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Verslag cultuurraad 12 januari 2016
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a) Goedgekeurd
2) Activiteiten 2017
a) WAK (28/04/2017 – 7/05/2017): recyclage kunst
i) De werkgroep heeft samengezeten met de baas van interza. We mogen het
containerpark gebruiken en ook openhouden op zondag. (andere dagen tijdens de
openingsuren van het containerpark)
(1) Wij focussen op zondag voor onze communicatie, de andere dagen zijn eerder
om de gewone bezoeker te verrassen.
(2) Voor de zondagen gaan wij voor permanentie zorgen. Inclusief café houden in
de corren + toiletten en projectie van de foto’s.
ii) Het geheel mag ook een maand mag blijven staan.
iii) Interza zou voor containers zorgen die met grafiti bewerkt kunnen worden.
iv) Voor de rest krijgt het geheel vorm. Er komt een oproep in den beiaard voor
kunstenaars.

v) In de gemeentelijke gebouwen komen ook beelden om te verwijzen naar het
evenement. Ook op de zondagsmarkt iets plaatsen om te verwijzen naar het
evenement op de 2 zondagen.
vi) De digivrienden zijn afbeeldingen van zwerfvuil en sluikstort aan het maken op
herkenbare locaties.
b) Vlaanderen zingt
i) Uitwerking bespreken we volgende vergadering.
c) Andere activiteiten?
i) OMD
(a) De watertoren lijkt geen goede optie, deze wordt geschrapt.
(b) Het thema van biermaand lijkt de beste optie: De Camme + speciale bieren.
(i) We vinden het thema toch te mager. De kerk meenemen in het verhaal?
(ii) Een geleid bezoek in De Camme en de kerk + expo in De Camme over
bier. Extra thema: witte steen?
(iii) Hugo, Marc V, Peter, Rik M, Louis
d) Slotactiviteit 100 jaar grote oorlog
i) Wat doet de heemkring: er komt een boek. Komt er ook een tentoonstelling?
ii) Wanneer is de geschikte datum om hier mee naar buiten te komen?
iii) In 2017 doen we een wandeling in Melsbroek aan de hand van de straatnamen.
iv) De cultuurdienst zal eens samen zitten met de voorzitter van de heemkring.
v) Op zondag 11 november 2018 kunnen we terug een bevrijdingsbal met orgel
organiseren. In welke zalen kan het orgel binnen (De Corren is niet vrij)? Of een
ensemble met muziek van toen.
3) Cultuurmemorandum
a) Het is nu de moment om hier aan te beginnen, voor de partijen hun programma
schrijven.
b) Geert zal het cultuurmemorandum van de vorige verkiezing doorsturen.
c) Volgende keer kunnen we dit evalueren en bekijken hoe we het verder opnemen.
5.

Varia
1. De platen aan het voormalige gemeentehuis van Melsbroek zijn in slechte
staat. Kan de gemeente hier iets aan doen? Dit is privé eigendom. We geven
het door aan de dienst grondgebiedzaken. Kunnen we dit koppelen aan onze
wandeling over de groote oorlog?
2. Wie in de kapelletjes een kaars gaat branden is aansprakelijk. Kan de
gemeente deze verzekeren? Sowieso is er een probleem als de oudere
mensen stoppen met deze te onderhouden? Is hier een beleid? Is er een lijst
van de kapelletjes (gemeentelijk en privé) en wie het onderhoudt. Marc Verelst
zal een inventaris maken van de gegevens die hij bij elkaar kan sprokkelen.
3. Vraag van jeugdraad: zij geven advies aan de het college om bij de
geluidsovertredingen de sanctie in te voeren dat ze bij een volgende editie een
uur vroeger moeten stoppen. De cultuurraad vindt dit goed een goede billijke
sanctie.
4. Nieuwe actie. https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteit/zo-dichtblij.
Volgende keer bespreken we of het opportuun is voor de gemeente om hier
aan deel te nemen.

Volgende vergadering op donderdag 9 februari 2017 om 20u00 in De Corren.

