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Aanwezig: Lies, Bo, Nicole, Myriam, Christine, Charlie, Dirk, Mieke, Hilde  

Verontschuldigd: Jean-Pierre, Geert  

 

1. Kennismakingsronde 

 

- Lies: komt uit Vossem, speelt bij de Harmonie, leest graag en is parlementair medewerkster  

- Bo: Vossem, danst en geeft les bij Dansschool Split, heeft Sociaal-cultureel werk gestudeerd 

(stage in CC De Warandepoort) en studeert nu Gezinswetenschappen 

- Nicole: Tervuren, leerkracht/directrice op rust, volgt Aquarel en tekenen in CC, neemt deel 

aan ArTiestenToer en Quattro en doet graag aan sport. Lid van vroegere beheersorgaan CC. 

- Myriam: Tervuren, werkt voor de cultuurprogramma’s bij Canvas en VRT online 

- Christine: Tervuren, schepen van o.m. cultuur, met beroepservaring in theaterregie, 

hedendaagse dans, filmproductie. Lid van vroegere beheersorgaan CC. 

- Charlie: Tervuren, gewezen rockjournalist bij Humo, leest veel en is vaste klant van het CC. 

- Dirk: Vossem, zit in Sales en is een echte boekenwurm. Lid van vroegere beheersorgaan BIB. 

- Mieke: Tervuren, coördinator BIB, bestuurslid Dansschool Split  

- Hilde: Zaventem, coördinator CC, vaste klant bij de BIB  

 

2. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement denktank bib en cc  

De beheersorganen zoals vroeger zijn niet langer verplicht. Doch is het voor de coördinatoren BIB 

en CC wenselijk (om maar niet te zeggen noodzakelijk) inhoudelijke ondersteuning te krijgen. 

Daarom zijn zij op zoek gegaan naar mensen die de werking kunnen versterken.  

De statuten en huishoudelijk reglement werden opgemaakt zodat het voor alle partijen duidelijk 

is wat de verwachtingen en wensen zijn. 

De statuten en huishoudelijk reglement worden overlopen en goedgekeurd.  

Conform de statuten dient er een voorzitter verkozen te worden. Charlie Poel stelt zich kandidaat 

en dat werd met luid applaus onthaald.  

 

3. Participatief project  

De participatie-avond van 14 november 2017 werd als zeer positief ervaren door de vele 

adviesraden en commissies die Tervuren rijk is. Participatie en burgerinitiatieven zitten in de lift. 

Maatschappelijke ontwikkelingen raken aan wisselwerking tussen burger en bestuur en klassieke 

adviesraden hebben het niet gemakkelijk. Er ontstaan andersoortige netwerken of open 

platformen die meer divers zijn samengesteld.  

Het bestuur is akkoord om een visie te ontwikkelen op participatie als motor voor de 

heroriëntering van adviesraden naar open netwerken.  De ambitie is om adviesraden in hun 

samenstelling en werking te activeren en meer participatief te laten functioneren.  



Het doel van dat alles is om énerzijds geïnformeerd te worden en/advies te geven aan het beleid 

om op een meer betrokken manier in acties en projecten “van mee praten naar mee doen” of 

“co-creëren” met de gemeente en doelgroep.  

We hebben 2 jaar om te experimenteren met vernieuwde werkvormen en worden hierin 

bijgestaan door Levuur. Het derde jaar dient dan om een nieuwe structuur te consolideren in 

werkwijze, reglement en aangepaste samenstelling van de adviesorganen. 

Het voorstel van aanpak is: 

• Fase 1: verkennen, kaderen, uitstippelen (najaar 2019)  

• Fase 2: ontwikkelen gedeelde visie + inspiratiesessie met adviesraden (voorjaar 2020)  

• Fase 3: opstart proeftuin(en), leermoment (najaar 2020)  

• Fase 4: verdiepen proeftuin(en), leermoment, reflectie (voorjaar 2021)  

• Fase 5: consolideren, intern en extern terugkoppelen, evalueren (najaar 2021)  

 

4. Intergemeentelijke samenwerking vrijetijdsregio Druivenstreek 

Met de komst van het bovenlokaal decreet cultuurbeleid werd al snel duidelijk dat Vlaanderen 

inzet op een bovenlokale culturele werking. Eén van de mogelijkheden om subsidies te 

verwerven, is het oprichten van een intergemeentelijke samenwerking. Daar er reeds op de 

verschillende beleidsdomeinen samenwerkingen waren tussen Tervuren, Overijse, Bertem, 

Huldenberg en Hoeilaart, werd er beslist om een IGS op te richten tussen deze 5 gemeenten. De 

projectvereniging die werd opgericht gaat ook een aparte samenwerkingsovereenkomst aan met 

vzw ‘de Rand’, zodat de samenwerking met de gemeenschapscentra verder kan blijven bestaan. 

De 5 gemeenten hebben gekozen om een IGS rond vrije tjid op te richten, dus ruimer dan enkel 

cultuur. Op 30 september werd het subsidiedossier ingediend. Half december kunnen we hier 

een antwoord op verwachten.  

Christine licht even toe wat de gemeentelijke beleidsnota zegt over cultuur: 

Cultuur verbindt, daagt uit, is de taart (en dus niet alleen de kers op de taart). Cultuur staat voor 

gezelligheid, zorgt voor integratie en voor persoonlijke en gemeenschapsontwikkeling. Met 

cultuur moeten we een brede doelgroep bereiken.  

Met de bibliotheken van de Druivenstreek hebben we een bibregio-werking opgestart sinds 

februari 2018. Binnen deze samenwerking werden reeds de volgende projecten uitgerold: 

- Kinder- en Jeugdjury leesgroepen 2018-2019 en 2019-2020 

- Ten aanval – herdenking WO I in 2018 

- Digitale week 2018 

Daarnaast wordt er gewerkt aan o.a. kennisdeling en collectiemanagement.  

Het werkjaar 2018-2019 is goed verlopen en de bibregio kon tellen voor de uitrol van de 

evenementen op gemeentelijke bijdragen en subsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van 

het transitiereglement. 

In bijlage het verslag dat ook aan het Dirco wordt voorgelegd. 



 

5. Volgende vergadering: donderdag 31 oktober 2019  

Agenda:  

- Rondleiding in het gebouw 

- Toelichting dagelijkse werking CC  

- Communicatie: is momenteel een grote zwakte. We bereiken niet wie we willen of wat we 

kunnen bereiken. Zowel bib als cc hebben ook een ‘eigenaardig’ publiek. (Hoe groot is het 

aandeel Nederlandstaligen in de Tervuurse gemeenschap?). Hoe kunnen we mensen lokken 

die ons nog niet kennen, hoe sociale media optimaal gebruiken?  


