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Verslag cultuurraad 24 september 2020
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Paul Briers maakt de opmerking dat de brief die hij vorige vergadering door hem werd
voorgelezen niet geannoteerd werd. Als bijlage kan je alsnog een volgende brief
terugvinden.
2. Evaluatie ZID
We kunnen terugblikken op een succesvol, coronaproof project dat op veel bijval kon
rekenen. Het college van burgemeester en schepenen zou de borden graag over de 4
dorpen verdelen. De voorstellen zijn:
- Perk: in het achterste stuk van de Breemstraat zou een bloemenweide liggen dat
van de gemeente is. Er wordt langsgegaan om te zien of dat een goede locatie is.
- Melsbroek: Vogelzang? Burgdreef? Het verhoogde stuk van de wei?
- Steenokkerzeel: Bloemenweide
- Humelgem: Parc d’Exaerde
Deze locaties worden bezocht en er wordt nagegaan of dit terrein van de gemeente is
en er toestemming voor gevraag moet worden.
3. Komende projecten:
a. Comtober: De cultuurdienst organiseert comedy-avonden. Op 4 vrijdagen in
oktober, op 4 verschillende locaties (iedere dorpskern) zullen er 4 verschillende
stand up comedians optreden.

b. December-project: Steenokkerzeel Zingt Wintereditie:
Op vrijdag 11 december zouden we de kerk van Steenokkerzeel willen afhuren
voor een meezing-avond. De bedoeling is om laagdrempelig te werken en er
een heus zangfeest van te maken op coronaveilige manier (vooraf reserveren
in bubbels). De liedjes zouden bekende kerstliedjes zijn voorgezongen door
een selectie van zangers van koor Andante. Eventueel Ronny Deprins of Per
Cupro Lite vragen om te begeleiden? Eventueel aan de Harmonie van
Melsbroek vragen om buiten aan de kerk voor sfeermuziek te zorgen? Piet
Capoen en Viviane Redant vragen om tussendoor verhalen te vertellen?
Als dit een succesformule blijkt, kunnen we de volgende jaren nieuwe edities
plannen waarbij we steeds naar een andere locatie in de deelgemeenten
kunnen trekken met andere verenigingen (koren, fanfares, harmoniën,
toneelverenigingen,…)?
4. Participatieproject Gemeente Steenokkerzeel
Op vrijdag 9 oktober heeft de gemeente een participatie-avond in GC De Corren
gepland waarbij gepolst wordt naar de mening van de inwoners omtrent het huidig
beleid, het leven na corona en de door de gemeente genomen beslissingen in functie
van Covid-19. Er wordt gevraagd aan de adviesraden om 2 leden af te vaardigen.
Er zal onder andere gepolst worden naar de verdeling van de subsidie die van de
overheid aan de gemeenten werden gegeven. De verdeling is eveneens belangrijk
voor de socio-culturele verenigingen, vandaar dat bij deze discussie de aanwezigheid
van de vertegenwoordiger uit de Cultuurraad opportuun is. Zijn er kandidaten die
interesse hebben om naar de avond te gaan? Gelieve je dan zo snel mogelijk
kandidaat te stellen bij de cultuurdienst (Kim).
5. Oriëntatietafel spottersplatform
Dit is inderdaad een heel interessant project waar de cultuurraad zich zeker wil achter
zetten. Er zal eerst moeten overlegd worden met de luchthaven of daar toestemming
voor gegeven kan worden, want het is hun grondgebied.
Graag de Lokale Economie en Erfgoed hier bij betrekken.
6. Aanvraag erkende vereniging ‘De Lege Vaten’
Deze vereniging is een gevestigde waarde in ons dorp en organiseert jaarlijks grote
evenementen in Perk (oa.Perks Winterfeest). De aanwezige bestuursleden geven een
positief advies. Het toetreden tot een erkende culturele vereniging van de gemeente
Steenokkerzeel zal op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de Cultuurraad
geagendeerd worden.
7. Overhandiging cheque voor de MS-Kliniek
Dit sleept reeds lange tijd aan. Tijd dus om de overhandiging te regelen. Kim hoort
eens bij een drukker om een grote cheque te laten drukken.
8. Varia
Paul Briers stelt nogmaals de vraag waarom de oud-voorzitter Jean-Paul Deconinck
niet meer wordt uitgenodigd op de cultuurraad. Voor de allerlaatste keer wordt
uitgelegd dat de ex-voorzitter niet is komen opdagen op de vergadering dat hij zijn
ontslag als voorzitter heeft gegeven. Daarna heeft hij nog 2x een uitnodiging
ontvangen. Hij is dus 3 vergaderingen na elkaar niet komen opdagen zonder
verontschuldiging. Er is dus van uit gegaan dat hij niet meer wenste te komen en er is
geen bijkomende uitnodiging verstuurd. Deze info is meermaals aan de ex-voorzitter
en de cultuurraad bezorgd. Het is dus onnodig om hier te blijven op terug komen en dit
item is bij deze afgesloten.
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1. Varia
Geen punten
Volgende vergaderingen:
-

22/10 (uitnodiging en exacte locatie volgen nog)

