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Verslag cultuurraad 21 februari 2013
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering :
a. Fuérisonplaats weglaten op de affiche Steenokkerzeel zingt? Neen maar ook
markt vermelden!
b. Open Monumentendag, de contacten die Hugo had waren nog geen
vastgelegde afspraken, kwam verkeerd over in het verslag.
c. Het ging uiteraard om Keizerin Zita (niet Sissi)
d. Het college zou graag het recente verslag ter kennisgeving krijgen (en niet
wachten op het goedgekeurde verslag), zo kunnen ze beter inspelen op de
vragen en noden. De cultuurraad vraagt om eerst het verslag door te sturen
naar de cultuurraad na enkele dagen zonder reacties, kan het naar het college.
e. Georges blijft nog wel lid van het bestuur van de heemkring maar dan als erevoorzitter.
f. Verslag wordt goedgekeurd
2. Opstart nieuwe legislatuur cultuurraad
a. Hoe gaan we het nieuwe bestuur voorstellen.
b. Inhoudelijk bestuur met adviserende functies
c. Werkgroepen.
d. Interesse om in het bestuur te blijven (mensen die er vorige vergadering niet
waren): Marcel, Jacques, Pierre B, Dirk.

3. Activiteiten 2013
i. Zaterdag en zondag 4 en 5 mei. kunst en natuur (talent) in De Camme
- Beeldende kunst: buiten beelden, binnen ander beeldend werk in
teken van natuur.
- Nog geen aanvragen voor buitenwerken
- 5 de leerjaren terug betrekken met een workshop die leidt tot een
deel van de tentoonstelling.
- Openhouden van 14u tot 18u op zaterdag en op zondag van 10u12u en 14u-18u
- Openingsreceptie op zaterdag om 14u we zorgen zelf voor alles.
ii. 13 juli Vlaanderen zingt.
- Opgelet: wel Fuérisonplaats vermelden maar ook Markt op de
affiche plaatsen, is veel duidelijker.
- Het college is akkoord al vinden ze het een groot budget voor de
samenwerking met Vlaanderen Zingt. Dit jaar gaan we het nog
wel doen, volgend jaar gaan we bekijken of we dit alleen kunnen.
- De mogelijkheid wordt onderzocht om kinderanimatie aan het
geheel te koppelen in de namiddag/vooravond (springkastelen,
zangstonde,…)
- Zorgen dat we hulp hebben om af te breken!
iii. Evenementen in andere deelgemeenten
- We gaan dit rustig bekijken: wat, waar, wanneer
- Waar is er nood aan. Samenzitten met overkoepelende
verenigingsleven? (comité der negen in Melsbroek, Perks
winterfeest in Perk). De Schepen wil graag eens langskomen op
een dergelijk overleg.
- Het is niet de bedoeling dat de cultuurraad de organisatie draagt.
- Concretisatie vermoedelijk pas voor 2014
iv. 8 september OMD  25 jaar OMD the best of!
- Ons origineel plan kan niet doorgaan: militaire luchthaven heeft
14 dagen later open deur dag, ook de luchtsteun heeft andere
prioriteiten.
- BAC: zij hebben ook de vraag gehad van Zaventem. Ze willen
slechts 100 plaatsen voorzien voor ons. Dit is niet ideaal.
- Plan B: Kasteel Ter Ham. We hebben het principieel akkoord van
Vlaanderen dat het kan.
a. Rondleidingen heemkring
b. Er moet ook animatie zijn
i. Oude ambachten
ii. Ridderspel
iii. Tentoonstelling heemkring
iv. Harmonie – fanfares Steenokkerzeel
v. Andante heeft een koorgroep
vi. Uiteenzetting op voorhand
vii. Volksspelen voor de chiro’s en scouts
- Werkgroep OMD: Dirk, Hugo, iemand van de heemkring, Geert L.
- We gaan sowieso zo snel mogelijk eens langs.
4. Naamgeving plein Melsbroek
a. Nog geen nieuws na ons advies.
5. Geïntegreerd werkingsverslag en jaaractieplan

a. Dit wordt overlopen door Geert
b. Geert Laureys geeft uitleg over een werkgroep buurt en wandelwegen (ivm de
trage wegen). De heemkring heeft al heel wat werk verzet hier omtrent, zij
zullen zeker betrokken worden. Dit dossier heeft al een hele geschiedenis, de
landbouwers moeten we zeker betrekken. De cultuurraad is blij dat dit dossier
terug wordt opgenomen.
i. Opm. boeren betrekken in een gedichtenparcours (zaken in hun velden
plaatsen)
c. Meer inzetten op toerisme
d. De cultuurraad geeft een positief advies
6. Varia
a. Fietsroute netwerk in Melsbroek ligt er bijzonder slecht bij. Je kan dit doorgeven
aan de provincie via routedokter@vlaamsbrabant.be , zij volgen dit op en
spreken de verantwoordelijken aan.
b. Georges geeft mee dat Yolande Mostrey (zijn vrouw) meter is van de
Tenierswandeling en Georges peter van de Floordamboswandeling (2
wandelingen uit de proviniciale brochure.
c. Openluchtfilm in Perk: kunnen we verenigingen stimuleren om dit op te nemen?
Een concept uitwerken dat zij kunnen dragen. Wie kunnen we aanspreken?
d. Trommel beiaard: advies werd afgeleverd, zal binnenkort op het college komen.
e. Foto’s activiteiten cultuurraad: kunnen we deze niet eens tentoonstellen? Op de
website plaatsen? We gaan dit bekijken.
f. We moeten nog een bedankingskaart sturen naar Erwin voor de samenwerking
en realisaties op het vlak van cultuurbeleid. Dirk zorgt voor een kaart. Rik zal
hem ook bedanken op de Algemene vergadering.
g. Vergaderdata: liever niet samenvallen met andere adviesraden. Dit moeten we
bekijken met het nieuwe bestuur.
h. De schepen geeft aan dat hij graag de kerstmarkt van vroeger nieuw leven in
wil blazen ism de middenstand. Ook input van de cultuurraad is welkom.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 21 febuari 2013
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