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Verslag cultuurraad 25 mei 2021
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Activiteiten 2021
a. POV
Er zijn momenteel geen inzendingen geweest. Het valt te begrijpen dat de
mensen momenteel niet gemotiveerd zijn om nog positief te zijn. We hebben
gecommuniceerd via alle mogelijke kanalen.
Andere jaren kunnen we mensen mobiliseren via workshops en de kinderen via
de scholen. Vanwege de coronamaatregelen is dat momenteel helaas niet
mogelijk.
Het concept kunnen we zeker later (volgend jaar) nog eens hervatten. We
kunnen dan weer inzetten op workshops door bekende regisseurs in de
scholen.
b. MS-cheque
Er is contact opgenomen met het MS-Center. Zij zouden op de eerstvolgende
bestuursvergadering een datum prikken en ons iets laten weten. Tot op heden
hebben we niets meer vernomen.

c. Steenokkerzeel Zingt
Dit jaar: zondag 11 juli 2021 (in de namiddag tot max.20u).
Het college zou graag in iedere dorpskern (Perk, Melsbroek en Steenokkerzeel)
straatanimatie willen voorzien. De drankvoorziening en dergelijk wordt door de
lokale horeca-uitbaters voorzien. Voor de animatie zal de cultuurdienst zorgen.
Eventueel iemand van de cultuurraad die in iedere dorpskern de artiesten
opvangt. Dit is afhankelijk van wat er geboekt wordt.
Volgend jaar: zondag 9 juli 2022
Hopelijk weer Steenokkerzeel Zingt in zijn oorspronkelijke vorm. Deze datum is
al vastgelegd bij de organisatie van Steenokkerzeel Zingt.

d. Open Monumentendag (19 september 2021)
De delegatie van de militairen zijn op het gemeentehuis samengekomen. Dit zal
op zondag 19 september tussen 10u en 17u plaatsvinden.
De cultuurdienst zorgt voor de inschrijvingen, de groepen worden vooraf
ingedeeld. Dit hangt allemaal af van de publieksbeperking en hoe groot de
rondleiding is.
Mensen dienen bij reservatie hun rijksregisternummer door te geven. Deze
worden vooraf aan de militairen doorgegeven. Zij controleren vooraf de mensen
die aanwezig zullen zijn.
De aflevering van het materiaal (stoelen, tafels, herashekken,…) zal de
gemeente voorzien. Dit wordt nog afgestemd met de delegatie van de militaire
luchthaven.
In Den Beiaard van juli kunnen we al een teaser maken voor de
inschrijvingsdatum.
Dakota vragen om de toog te bemannen (liefst deze week). Bellen met Hubert.
Op dinsdag 8 juni wordt er op de militaire luchthaven rondgegaan om
e. ZID-borden
Voor het college waren de voorgestelde locaties in orde.
Agentschap Natuur en Bos (Dominique) contacteren voor de ZID-borden
tussen Perk en Melsbroek. Marleen neemt dit voor haar rekening.
In Steenokkerzeel is de bloemenweide langs de kant van het dorp (niet de kant
van de Ringweg) in orde.
Humelgem in het Parc d’Exaerde is ook ok langs de kant van de pastorie.

3. Varia
- In het najaar zullen we een Algemene Vergadering plannen. Hierbij dienen we zeker
een oproep doen om een nieuwe lichting vanuit de cultuurverenigingen weer naar de
cultuurraad te krijgen.
- Project ZukZuk (een uitwisseling doen voor culturele evenementen). Er wordt
gevraagd aan de gemeenten en verenigingen of ze mee doen aan evenementen
tussen 1 tot 10 oktober. www.zukzuk.be.
- Voor de geïnteresseerden in toerisme: Toerisme Vlaams Brabant organiseert Open
Parken waarbij parken in worden opgesteld die zeker een bezoekje waard zijn.

- De Steenokkerzelenaar Willy Vranckx heeft een unieke maquette van
Steenokkerzeel gemaakt. Deze staat al jaren in zijn tuin tentoongesteld en kan op veel
aandacht van onze inwoners rekenen. Inmiddels is de man overleden en wordt de
vraag gesteld waar met de maquette te blijven. De cultuurraad stelt zich de vraag of
de gemeente dit kan/wil overnemen zodat het zeker bewaard kan blijven. Geert neemt
dit op met de collega’s van het college en laat nog iets weten.
- Steenokkerzeel zingt, kersteditie. Vorig jaar hadden we al een kersteditie van
Steenokkerzeel Zingt besproken. De bedoeling was om een meezingmoment in te
lassen in de kerk van Steenokkerzeel. Best nog even afwachten tot er meer
duidelijkheid is voor het najaar. In september kan dit nogmaals bekeken worden.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 25 mei 2021
1. Varia
Geen punten
Volgende vergadering:
Donderdag 10/06/2021 om 20u in de raadzaal gemeentehuis.

