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
Kennisbeurs
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
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
Cultuurdeskundige
Klakson Blues Club
Gemeenteraadslid

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

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

Aanwezig
X
X

Verontschuldigd

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

Verslag cultuurraad 21 november 2013
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd zonder opmerking
2. Advies gemeentelijke meerjarenplanning 2014-2019
a. Geert en Geert stellen het lokaal cultuurbeleid in de gemeentelijke
meerjarenplanning voor.
b. De cultuurraad is verheugd om te zien dat lokaal cultuurbeleid nog steeds een
belangrijke pijler is binnen het gemeentelijk beleid en de nodige budgetten
daarvoor gegarandeerd blijven. Er werd ook rekening gehouden met het advies
dat volgde uit de participatieronde van de AV in juni.
c. De cultuurraad geeft een positief advies.
d. Volgende zaken worden nog aangehaald:
i. Kunnen er in de bib lezingen doorgaan en is een koppeling mogelijk met
de cafetaria van de serviceflats?
- Lezingen met een link naar de bib en tot 50 personen kunnen.
- Een koppeling met de serviceflats is jammer genoeg niet mogelijk,
er is geen fysieke doorgang en ook de reglementering voor
serviceflats is een obstakel.
ii. Muziekinitiatie voor mensen met een handicap staat niet in de plannen,
zet de gemeente daar nog op in.

- Geert L kijkt dit na met de collega van welzijn.
iii. De gemeente wil meer faciliteren en andere organisatoren aantrekken
om zaken te doen in bijvoorbeeld het gemeenschapscentrum. Maar hoe
bewaak je de kwaliteit van externe organisatoren.
- Dit moeten we goed in het oog houden en regelmatig evalueren.
3. Budget 2014
a. In het meerjarenplan werd €8500 voorzien voor de cultuurraad
b. Voor de 11juliviering werd apart €12000 voorzien en voor de Wak € 2500. Dit
omdat we deze activiteiten inbrengen voor subsidies (puur technisch).
c. In totaal is er dus €23000, hetzelfde als vorig jaar. Gelet op de besparingsronde
was er geen ruimte om te verhogen naar €25000 zoals gevraagd.
4. Activiteiten 2014
a. WAK: grote oorlog
i. Linken aan fotografie en film
- We doen alvast een oproep in den beiaard jan-feb (Geert B.).
ii. Terug een project in de scholen + tekeningen.
- Geert L bespreekt dit met de collega van onderwijs.
iii. Weekend 25-26-27 april 2014
b. Open monumentendag:
i. Het thema is erfgoed vroeger nu en in de toekomst.
ii. We zouden graag het kasteel van Perk openstellen (oud gebouw maar
met herbestemming voor bedrijven). We zullen hem een officiële brief
schrijven.
iii. Een nieuwe editie in het Kasteel Ter Ham houden we nog achter de
hand.
c. 100 jaar grote oorlog
i. Een eerste actie wordt: Steenokkerzeel mobiliseert tijdens de nacht
van de geschiedenis: een samenwerking met de heemkring en het
Davidsfonds.
- 25 en 26 maart kunnen mensen verhalen, foto’s, documenten,…
binnen brengen in De Corren bij de heemkring. Ze kunnen er zelf
ook terecht voor info over familieleden…
- Het davidsfonds zorgt voor inkleding ‘het leven zoals het is 1914’.
- Cultuurraad zal nog gevraagd worden voor ondersteuning tijdens
het evenement.
ii. Deze mobilisatie zal uitmonden in een tentoonstelling in september in De
Camme.
iii. Jean-Pierre, Geert L en Geert B zitten in de werkgroep.
5. Varia
a. Bedankingsmoment OMD: 29 november om 20u in het kasteel. Iedereen die
meegewerkt heeft is welkom! Annie wil nog voor toastjes of soep zorgen.
b. Uitstap/vorming cultuurraad:
i. Het legermuseum in Brussel op 14 december om 14u.
ii. Aan Geert antwoorden of je al/dan niet meegaat.
c. Louis kondigt de tentoonstelling aan van de digivrienden in De Camme in
februari en vraagt naar de modaliteiten. Geert B zal dit met de digivrienden
bekijken.
d. De gemeente laat weten dat het naambordje PASTORIEPLEIN met
onderschrift ‘chiropleintje’ klaar is. Is er een goede gelegenheid om dit in te
huldigen? Graag een seintje aan Geert L geven.

e. De gemeente vraagt advies over het toekennen van een naam aan de weg
tussen het rond punt van de Tervuursesteenweg en de Mulslaan. Het lijkt ons
logisch om dit gedeelte ook Kortenbergsesteenweg te noemen aangezien deze
in het verlengde ligt.
i. Rik M. signaleert dat het verlengde van de Walenbaan ook nooit een
naam kreeg.
f. Wat liep er fout bij het doven van de lichten tijdens de St-Maartensstoet? De
gemeente had een brief gestuurd naar Infrax (zoals de voorbije jaren naar PBE)
maar is daar blijkbaar niet goed doorgekomen. Vanaf nu zal de cultuurdienst dit
nauwer opvolgen.
g. Wat zijn de plannen met de kloosterweide? Geert L antwoordt dat de gemeente
achter de organisatie van de kinderlichtstoet staat en deze waardevolle traditie
wil steunen. De meerderheid ijvert voor het voortbestaan van (een deel van) de
weide, wel is het zo dat er bekeken wordt of er een gedeelte kan aangeplant
worden maar op een dergelijke manier dat de lichtstoet kan blijven doorgaan
zoals de gewoonte is.
h. Lieve geeft aan dat de muur aan de Keizerinlaan van de pastorie overwoekerd
wordt, dat is niet goed voor de zandsteen. De cultuurdienst kijkt na wie hierover
aangesproken kan worden.
i. Hilde benadrukt dat er verkeerde geruchten de ronde doen over Omikron:
“mensen van het rusthuis zouden meebetalen voor het eten dat tegen een
goedkope prijs wordt aangeboden voor mensen die komen eten in Omikron”.
Dit klopt niet!
j. Rik B. stelt voor om een verzustering te organiseren tussen Steenokkerzeel en
de Russische gemeente van het koor waar zij al jaren een goede band en
samenwerking mee hebben. Iedereen denkt na tegen volgende vergadering
wat dit zou inhouden, daarna geven we een advies aan de gemeente.
k. Op 17 januari is er een grote nieuwjaarsdrink voor de bevolking op het
binnenplein van het kasteel Ter Ham.
i. Daarvoor is er een receptie voor het personeel van de gemeente en de
adviesraden.
ii. Zijn er vrijwilligers van de cultuurraad om aan de bonnetjes te zitten?
gelieve een seintje te geven aan Geert.

