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Verslag cultuurraad 21 april 2021
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Activiteiten 2021
a. POV
Dit werd goedgekeurd door het college.
Er werd wel gevraagd om voorzichtig te zijn met het binnenhalen van vreemde
bestanden. Daarom wordt er een aparte pc voorzien die niet gelinkt is met de
server, waarop de filmpjes zullen gescand worden.
Er dient bij het indienen een verklaring op eer te worden ondertekend. Hierin
staat vermeld dat de persoon die het filmpje inzendt
- ouder is dan 18 jaar.
- verantwoordelijk is voor iedereen die in beeld komt en ieders
toestemming heeft verkregen.
- voor minderjarigen de toestemming van de ouders heeft.
- geen politieke of aanstootgevende boodschap brengt.
- de gemeente en de cultuurraad de rechten geeft om dit filmpje te
gebruiken en te verspreiden.
Deze bevindingen worden aan Heidi Abeloos (Algemeen Directeur en juriste)
voorgelegd ter controle.
Er dient ook duidelijk te worden vermeld dat de cultuurraad beslist welk filmpje
al dan niet zal gebruikt worden. Deze schifting zal gebeuren afhankelijk van het
aantal inzendingen en de kwaliteit van de filmpjes.
Er komt het voorstel om ter promotie met de cultuurraad een eerste filmpje te
maken. Dit kan gedeeld worden via de sociale kanalen om zo het goede

voorbeeld te geven en het project een boost te geven. Iedereen denkt na over
eventuele voorstellen.
b. MS-cheque
Peter heeft voor een cheque gezorgd. Zodra deze voorhanden is, wordt er
contact opgenomen met de MS-Kliniek om een datum af te spreken. De
overhandiging zal op het gemeentehuis plaatsvinden met een beperkte
delegatie van de cultuurraad.
c. Steenokkerzeel Zingt
De bezorgdheden van de cultuurraad zijn overgemaakt aan het college. Het
college heeft hier begrip voor, maar wenst toch een alternatief te voorzien.
Zodra er versoepelingen zijn zouden ze graag uitpakken met een aangepast
evenement.
Maar we gaan ervan uit dat Steenokkerzeel Zingt zeker niet in zijn normale
vorm zal kunnen plaatsvinden.
Eén van de voorstellen is om eventueel een testevenement voor een kleiner
publiek te organiseren.
d. Open Monumentendag
De luchtpolitie heeft bevestigd dat ze willen meewerken aan onze Open
Monumentendag.
Ondanks dat de werken aan de nieuwe loods nog volop bezig zijn, zou deze
toch af zijn daartegen,
Kim neemt binnenkort contact op met de militairen en Hubert Verstraelen van
Dakota.
e. ZID-borden
De nieuwe voorstellen voor de definitieve plaatsen van de ZID-borden zijn:
Humelgem: Parc d’Exaerde of spottersplaats
Steenokkerzeel: Bloemenweide (naast kerkhof)
Melsbroek: de vogelzangvijver.
Perk: Tussen de kloempen en de losloopweide.
Het zou misschien leuk zijn om de borden van Melsbroek en Perk langs de
trage weg tussen de 2 dorpen te zetten (Veldekensweg). Hier komen veel
wandelaars en fietsers waardoor het gebied nog gezelliger wordt.
We nemen contact op met Natuur en Bos om de mogelijkheden te bespreken.

3. Varia
-

-

Paul Briers heeft op de vergadering in september een brief afgegeven
met zijn bedenkingen over het kasboek. Hij vroeg nu of het alsnog kon
geagendeerd worden op het volgend college. Dit is ook zo gebeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft hier kennis van
genomen, maar vindt dat het de taak is van het bestuur van de
cultuurraad om daar een antwoord op te formuleren. Dit antwoord is
eveneens aan het collegepunt bijgevoegd en werd ook aangetekend
opgestuurd naar Paul. Beide brieven kunnen als bijlage van dit verslag
worden teruggevonden.
Dirk verwijst graag naar de Erfgoeddagen in Leuven. Dit betreft
activiteiten in openlucht. Zo is er zaterdagavond bijvoorbeeld een
wandeling met lichtkunst. Alle info kan worden teruggevonden op
www.erfgoedcelleuven.be.

-

Er is een nieuwe deskundige voor Cultuur aangesteld die de job zal
combineren met de taak als diensthoofd Vrije Tijd. Zij zal op 18 mei in
dienst treden.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 21 april 2021
1. Varia
Geen punten
Volgende vergadering:
Dinsdag 25/05/2021 om 20u (weer online via Jitsi Meet).

