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Naam vereniging
Andante Perk
Andante Perk
Heemkundige Kring Ter Ham
Heemkundige Kring Ter Ham
Hobbyclub David Teniers Perk
K.H. St.-Martinus Melsbroek
K.H. St.-Martinus Melsbroek
Kennisbeurs
Kennisbeurs
LGB Den Eekhoorn
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
LDC Omikron
Move Libre
OKRA Steenokkerzeel
OKRA Steenokkerzeel
P.C.K. Streven
P.C.K. Streven
Tenten Cloetens
Schepen van cultuur
Cultuurbeleidscoördinator
Medewerker cultuur
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Klakson Blues Club
Gemeenteraadslid

Naam
Biesemans
Merckx
Vranckx
Verelst
De Coninck
Cresens
De Ridder
Meeus
Pirnay
Blockmans
Van der Elst
Meulemans
De Wandeler
Briers
Vanhoegaerden
Geerens
Peeters
Cloetens
Laureys
Baro
Buyens
Verwilghen
Merckx
Caere
Berckmans

Voornaam
Rik
Rik
Lieve
Marc
Jean-Pierre
Remi
Roger
Louis
Dina
Pierre
Marcel
Hilde
Veerle
Paul
Jose
Jacques
Pierre
Hugo
Geert
Geert
Rose Marie
Dirk
Marleen
Peter
Annie

Aanwezig
X
X
X

Verontschuldigd

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Verslag cultuurraad 13 november 2014
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Evaluatie AV
a. Projectsubsidie gemeenschapsvorming moet zeker hervormd worden zodat
grote activiteiten (lichtstoet en perks winterfeest) in aanmerking komen zonder
vernieuwend te zijn (traditie is ook belangrijk).
b. Er kwamen geen reacties op de vraag wie in een werkgroep wilde meewerken.
c. Het verslag mag verstuurd worden.
3. Activiteiten 2014
a. Freepodium
i. Programma is af, het ging vlot dit jaar.
ii. Jean-Pierre , Paul, Jose, Marleen, Remi? en Hugo willen aan de kassa
zitten.
iii. De jeugdraad zorgt voor de tap.
b. Evaluatie tentoonstellingen
i. Groote oorlog
- Veel volk, iedereen content, het was de moeite!

-

Minerva stond slecht gepositioneerd (beter zandzakjes ipv nadars
voor de sfeer.)
- De Heemkring heeft prachtig werk geleverd.
ii. Kunst in kasteel
- Communicatie was er soms een beetje over, teveel op te korte
tijd.
- Slechte communicatie over de aanwezigheid van de vrijwilligers.
Onverwacht mochten we van Inbev blijven tappen, maar niet
iedereen wist hoe dit moest.
- Over de middag sluiten? Er komen niet veel mensen voorbij.
- Goede opportuniteit, de gemeente is er mooi mee naar buiten
gekomen.
iii. Ruvanti overzichtstentoonstelling
- Weinig reclame, weinig belangstelling?
- We hebben er weinig zicht op
4. Activiteiten 2015
a. Wak: De kleine artiest. We hebben al wat vage ideeën, wordt volgende keer
verder uitgewerkt.
i. Scholen betrekken
ii. Jeugdraad betrekken
iii. Jeugdwerkingen van muziek- en zangverenigingen?
iv. Jeugd in Floordam aan het werk zetten?
v. Een muur voor de jeugd om vanalles op te zetten?
b. OMD: Verschillende categorieën:
- Verborgen parel: exclusief erfgoed, onbekend omdat het niet vaak
opengesteld wordt
- Klassieker: bekend erfgoed maar daarom niet minder waardevol
- Vergeet-me-nietje: klein erfgoed, erg aanwezig in het straatbeeld, maar
toch onbekend
- Herbestemming: onroerend erfgoed op zijn best, met nieuwe invulling
aangepast aan hedendaags gebruik maar met respect voor de
erfgoedwaardes, een perfecte symbiose van oud en nieuw
- Familievriendelijkheid: kinderen zijn de erfgoedzorgers van morgen en
ontdekken vandaag wat gebouwen van vroeger voor hen (kunnen)
betekenen
- Europees thema in 2015: de rode draad doorheen het Europese OMDprogramma in 2015 is industrieel erfgoed
ii. Kunnen we eens oplijsten wat er al ooit gebeurd is?
- Graag input van Remi, Marcel, de heemkring, Rik M.
iii. Combinatie van locaties met een oldtimerbus, een streekgerecht
(witloofsoep,…)…
5. Advies
a. Gemeentelijke meerjarenplanning (zie presentatie AV)
i. Positief advies gelet op de opmerkingen van de AV
ii. De toestand van de fietspaden is niet overal goed ook de trage wegen
kunnen nog beter.
b. Slogan
iii. Verrassend veelzijdig (indien niet beschermd)
iv. Waar gezelligheid troef is.
c. Evenementen op buiten locaties met versterkte muziek.
v. Moeilijk om een richtlijn te formuleren

vi. Hangt af van de locatie (voetbal Perk is beter dan de speelplaats van de
school)
vii. Ook in zalen is niet ideaal, er wonen veel mensen rond zaal Teniers of
de parochiezaal in Melsbroek en deze zijn akoestisch ook niet
aangepast.
viii. Er moet ook nog wat verdraagzaamheid en solidariteit zijn en de
gemeente moet bruisen.
ix. Achteraf optreden bij overlast moet wel kunnen.
6. Varia
a. Kerstmarkt: De raad voor lokale economie organiseert op 13 december de
kerstmarkt, wij zorgen voor het culturele luik..
i. Harmonie Melsbroek
ii. Muzikanten die tussen het volk lopen
- Peter zoekt een aantal muzikanten en geeft door.
iii. Tussendoor kerstmuziek spelen, er moet niet te veel animatie zijn.
iv. Opmerking, wij vinden 2 u ’s nachts heel laat, zeker voor optredens.
b. Nieuwjaarsdrink:
i. Harmonie Melsbroek speelt
ii. We kunnen Per cupro lite vragen of andere acts van het freepodium?
c. Uitstap naar belevingscentrum zaterdag 15/11
d. 22/11 Klakson blues festival in De Corren. Winst gaat naar een speciale fiets
voor Floordam.
e. Vraag van 2 solisten van Andante: zij geven een concert en vragen steun
vanuit de cultuurraad. Ze moeten bijvoorbeeld een piano te huren.
i. Kunnen wij een advies geven aan het college? neen ze moeten
rechtstreeks aan het college de vraag stellen.
f. Koor andante vraagt zich af of ze voor volgende evenementen in aanmerking
komen voor subsidie gemeenschapsvorming:
- ze gaan terug naar Rusland voor deelname aan een
internationaal festival.
- Volgend jaar organiseren ze een uitzonderlijk concert met 2 koren
en orkest.
ii. Het is best om het reglement goed te bekijken en dan te oordelen of het
opportuun is om een dossier in te dienen bij de gemeente.
g. Bij de lichtstoet waren de Roekensstraat en de Sellaerstraat niet gedoofd. Wat
is er fout gelopen.
h. De cultuurraad doet veel voor de gemeente, er is ooit geopperd dat wij een
eenvoudig etentje verdienen voor al dat werk. Misschien leuk om het jaar af te
sluiten. We bekijken dit met de schepen.
Volgende vergadering op 11 december 2014 om 20u in de cafetaria van De Corren.

