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Verslag cultuurraad 10 juni 2021

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Marleen leidt de vergadering in en wordt onderbroken door Paul Briers. Hij had per
brief gevraagd om 3 vragen te agenderen op de agenda van de cultuurraad, maar ze
staan er niet op. Zijn eerste brief is verloren gegaan in de post, daarna heeft hij ze
telefonisch overgemaakt aan Kim. Het betreft de vragen over:
-

De werkingsmiddelen cultuur
De corona subsidies van de Vlaamse overheid
De scholbon

Paul wordt gevraagd om zijn opmerkingen te bewaren voor de Varia-punten.
Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.

2. Activiteiten 2021
a. POV
Slechts 1 inzending vanuit de Versmarkt. Leuk en mooi filmpje, maar te
commercieel getint. Cultuurdienst zal mail sturen om ze te bedanken voor de
inzending, maar laten weten dat dit niet de insteek was van de actie.
Wanneer de actie in 2022 wordt hernomen dienen we reglement te evalueren.
Zeker aan te passen dat de inzending geen commerciële insteek (verborgen
reclame) mag zijn.
b. MS-cheque
Er is nog geen nieuws over overhandiging. Catherine vraagt eens na bij
vriendin wanneer de Raad van Bestuur is gepland waarop wordt besproken
wanneer cheque kan afgegeven worden. Kaat vraagt ook contactpersoon via
Kim.
We hebben 930 euro ingezameld. De raad is het er unaniem mee eens om dit
vanuit de kas op te trekken naar het ronde bedrag van 1 000 euro.
c. Steenokkerzeel Zingt
We voorzien verschillende acts, die de verschillende dorskernen zullen
aandoen tussen 14 en 20 uur. We streven naar een mix van optredens:
muzikaal, visueel, kinderanimatie en echt straattheater.
Kim is volop bezig met het samenstellen programma, ze zal dit bezorgen
wanneer het rond is. Alle cafés zijn wel al aangeschreven met de vraag of ze
mee zullen werken. Ook café Boekt, de SOK en Brasserie Van Humelgem
kunnen meedoen indien gewenst.
Verschillende mensen van de cultuurraad zullen meewerken. Kim zal een mail
sturen met praktische richtlijnen wanneer alles meer concreet is.
We kunnen rekenen op de medewerking van:
Steenokkerzeel: Dirk en José
Melsbroek: Peter en Hugo (gingen vragen of ruimte achter café mag
gebruikt worden als omkleed- en rustruimte)
Perk: Rik B, Maaike

d. Open Monumentendag (19 september 2021)
Marleen ging, samen met Geert, Jasper en Tom, rond op de luchthaven op
dinsdag 8 juni. Alle praktische afspraken werden nog eens overlopen en taken
werden verdeeld. Alle details zijn terug te vinden in het verslag van dit bezoek,
dat als bijlage is toegevoegd aan dit verslag.
Marleen roept op de tot medewerking. Volgende leden kunnen meewerken:
-

Peter (enkel opbouw om 8u)
Maaike (vanaf 10u)
José (vanaf 10u)
Katrien (onder voorbehoud van communies in de familie)
Pierre (vanaf 8u)
Rik B. (vanaf 8u)

-

Dirk (vanaf 8u)

Er zal getracht worden om naar een mix van taken te gaan (rondleiding vs.
inschrijvingen), zodat iedereen op tijd en stond kan rusten. Aan de verenigingen
die de bar zullen bemannen, kan eventueel ook gevraagd worden om 2 man
extra af te vaardigen om mee in de poule opgenomen te worden.
We plaatsen nog een oproep tot medewerking aan de leden van cultuurraad die
niet aanwezig waren in de mail met het verslag van deze vergadering.
Geert zal ook het college oproepen om mee te werken. Kurt heeft al laten
weten dat hij kan.
ZID-borden
Volgende locaties zijn weerhouden:
- Perk en Melsbroek: aan de hondenweide, aan de klusters
- Steenokkerzeel: bloemenweide ( zandbak voor de vliegers)
- Humelgem: d´ Exeardeplein aan de kant van de speeltuin.

3. Varia
- Maquette Willy Vranckx
Het college wil dit zeker overnemen indien het correct en zonder schade kan
verplaatst worden. Er wordt gedacht om het een plaats te geven op het binnenplein
van het gemeentehuis, gezien deze plaats kan afgesloten worden en de maquette zo
beschermd is tegen vandalisme. Moet wel onderzocht worden of hiervoor wel
voldoende ruimte is (afhankelijk van effectieve grootte van de maquette). De
binnenplaats wordt bij huwelijken immers intensief gebruikt.
- Aankoop kledij cultuurraad
Er is een idee om vanuit het budget van de cultuurraad kledij aan te kopen om
hiermee herkenbaar te zijn op evenementen. Gelet op het feit dat het niet meer
haalbaar is om de kledij vóór de OMD aan te kopen, wordt dit nog even uitgesteld.
I.h.k.v. de OMD kunnen we wel gebruik maken van fluo hesjes die door Hugo ter
beschikking zullen gesteld worden.
- Interpellatie Paul Briers
Paul uit voor de zoveelste maal zijn beschuldigen ten opzichte van Dirk, de
penningmeester, over het wanbeheer van de kas. Alle andere leden van de cultuurraad
zijn deze valse beschuldigen beu en willen de discussie voor eens en altijd afsluiten.
Niet alleen zijn de beschuldigingen onterecht, ze verzieken ook steeds de aangename
sfeer die er voor de rest van de vergadering hangt. De discussie wordt dan ook als
afgehandeld beschouwd en wanneer er bij komende aangelegenheden toch opnieuw
wordt op teruggekomen, dan zal dit afgeblokt worden.
De cultuurraad wil verder kunnen werken in een positieve sfeer. Om insinuaties te
vermijden, zal het kasboek elke vergadering raadpleegbaar zijn en ook op de AV zal er
steeds een gestaafde toelichting zijn over de uitgaven van het afgelopen jaar.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 10 juni 2021
1. Varia
Geen punten

Volgende vergadering:
Donderdag 9/09/2021 om 20u in de raadzaal gemeentehuis.

Bijlage aan het verslag
Verslag vergadering (op locatie)
Open monumentendag 8/06/2021

Praktisch
- Zondag 19 september 2021.
- Militaire luchthaven.
- Samen met Indian Day
- 10u – 19u
Inschrijven
-

Inschrijvingen. Gaan van start via het digitaal loket van de gemeente op maandag 16 augustus 2021.
Inschrijvingen sluiten op vrijdag 3 september. Maandag 6 september worden de inschrijvingen
doorgegeven aan het leger.
- Inschrijven kan per tijdslot van een kwartier. Dit tussen 10u en 16u30.
- Bij het inschrijven dient men aan te geven of men met de auto komt. Iedere bestuurder van een auto
zal een papier doorgestuurd krijgen. Hier schrijft hij/zij de naam van de bestuurder op + de
nummerplaat van het voertuig + GSM nummer. Dit dient bij het binnenrijden zichtbaar op het
dashboard te liggen.
- Parking voor fietsen en auto’s wordt voorzien op site Groenveld. Voor de fietsstalling wordt gebruik
gemaakt van het paneel dat de gemeente heeft (blauw met fietsparking op).
- Identiteitskaart dient NIET afgegeven te worden.
- Aanmelden zal ook gebeuren op site Groenveld. Hier wordt de groep van max 30 personen verzameld
om gelijktijdig de Haachtsesteenweg over te steken. (Beachvlaggen, tentje, tafel & 2 stoelen voorzien
van gemeente).
- Ieder kwartier van een uur krijgt een kleur (00 = groen, 15 = geel, 30 = blauw, 45 = rood) en ieder uur
krijgt een nummer (10u = 1, 11u = 2, 12u = 3, …). Zo heeft iedere groep een uniek bandje. Indien er
teveel volk op de site is kunnen bezoekers met een bepaalde kleur en nummer bandje verzocht
worden het terrein te verlaten.
- Voor de aanmeldingstent voorzien wij 2 personen. (personen over de middag eventueel afwisselen).
- Er zijn zo 28 slots voor max. 30 personen. Dit geeft een totaal van 840 personen max. (kan eventueel
nog opgedreven worden)
- Nadars voor de parking worden voorzien door gemeente Steenokkerzeel (40).
- Politie voorziet een ploeg om het oversteken te begeleiden.
- Geen huisdieren.
Rondleiding
-

-

-

Zodra de groep compleet is en het tijd is zal de groep gezamenlijk aan de rondleiding beginnen. Zij
hebben allemaal een bandje gekregen bij het aanmelden (zonder bandje is niet binnen!)
Iedereen gaat één voor één binnen door een tourniquetje. Hier zal G4S de bandjes controleren.
Rondleiding start aan wachtpost en gaat meteen rond de nieuwe loods.
Aan de nieuwe loods zal een standje van Democo staan om meer uitleg te geven. Aan de nieuwe loods
zal ook een A400 staan (locatie kan nog wijzigen!). Hier kunnen de bezoekers ook een bezoekje in
brengen (enkel in de laadruimte).
Dan kan er verder gewandeld worden langs de luchtpolitie (DAFA). Hier zal een helikopter te
bezichtigen zijn. Bij interventie kan deze wel opstijgen. Hier dient rekening mee gehouden te worden
voor de route.
Verder zullen nog enkele vliegers waaronder de C130 tentoongesteld staan.
In de oude loods kan dan nog iets gedronken en gegeten worden.

-

Voor de rondleiding voorzien wij 6 begeleiders. (eventueel aan Heemkring vragen) (personen over de
middag eventueel afwisselen)
Voor de Indian Day wordt er een fotostand voorzien. Er wordt bekeken door het leger of deze ook
voor onze bezoekers kan voorzien worden.
Nadars voor de rondleiding worden opgevraagd bij bedrijf (200) donderdag leveren.

Horeca
-

Er zullen 4 foodtrucks met verschillende maaltijden voorzien worden. Twee verenigingen zullen de
bars openhouden. Dit op zaterdag (familiedag) en zondag!
Vrijdag moet alles klaar gezet worden.
Horeca zal ook een concessie moeten tekenen.
Kostprijs is €500 voor een weekend. (voor de vereniging wordt dit door de gemeente betaald).
Zaterdag om 10u moeten ze klaarstaan.
Alle uitbaters zullen uitgenodigd worden voor een prospectie.
Verenigingen aan bar zullen ook bonnetjes verkopen (waarde €1). Deze kunnen voor drank en
eetkramen gebruikt worden.
Eetkramen zullen uitbetaald worden per bon dat ze hebben.
Er moeten herbruikbare bekers voorzien worden.
Geen bier boven 6%. Wel cava en wijn.
Horeca krijgt parking aan airsite maar niet aan foodtruck. Foodtruck dient 2 dagen te blijven staan.
Uitbater voorziet zelf zijn aansluitingen.
Toog, frigo’s en drank wordt door ons voorzien.

Medewerkers
-

De cultuurraad zal met een delegatie komen helpen. Ze staan in voor de controle van de inschrijvingen
(op Groenveld) en de begeleiding van de verschillende tijdssloten over het volledige parcours
(Groenveld – Loods catering).
- Ook binnen het college wordt een oproep gedaan tot medewerking
- Ook de afdeling Vrije Tijd zal zijn meewerken (Jasper en Kaat al zeker present, andere collega’s af te
wachten, want moeten nog starten)
- Voor de bar zoeken we 2 x 2 verenigingen (zaterdag + zondag)
Indien er te weinig medewerkers zijn kan overwogen worden om een extra vereniging op te roepen om de
rondleidingen te ondersteunen. Ook binnen het personeel van de gemeente kan een oproep gedaan
worden.

