KANL. Ze wil in de toekomst graag lid worden van de Raad voor Kunst en Cultuur 
maar voor erkenning hebben we geadviseerd om te wachten op de hersamenstelling van de Raad. 

- Henk Tiebosch wil graag lid worden van de Raad. Hij had zich in het verleden reeds aangemeld. De 
raad wacht eerst de hersamenstelling af. Hoe gaan we om met de aanvraag in functie van een half 
werkjaar. 

- Iedereen is van harte welkom op de presentatieavond van het nieuwe seizoen van het cultuurcentrum: 
deze vindt plaats op dinsdag 28 juni. De ticketverkoop start op 5 juni. 
 

Volgende vergadering 
Het volgende dagelijks bestuur vindt plaats op donderdag 26 september om 20u, CC De Adelberg, vergaderzaal 
beneden. Toegang via de keuken. 
 
 
Marij Vandenberk         Lucien D’Joos 
Secretaris          Voorzitter 

 
 
 
 

 
 

https://www.dansstudioattitude.be/

