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Verslag cultuurraad 9 februari 2017
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a) Vergadering was op 12 januari 2017 (niet 2016)
b) Goedgekeurd
2) Activiteiten 2017
a) WAK (28/04/2017 – 7/05/2017): recyclage kunst
i) Dirk geeft een presentatie over de stand van zaken.
ii) Het recyclagepark is uitzonderlijk te bezoeken op zondag 30 april en 7 mei, anders
tijdens de gewone openingsuren.
iii) Het ziet er goed uit!
iv) Op 9 april is het lenteschoonmaak met de jeugdbewegingen, ook daar zullen nog
foto’s genomen worden.
b) Vlaanderen zingt
i) We hebben de organisatie al even bekeken. Zie draaiboek in bijlage.
ii) We hebben nog volgende opmerkingen:
(1) Op stoelen duidelijk vermelden dat ze enkel zijn voor mensen die het echt
nodig hebben.
(2) Tent achter het podium: kleedruimte voorzien

(3) Achter het podium moet ook wat zichtbaarheid zijn op het plein.
(4) Voldoende grote zakken voor het afvalbeheer. Kunnen we iets voorzien om de
bekers in uit te gieten?
c) OMD: [DRANK]orgel in witte steen te Perk
(a) Marc V heeft met de heemkring al heel wat opgezocht maar er ontbreekt
nog veel info. Volgende keer legt hij een lijst voor en kan de cultuurraad
aanvullen op het einde van de vergadering. Bedoeling is om een grote kaart
met oude foto’s te maken.
(b) We moeten aan de kerkraad een officiële vraag stellen.
3) Cultuurmemorandum
a) Iedereen heeft het memorandum doorgenomen.
b) We vinden het nog zeer actueel.
c) We schrappen een aantal zaken die gerealiseerd zijn.
d) We vullen aan en leggen een aantal nadrukken.
e) Geert maakt een update op basis van de opmerkingen en vraagt ook aan het
beheersorgaan van de bibliotheek of zij terug willen meewerken.
f) We willen het een jaar voor de verkiezingen lanceren (oktober 2017).
4) Uitstap cultuurraad
a) Hugo heeft een idee voor een boottocht naar Antwerpen
b) We vinden dit een leuk idee, de vraag is of we als groep groot genoeg zijn om een
eigen datum te krijgen? Dat zoeken we nog uit. We willen een offerte op maat vragen.
c) Bij voorkeur in de maanden augustus-september
5.

Varia
a) Het college is akkoord met het feit dat de cultuurraad en de raad voor lokale economie
naast hun adviesfunctie ook evenementen willen organiseren en een eigen rekening
willen beheren. We nemen volgende afspraken op in de notulen van de deze
vergadering en keuren dit goed:
i) De raad heeft een eigen rekening en mag fondsen verwerven, deze kunnen enkel
gebruikt worden voor volgende zaken:
(1) Activiteiten organiseren die open staan voor de inwoners van Steenokkerzeel,
of een extra dimensie toevoegen aan een bestaand gemeentelijk evenement.
(2) Eigen vrijwilligerswerking (vb t-shirts voor medewerkers, bedankingsetentje,...)
(3) Een goed doel met een link met de gemeente Steenokkerzeel.
(4) Materiaal aankopen. Dit materiaal moet gratis ter beschikking worden gesteld
aan de andere adviesraden. Als de adviesraad stopt met het organiseren van
evenementen, wordt het materiaal overgedragen aan de gemeente.
ii) Op elke vergadering van de raad brengt de penningmeester een verslag van de
inkomsten en uitgaven van de afgelopen periode. Jaarlijks maakt hij een financieel
verslag van inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar. Deze verslagen worden
opgenomen en goedgekeurd in de notulen van de cultuurraad. Rekeninghouders
zijn de voorzitter en de penningmeester van de adviesraad. Dit kan nooit een
mandataris of ambtenaar zijn.
iii) Deze afspraken zijn geldig voor de duur van de huidige legislatuur. In 2019 moet er
opnieuw een keuze gemaakt worden.
iv) De cultuurraad gaat akkoord met deze afspraken en notuleert dat zo in het verslag.
b) De milieudienst vraagt een advies betreffende deelname aan de actie “ zo dichtblij”
(voorheen met belgerinkel naar de winkel.
https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteit/zo-dichtblij.

i) De cultuurraad vindt het een goede actie en vindt dat er al wel wat gebeurt (wak
rond recyclage, repaircafés), maar ziet het niet zitten om de verenigingen nog eens
te vragen extra zaken te organiseren.
c) Rose Marie gaat met pensioen op 1 juni 2017. Ze wordt voorgedragen om als
cultuurdeskundige in de cultuurraad te blijven. Iedereen vindt dat een goed idee!

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

