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1. Goedkeuring verslag vorig beheersorgaan. Tejo Briers wenst volgende aanvullingen te doen op het
verslag van het beheersorgaan van 27 mei 2021: volgens Tejo is de reguliere procedure (eerst
advies van het beheersorgaan en dan schepencollege) voor de zomerprogrammatie van het
cultuurcentrum niet gevolgd is. Tejo stelt zijn veto bij de goedkeuring van de zomerprogrammatie.
(Cfr het organiek reglement van het beheersorgaan, artikel 14: §1. De beslissingen worden
genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.)
De bemerkingen van Tejo worden genoteerd en het verslag van het beheersorgaan van 27 mei
2021 wordt goedgekeurd.
2. Advies bibliotheek van de toekomst
Op dinsdag 8 juni om 20 uur kwam de werkgroep bibliotheek van de toekomst online samen voor
het uitwerken van het advies bibliotheek van de toekomst. De nota werd voorafgaand aan dit
overleg via mail aan alle leden bezorgd. Zie ook in bijlage. De voorzitter bedankt alle leden van
deze werkgroep voor het constructieve en sterke werk. Het diensthoofd bibliotheek overloopt het
volledige document. De sectormanager vrije tijd vult aan dat er in de nieuwe kunstencampus een
grote leesruimte voorzien zal worden om de documenten van het archief te raadplegen. Deze
ruimte kan ook complementair werken op de ruimtes die voorzien worden in de bibliotheek van
de toekomst. De schepen merkt op dat bij het item over te reserveren materialen uiteraard ook
niet aanwezige materialen nog steeds gereserveerd kunnen worden. Het aantal leden dat in de
werkgroep participeert vanuit het beheersorgaan wordt gecorrigeerd. Tina vult aan dat het zeker
belangrijk is om, vanuit de lessen die we leerden uit corona, voldoende aandacht te besteden aan
de nodige ventilatie. Het diensthoofd bibliotheek vult het advies aan. Het beheersorgaan keurt het
advies voor de bibliotheek van de toekomst unaniem goed. De schepen bedankt iedereen voor de
constructieve samenwerking aan dit dossier.
3. Varia:
•

De voorzitter start een werkgroep omtrent de aanwezigheid van culturele activiteiten in de
deelgemeenten Morkhoven en Noorderwijk. Tejo Briers, Erik Thys, Lieve Pelgrims, schepen Jan
Michielsen, Koen Snoeckx en Tina Van Roy stellen zich kandidaat hiervoor. De voorzitter zal
ook Jan Seurinck en John Vanopstal, medewerkers van de dienst cultuur en toerisme
uitnodigen voor deze werkgroep. Tejo Briers bezorgt de lijst met suggesties van mogelijke
plekken om cultuur te programmeren in de beide deelgemeenten aan de voorzitter. De
voorzitter zorgt voor de verdere verspreiding van deze lijst.

•

De sectormanager deelt mee dat het programma op de Grote Markt deze zomer wordt verzet
naar het buitenplein omwille van coronaprotocollen, veiligheid en een tijdige communicatie
over het volledige zomerprogramma.
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•

Ruth, programmator in het cultuurcentrum van Heist-op-den-Berg, wil de discussie over het
culturele aanbod in de deelgemeentes niet terug oprakelen, maar merkt wel op dat deze
discussie niet leeft in Heist-op-den-Berg. In tegendeel. Indien zij daar vanuit het
cultuurcentrum op zoek gaan naar een locatie buiten het cultuurcentrum wordt er omgekeerd
geredeneerd: waarom is er zo een duur cultuurcentrum gebouwd en moet er toch nog op
locatie gewerkt worden? De discussie wordt verder uitgespit in de boven reeds aangehaalde
werkgroep.

Volgend beheersorgaan: de nieuwe data worden nog vastgelegd en nadien gecommuniceerd.
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