Toespraak door Hedwig Verbeeck,
in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Goeienavond Edegem,
Ik sta hier in naam van de medewerkers van Huis Hellemans, de toezichters en
vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor dit Kunst-Hart van Edegem. Ik sta
hier ook voor de vele schoolkinderen uit Edegem die er kennis maken met kunst,
voor de 4- à 500 bezoekers die we elke tentoonstelling mogen begroeten, voor de
kunstenaars die tentoongesteld hebben en zij die graag willen tentoonstellen en
voor alle sympathisanten die onze petities ondertekenden.
Huis Hellemans is een parel en unicum in de kunstwereld, het is een
laagdrempelig podium voor kunst. Na 42 jaar is het een vaste waarde, die
méérwaarde geeft aan Edegem. Wànt, bekend ver buiten de grenzen van onze
gemeente en echt een gegeerde plek om tentoon te stellen. Het is een plek waar
Edegem trots mag op zijn.
De plannen van het gemeentebestuur om de vzw te ontbinden, het huis in
concessie te geven en geen tentoonstellingen meer te ondersteunen roept veel
reactie op en is in tegenspraak met de verkiezingsbeloften om de komende jaren
extra aandacht te geven aan cultuur. Er was geen enkel overleg en een
gefundeerde reden waarom een bloeiende kunstplek moet wijken voor
ondoordachte plannen kregen we niet. Onze achterban is kwaad en noemt het
een schande, een lichtzinnige en kortzichtige beslissing, een zwaar verlies,
hallucinant en een geweldig imagoverlies voor de gemeente.
Wanneer u de folder van N-VA, die vandaag in de bus stak, heeft gelezen, dan
zag u een knap staaltje van het verkondigen van halve waarheden, en dus ook
van halve leugens. N-VA zegt dat Hangar 27 en Huis Hellemans blijven bestaan.
Daarmee bedoelen ze enkel de gebouwen, niet de huidige werking.
Het gemeentebestuur wil Huis Hellemans omvormen tot een horecaplek waar
ook plaats is voor kunst. Wij betwijfelen of er nood is aan zo’n plek, pal naast het
gezellige cultuurcafé De Hooogmis, dat nog niet zo lang geleden z’n deuren
opende. Een café waar aan de muren wat schilderijen hangen is geen waardig
alternatief voor Huis Hellemans. Het gemeentebestuur wil dit trouwens doen op
een site die volgens het bestemmingsplan van 2012 voorzien is voor culturele en
recreatieve infrastructuur en openbare diensten.

Horeca is er helemaal niet toegestaan. Ofwel wéét het gemeentebestuur dit niet,
ofwel leggen ze ook dit gewoon naast zich neer.
Vorige week overhandigden we de petities en de vele bezwaren aan het
schepencollege. We hebben om reactie gevraagd en hen uitgenodigd om in
gesprek te gaan over de toekomst van Huis Hellemans. U raadt het al: enkel een
grote stilte van hun kant.
Dit jaar stond er een jong Zweeds meisje op dat de wereldleiders in de ogen keek
en zei: “How dare you!”
Gemeentebestuur van Edegem :
Omdat kunst geen luxe is maar levensnoodzakelijk, omdat cultuur en educatie,
jongeren en gewaardeerd personeel belangrijk zijn, omdat wij geloven in een
warme gemeente, kijken wij niet weg, wij kijken u recht in de ogen zeggen ook:
HOE DURVEN JULLIE!
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