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Verslag cultuurraad 14 september 2017
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Goedgekeurd: geen opmerkingen.
2) Activiteiten 2017
a) Steenokkerzeel zingt: evaluatie
i) Financieel verslag werd bekeken.
ii) Volgende editie: zaterdag 14 juli 2018 (onder voorbehoud)
iii) Eetstanden verdelen onder alle cultuurverenigingen. Jeugdverenigingen hebben
reeds 2 jaar na mekaar op het laatste moment afgehaakt. Vragen naar interesse
op de Algemene Vergadering van 11 oktober.
Eventueel een inschrijvingssom (225 Euro) vragen dat ze achteraf zouden terug
krijgen als ze komen opdagen en de afspraken nakomen (oa het plein mee helpen
opruimen nadien). Indien mogelijk een beurtrol opstellen zodat we steeds enkele
verenigingen in reserve hebben.

b) OMD: [DRANK]orgel in witte steen te Perk: evaluatie
Bezoekersaantal wordt rond de 250 mensen geschat, waarvan 110 mensen geteld
werden die hebben deelgenomen aan de rondleiding.
Er blijft info van de bezoekers/bewoners binnenkomen.
Het was een goede editie. Er zijn vele goede reacties gevolgd. ’t Pleintje had effectief
meer bezoekers. De andere cafés merkten niet veel verschil.
Er wordt getracht om het boek eind november, begin december klaar te krijgen.
Thema volgend jaar: Kerk Steenokkerzeel en beiaard? Voorstel van voorzitter van de
kerkraad om volgend jaar de beiaard van Steenokkerzeel te bezoeken. Voor mensen
die slecht te been zijn en de trappen niet kunnen doen, zou er een scherm beneden
geplaatst worden waarop zij ook kunnen meevolgen.
Welke dag? Op zaterdag is er een mis, op zondag de markt. OMD zelf is zondag. De
markt kan voor extra bezoekers zorgen?
Voorinschrijvingen voor inwoners van Steenokkerzeel is een goed idee om de situatie
zoals in het kasteel Van Ham te vermijden. Er zullen waarschijnlijk wel mensen van
buiten Steenokkerzeel op afkomen. Inschrijvingen krijgen voorrang, de anderen
kunnen aanpikken indien er nog plaatsen zouden zijn.
Wordt volgenden cultuurraad verder besproken.
3) Etentje cultuurraad
20 oktober gaan we eten in de Jumbo 19u.
Wie gaat er mee: Marcel, Pierre, Marc, Kim, Rik B, Rik M, Rose Marie, Pierre, Paul,
Dirk, Jose, Marleen, Geert B, Lieve, Maaike, Roger, Louis, Geert L.
4) Varia:
a) Nieuwe kandidaten: voorjaar 2019.
Tot nu toe: Geen aanvragen van nieuwe verenigingen.
b) Wat gaan we doen met de verenigingen die nooit naar de cultuurraad komen?
Er is momenteel geen link tussen de subsidies en de aanwezigheid in de cultuurraad.
In de sportraad is de aanwezigheid 1x per jaar op de AV gelinkt aan extra punten in
het subsidiesysteem. Er is een voorstel om verenigingen te belonen in de subsidies
door hun aanwezigheid, eerder dan de afwezigen te straffen. Geert Laureys gaat na
welke maatregelen we kunnen en mogen treffen. Dit wordt besproken op de volgende
CR.
c) Datum algemene vergadering: woensdag 11 oktober 2017
d) Move Libre zal in de toekomst vertegenwoordigd worden door Katrien De Belle.
e) Kledij cultuurraad.
Iedereen moet op evenementen zijn polo of fleece de cultuurraad dragen. Dit zorgt
voor herkenbaarheid. Niet iedereen heeft een fleece of polo. Best op de algemene
vergadering de bestelling samenstellen.
f) Brief die opgesteld is door de cultuurraad betreffende de bezetting van de
cultuurdienst:
Deze zal maandag 18 september op het college van burgemeester en schepenen
verschijnen.

g) Aanstellingen nieuwe cultuurdeskundigen
Roger De Ridder en Rose Marie Buyens moeten op de volgende algemene
vergadering nog officieel erkend worden als cultuurdeskundigen. Zij moeten hun
aanvraag officieel per bief aan de voorzitter meedelen.
h) Omikron vraagt culturele subsidies. Aangezien het niet om een vereniging gaat, lijkt
het moeilijk, maar de cultuurraad zoekt dit uit.
i) Evenement 11 november 2018: Naar aanleiding van De Groote Oorlog zou er op
11/11/2018 in de namiddag een bevrijdingsbal georganiseerd worden. Andante en
Rumoldus hebben diezelfde dag nog concerten gepland. Eventueel kan er iets
collectief gepland worden? Gezamenlijk promotie maken voor al de evenementen?

Verslag vaste commissie AGB 14 september 2017
Na enkele negatieve belevingen in De Corren met gebruikers van buiten de
gemeente, vragen we advies om eventueel het gebruikersreglement te herzien. Het
idee om mensen van buiten de gemeente te weren speelt in de gedachten. Er kan
eveneens een waarborg (bijvoorbeeld 550 euro) aan particulieren uit Steenokkerzeel
gevraagd worden. Het AGB heeft besloten om, in afwachting van een advies van de
cultuurraad, voorlopig de aanvragen van buitenaf te weren. Dit zal eveneens juridisch
moeten bekeken worden door de cultuurdienst.

