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Verslag cultuurraad 23 maart 2021
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Activiteiten 2021
a. WAK
Oproep filmpjes voor een warme boodschap op te nemen.
Hiermee kunnen we op een coronaveilige manier een breed publiek bereiken.
Het onderwerp is ‘Positieve Boodschap’. Iedereen denkt na over een naam
voor het project.
Vanwege een nieuwe wet mogen de filmpjes maar ingezonden worden door
+16-jarigen (bijvoorbeeld een ouder mag dit wel inzenden van zijn kinderen).
We kunnen bij het invulformulier op de website ze laten aanduiden dat ze +16
jaar zijn, zo ligt de verantwoordelijkheid bij hen.
De lengte van het filmpje moet vastgelegd worden. Eventueel max 30
seconden?
Oproep lanceren in mei, filmpjes publiekelijk maken in juni.
Zeker zien dat de oproep in Den Beiaard van eind april wordt gepubliceerd. Kim
stuurt vooraf de oproep door naar de leden van de cultuurraad ter goedkeuring.
Ideeën voor volgend jaar (editie 2022):
- Route d’Amour (bijvoorbeeld: verschillende locaties romantisch inrichten
waarbij mensen bijvoorbeeld selfies kunnen nemen of romantische
boodschappen kunnen achterlaten en daarmee een etentje kunnen winnen).
- Bestickeren van de elektriciteitskastjes. Dit kan door foto’s en tekst met de
historiek van een bepaalde plaats in ons dorp, gecombineerd met kastjes die
met kunst versierd werden.

b. MS-cheque
Deze cheque moet dringend afgegeven worden. Graag de mensen van de MSKliniek op het gemeentehuis (1 of 2 personen) uitnodigen.
Peter zorgt voor een grote cheque van de bank om te kunnen afgeven.
Communiceren via de gemeentelijke kanalen.
c. Steenokkerzeel Zingt
Momenteel is het nog koffiedik kijken. Het is hoogst onzeker of dit al dan niet
kan doorgaan.
De cultuurraad zou deze liever niet laten doorgaan. Het wordt moeilijk om te
werken met publieksbeperking voor zo’n groot evenement (het plein moet
worden afgesloten, het publiek moet geteld worden,…). Eveneens het verplicht
gebruik van de herbruikbare bekers maakt deze editie al moeilijker.
Steenokkerzeel Zingt is een populair evenement dat reeds meerdere jaren een
schot in de roos is. Het zou jammer zijn om deze editie geen volwaardige editie
te kunnen brengen met kans op imagoschade.
d. Open Monumentendag
We nemen het verhaal van de militaire luchthaven weer op.
Zij zijn nog steeds vragende partij om dit te organiseren op zondag 19/09/2021.
We kunnen vragen aan de luchtpolitie of ze interesse hebben om mee te
werken. Kim neemt contact met hen op.
Eveneens ook Hubert Verstraelen van Dakota kunnen we om medewerking
vragen. Geert bezorgt de contactgegevens aan Kim.
e. Mysterieuze Bossen
Kim neemt Toerisme voor haar rekening. Eén van de evenementen zijn de
Mysterieuze Bossen. Deze zouden in het najaar van 2021 worden
georganiseerd. De bedoeling is om een wandeling door het bos te organiseren
met op verschillende plaatsen animatie. Dit kan gaan over straatartiesten,
mooie belichting,…
Er is geen adviesraad voor toerisme. Mochten er mensen zijn die
geïnteresseerd zijn om mee te werken aan één of meerdere projecten, zijn jullie
vrijblijvend welkom.
f. Wikimedia
Dirk zit (uit naam van de cultuurraad) bij de werkgroep van Erfgoed.
De bedoeling is om het erfgoed digitaal te ontsluiten. Hierbij worden bepaalde
locaties/monumenten toegelicht door een infobord ter plaatse of een QR-code
die bij scanning je de juiste info verstrekt.
De Heemkring is hier de trekker in. Ze zouden willen starten met 3
verschillende locaties en dan verder uitbreiden.
Dirk zal geregeld terugkoppelen naar de cultuurraad hoever het staat met dit
project. Er wordt eveneens gevraagd naar de medewerking van de cultuurraad.
Mochten wij ideeën hebben welke gebouwen, onderwerpen, plaatsen,…kunnen
opgenomen worden in dit project, kunnen we dit steeds doorgeven.

Varia
Maaike vraagt zich af hoe het zit met de borden van de ZID.
Het park van Humelgem is niet mogelijk. We zouden 3 verschillende locaties (Perk,
Melsbroek en Steenokkerzeel) kiezen.
Iedereen kijkt eens rond waar deze zouden kunnen staan en geeft dit door aan Kim.
We nemen dit weer op met Ruimtelijke Ordening om te zien waar de borden wettelijk
gezien mogen geplaatst worden.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 9 januari 2020
1. Varia
Geen punten
Volgende vergadering:
Woensdag 21/04/2021 om 20u (weer online via Jitsi Meet).

