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Ministerieel besluit betreffende de opname van elementen van immaterieel
cultureel erfgoed in de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed
Vlaanderen

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL,

Gelet op de conventie betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed,
opgemaakt in Parijs op 17 oktober 2003, en goedgekeurd bij het decreet van 10 februari
2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006,
1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007, 5
september 2008, 22 september 2008 en 6 januari 2009;
Gelet op het reglement immaterieel cultureel erfgoed 2008;
Overwegende de motivering opgenomen in het advies van de ad hoc
beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed, gegeven op 5 augustus 2008,
welke volledig worden onderschreven en geacht worden integraal deel uit te maken van
deze beslissing;

BESLUIT:

Enig artikel. De volgende elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden
opgenomen in de Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen:

Sint-Dimpnaverering en de Geelse psychiatrische gezinsverpleging
Openbaar psychiatrisch zorgcentrum Geel
Heilig-Bloedprocessie van Hoogstraten
Heilig-Bloedstichting
Oud Limburgs Schuttersfeest (OlS)
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden
Vlaamse Gebarentaal
Fevlado-Diversus
Houtem Jaarmarkt
Gemeentebestuur Sint-Lievens Houtem
Heilig-Bloedprocessie, Brugge
Edele Confrérie van het Heilig Bloed
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Aalst Carnaval
Stadsbestuur Aalst
Feest van Krakelingen en Tonnekensbrand
Stadsbestuur Geraardsbergen

Brussel,
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De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Bert ANCIAUX

Provincie Oost-Vlaanderen

Stad Geraardsbergen

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 10/03/2009

Aanwezig:
Martine Boelaert , voorzitter
Freddy De Chou , burgemeester
Eric Spitaels, Patrick Flamez, Martine Duwyn, Erwin Franceus, Leonce Nachtergaele,
Bram De Geeter, Ann Panis, Paul Deprez , schepenen
Guido De Padt, Dirk Van der Maelen, Johan Vanden Herrewegen, Alex Wijnant, Andrée
De Rom-Depreter, Daisy Van Wymeersch, Francine Van der Maelen, Carine De Bruyker,
Freddy Galle, Iris De Braekeleer, Marijke Merckaert, David Larmuseau, Dieter Van den
Bergh, Arthur Cambier, Sarah De Backer, Véronique Fontaine, Thierry Malfroidt, Stephan
Bourlau , gemeenteraadsleden
Veerle Alaert , secretaris
Verontschuldigd:
Hugo De Ceuleneer, Lindy Van Den Bossche, Davy Coppez, Kathy Maes ,
gemeenteraadsleden

Bekrachtiging beschermingsmaatregelen Krakelingenfeest en Tonnekensbrand.
Voordracht van het element voor de representatieve lijst van het immaterieel
cultureel erfgoed van de mensheid.
De Raad in openbare zitting,
Gelet op de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed
van 17 oktober 2003;
Gelet op het reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed- 2009 van de Vlaamse overheid
Kunsten en Erfgoed;
Gelet op de aanvraag van het Stadsbestuur en het Krakelingencomité ingediend op 1
augustus 2008;
Gelet op de brief van minister Anciaux van 26 augustus 2008 dienaangaande;
Overwegende dat de beslissing tot opname van het feest van Krakelingen en
Tonnekensbrand in de Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen positief
beoordeeld werd;
Overwegende dat het dossier potentieel heeft om binnen 'afzienbare tijd' bij UNESCO in
te dienen indien de vele beschermingsmaatregelen, die vermeld worden, door de
gemeenteraad bekrachtigd worden;
Overwegende dat de minister het stadsbestuur aanmoedigt een aanvang tot realisatie te
maken zodat het dossier bij een volgende indiendatum (1 april 2009) voor de
representatieve lijst op punt staat;
Overwegende dat de gemeenteraad het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand van een
zodanig volkskundig en historisch belang acht, dat er naast de acties die momenteel
ondernomen worden om het element te beschermen (cf. aanvraag), ook binnen het jaar
volgende beschermingsmaatregelen zullen getroffen worden:
;r
het feest wordt jaarlijks georganiseerd, het stadsbestuur zet hiervoor de nodige
financiële en personele middelen in;
r
een beperkt comité, multidisciplinair samengesteld, geeft het feest jaarlijks vorm
en staat in voor de regie. Dit gebeurt op basis van volkskundig-historisch
onderzoek;
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op voorstel van de bevoegde schepen en ambtenaren, wordt jaarlijks een budget
ingeschreven in de begroting op artikelnummer 763/124-06, dat voldoende is om
de kwaliteit van het feest te garanderen;
er wordt een evenementencel binnen de administratie uitgewerkt die instaat voor
de algemene coördinatie, de technische uitvoering, de promotie en de veiligheid
van het feest;
het draagvlak wordt versterkt door nieuwe doelgroepen te betrekken;
opbouw van een multimediale databank over de feesten i.s.m. de bevolking, de
media, de culturele en aan het feest deelnemende verenigingen;
het
documentatiemateriaal
wordt
gearchiveerd
en
gedigitaliseerd
in
samenwerking met de stadsarchivaris;
kennis en expertise worden gedocumenteerd en gedigitaliseerd van het
Krakelingencomité (eventueel aan de hand van mondelinge geschiedenis);
uitbreiding van de internetpagina, onder andere naar verschillende talen;
er wordt een fotoboek gepubliceerd;
bezoekers kunnen kennis nemen van een audiovisuele presentatie in het nieuwe
toeristische infoka ntoor;
in het streekbezoekerscentrum zal onder het luik 'volksverhalen' aandacht worden
besteed aan de feesten;
er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht, in samenwerking met verschillende
partners;
er wordt een locatie ter beschikking gesteld voor de inrichting van een
permanente tentoonstelling over het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand, zodat
het feest gedurende het ganse jaar een vaste waarde wordt;
er worden, door een cultureel agoge, didactische programma's uitgewerkt naar
verschillende onderwijsniveaus als bewustmaking van het eigen immaterieel
cultureel erfgoed;
er worden stimulansen geboden aan de omliggende gemeenten om
Tonnekensbrand te beantwoorden;

Gelet op artikel 43 van het gemeentedecreet,

BESLUIT:
Artikel 1:

De hierboven vermelde beschermingsmaatregelen te bekrachtigen.

Artikel 2:

Het dossier bij de volgende indiendatum (1 april 2009) voor te dragen voor
de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de
mensheid (UNESCO).

Aldus vastgesteld in de hierbovenvermelde zitting,
namens de gemeenteraad:
de voorzitter,
de secretaris,
get. Martine Boelaert
get. Veerle Alaert
Voor eensluidend uittreksel:
de secretaris,

de voorzitter,

Veerle Alaert

Martine Boelaert

