Gemeentelijke cultuurraad Steenokkerzeel
Cultuurdienst, Orchideeënlaan 17,1820 Steenokkerzeel
 02 254 19 76

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
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
Move Libre
Move Libre
OKRA Steenokkerzeel
OKRA Steenokkerzeel
P.C.K. Streven
P.C.K. Streven
Tenten Cloetens
Tenten Cloetens
TeWeKa Melsbroek
TeWeKa Melsbroek
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Schepen van cultuur
Cultuurbeleidscoördinator
Medewerker cultuur

Naam
Biesemans
Merckx
De Rons
Vranckx
De Coninck
Cresens
De Ridder
Meeus
Blockmans
Van der Elst
De Wandeler
Debelle
Briers
Vanhoegaerden
Geerens
Peeters
Goelen
Cloetens
Deblieck
Sevenants
Lauwers
Vaneycken
Verwilghen
Laureys
Baro
Buyens

Voornaam
Rik
Rik
Georges
Lieve
Jean-Pierre
Remi
Roger
Louis
Pierre
Marcel
Veerle
Catherine
Paul
Jose
Jacques
Pierre
Anne
Hugo
Sofie
Els
Bram
Veerle
Dirk
Geert
Geert
Rose Marie

Aanwezig
X
X
X
X
X

Verontschuldigd

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Verslag cultuurraad 17 januari 2013
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering :
a. Verslag wordt goedgekeurd
2. Welkom
a. Geert Laureys (nieuwe schepen van cultuur) stelt zich voor aan de cultuurraad.
b. Welkom Geert!
3. Opstart nieuwe legislatuur cultuurraad
a. Pierre zal zich niet meer kandidaat stellen voor het voorzitterschap. Hij wil wel
lid blijven van het bestuur.
b. Socio-culturele verenigingen hebben sowieso een stem in de AV
c. Cultuurdeskundigen, kunnen zich melden bij Geert B. (Max 10% van de AV)
d. Hoe gaan we de cultuurraad verder organiseren de volgende jaren? Wat gaan
de mensen voorleggen?
e. Cultuurraad is organisch ontstaan om overkoepelende evenementen te
organiseren en de gemeente te stimuleren bijvoorbeeld rond infrastructuur.
Ondertussen staat de gemeente hierin al veel verder. Moeten we niet terug
meer naar de adviesfunctie grijpen?
f. De schepen geeft aan dat het college de adviesfunctie zeer belangrijk vindt en
vragende partij is op dat gebied.

g. De cultuurraad wil ook graag gehoord worden voor de beslissingen genomen
worden.
h. Voor evenementen moeten we vooral streven naar samenwerking.
i. 2013 wordt een planningsjaar, het nieuwe beleidsplan moet geschreven
worden en daarbij is participatie van de cultuurraad noodzakelijk.
j. We moeten plaats maken voor inhoud. Werkgroepen voor de praktische
organisatie.  een beperkter engagement voor wie wil?
k. Naar nieuwe mensen toe gaan we vooral de inhoudelijke adviesfunctie prioritair
stellen.
l. Agenda voor de AV
i. Verslag vorige vergadering
ii. Uitleg: wat is de cultuurraad (hebben we vorige jaren niet gedaan)
iii. Memorandum
iv. Toelichting activiteiten 2012 – 2013
v. Budget
vi. Nieuwe leden: cultuurdeskundigen
vii. Bestuursverkiezing
- Interesse in werkgroepen (zonder bestuur)
viii. Varia
ix. Een woordje van het nieuwe beleid (Geert L)
m. Bestuursfunctie leggen we vast in de volgende bestuursvergadering
n. Interesse om in het bestuur te blijven: Pierre, Georges, Hugo, Hilde, Roger,
Lieve, Jose, Jean-Pierre, Louis, Rik M (3 jaar), Rik B.
4. Bezoek MAS
a. Schitterende activiteit, mooie culturele avond.
b. We moeten dit blijven doen, als bedanking voor de leden, maar ook als breed
vormend moment.
5. Activiteiten + agenda 2012
a. Freepodium: evaluatie
i. Prijs: Elien Cauwelier en pianiste waren het grootste opkomende talent.
We willen hen graag een plaats geven in de programmatie geven.
ii. Voor de Workshopprijs (budget jeugd en cultuur) kunnen we Move Libre
belonen omdat ze er elke keer staan en veel volk meebrengen?
iii. Het was een goed programma
iv. Er was genoeg publiek doorheen de avond.
v. Het publiek was weinig gedisciplineerd. Wat jammer was want sommige
zaken gingen verloren op de achtergrond. Dat is niet abnormaal bij dit
soort evenementen.
vi. Organisatorisch zat alles snor.
vii. We opteren om het te blijven verder doen om de 2 jaren. We geven dit
door aan de jeugdraad en hopen van hen hetzelfde.
6. Activiteiten 2013
i. Zaterdag en zondag 4 en 5 mei. WAK 26/4-5/5: kunst en natuur (talent)
- Beeldende kunst: buiten beelden, binnen ander beeldend werk in
teken van natuur.
- We krijgen weinig aanvragen voor buitenwerken, is het zinvol om
naar het domein van de graaf te gaan?
- We gaan ons concentreren op De Camme + buitenkoer = veilig
- Indien we toch nog veel aanvragen krijgen, kunnen we dit nog
bekijken.

-

5 de leerjaren terug betrekken met een workshop die leidt tot een
deel van de tentoonstelling.
ii. 13 juli Vlaanderen zingt.
- De voorwaarden blijven hetzelfde.
- Locatie: de beste locatie blijft het kerkplein, we gaan deze nog
niet in vraag stellen.
- Opgelet: Niet Fuérisonplaats maar Marktplein op de affiche
plaatsen, is veel duidelijker.
- WC-wagen voorzien.
- In de andere deelgemeenten kunnen we andere evenementjes
opzetten in de zomer, om ook daar met de handelaars samen te
werken en een bruisende culturele activiteit te organiseren. Wat?
Dat moeten we volgende keer uitpluizen
a. Opmerking: moeten we het zelf organiseren? Of moeten
we dit vooral stimuleren?
iii. 8 september OMD  25 jaar OMD the best of! Wat is het beste?
- Hugo heeft gepolst bij het dakota museum en de militairen, dit
kan: dakota museum + militaire luchthaven en/of federale politie.
Maar dan moeten we de officiële vraag stellen.
- Hugo geeft een sein aan Geert B wanneer dit kan gebeuren.
- De luchthaven zelf kan ook maar houden we voorlopig achter de
hand, te weinig volk kan mee en veel werk.
- Ander Back up plan: kasteel Ter Ham
7. Naamgeving plein Melsbroek
a. Het college vroeg advies aan heemkring en cultuurraad, niet aan andere
verenigingen. Daarom heeft de voorzitter zelf de Melsbroekse verenigingen
aangeschreven.
b. De meningen zijn verdeeld:
i. Chiroplein
ii. Pastorieplein (hof van de pastoor)
c. De Kerkfabriek geeft aan dat het plein van hen is. Kunnen we dan een naam
geven?
d. Ons advies aan het college: eerst duidelijkheid scheppen over van wie het plein
is.

8. Varia
a. Georges Derons is geen voorzitter meer van de heemkring, hij gaat samen met
Lieve wel nog de cultuurraad opvolgen. Paul Degraeve is de nieuwe voorzitter.
b. De heemkring wil een workshop organiseren over het inventariseren van een
eigen archief van de vereniging. Op 20/3 meer info bij de mensen van de
heemkring.
c. Van 1935-1940 werd er op de beiaard van de Rumolduskerk dagelijks het
Oostenrijks volkslied gespeeld ter ere van keizerin Sisi. De trommel van de
oude beiaard ligt op de compostweide, kunnen we deze niet restaureren en een
mooie plaats geven in Steenokkerzeel. We geven dit advies aan het college.
d. Andante heeft geruime tijd contact met een topjeugdkoor uit Rusland, zij willen
deze nogmaals naar België halen in november. 10 november zou er een
concert zijn in de kerk van Perk. Dit is een optreden van internationaal niveau.
e. Er is een nieuwe groep in Steenokkerzeel van de Alzheimerliga. Een
familiegroep die doorgaat in de lokalen van Omikron. Het gaat om
Ervaringsuitwisseling + een onderwerp wordt toegelicht. Meer info via Omikron.

f. Inwoners vragen ook eens de mogelijkheid om de luchtverkeerstoren te
bezoeken (gebeurt enkel voor de nieuwe inwoners)
g. Er wordt voorgesteld om de vergaderingen om 19u30 te laten starten. We
zullen nieuwe data en uren afspreken na de verkiezing van het volgende
bestuur. Volgende keer dus nog gewoon om 20u00

