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Verslag cultuurraad 08 maart 2018
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Doeken van WAK 2017 zullen vervangen worden indien ze stuk gaan.
2. Activiteiten 2017
a. Bevrijdingsbal (11/11)
We mogen Dirk Robrechts verwelkomen die uit naam van Andante komt uitleg
verschaffen over hun concert op 11 november.
Andante heeft negatief bericht gekregen om hun concert op de legerbasis te
laten plaatsvinden. Ze zijn op zoek naar een nieuwe locatie (liefst binnen
Steenokkerzeel) waar een 600 à 700-tal mensen kunnen ontvangen worden.
Andante vraagt of dit mogelijk zou zijn in de sporthal van Steenokkerzeel.
Volgens Geert L. wordt dat moeilijk omdat er reeds een overbezetting is
waardoor de sporters moeten uitwijken naar andere sportzalen. Vroeger
vonden er grote evenementen plaats in sporthal Hertblock plaats, maar wegens
de dure vloer die niet gemaakt is voor zulke evenementen is dit niet aan te
raden. De vloer afdekken is niet evident.

De sportzaal van Melsbroek kan eventueel wel, maar mits de opbouw beperkt
wordt. Indien Andante hiervan gebruik wil maken, moeten ze een aanvraag
richten naar de sportdienst.
b. WAK: (van 27/04 tot 06/05)
De ophaling van de deuren is volop aan de gang.
De scholen werden betrokken en willen meewerken. We vragen nog aan de
kunstenaars om de scholen te begeleiden.
Flyers worden bedeeld (drukfout aangepast)
Oproep via de pers lanceren.
In het reglement: geen politieke boodschappen, geen reclame en geen
pornografische afbeeldingen.
c. OMD:
De voorzitter zal niet aanwezig kunnen zijn die dag.
Marc Verelst is nu de enige die in de werkgroep zit. Rose-Marie stelt zich
kandidaat om mee in de werkgroep te stappen.
Marc neemt contact op met Herwig.
Voor de rondleiding kan men best zijn 2 groepen per uur en maximum 20
personen per groep.
d. Steenokkerzeel Zingt:
Het draaiboek is er. Hugo heeft alles onder controle.
Eetstand: Hugo had het voorstel om de eetstand te laten bemannen door
mensen van Melsbroek. De opbrengst gaat naar het goede doel
(Mucovicidose). Hugo vraagt of er 2 mensen mee willen opruimen achteraf
Opletten voor het WK. Op zaterdag wordt om 17u voor de 3 de en 4de plaats
gespeeld. Misschien hier toch al op inspelen en voor alle zekerheid een scherm
voorzien? Dit moet wel eerst aan het college worden voorgelegd.
e. Free Podium:
De jeugdraad trekt zich terug uit de organisatie. Aangezien de cultuurraad
reeds heel wat evenementen voor zich neemt, is het misschien beter om het uit
te stellen. Hugo en Catherine geven de moed niet op en wensen alsnog enkele
jongeren over de streep te trekken. Wordt vervolgd…

3. Varia
- Dirk Verwilghen wil mededelen dat de tentoonstelling van de Digivrienden 350
bezoekers mocht ontvangen. Zij zijn goed bezig. Ze waren ook blij met de
nieuwe tentoonstellingspots die de gemeente heeft aangekocht.
- In de vorige varia is er sprake geweest van decors voor een toneelstuk. Het
EAT zou decors van de hand doen. Er wordt contact opgenomen om te gaan
kijken wat ze in aanbieding hebben.
- Hugo Cloetens heeft enkele evenementen vanuit de milieuraad:
- Er komt iemand van Interza om de afvalverwerking te bespreken.
Dit wordt uitgebreid naar de andere raden. Dit vindt plaats op 3
mei om 20u op het gemeentehuis.
- Ergens in september (juiste datum is nog niet concreet) is er een
uiteenzetting over de toekomst van de vervoersmiddelen
(auto’s/elektrische fietsen,…)

- Louis vraagt hoe het zit met de aanpassing van het reglement van de
betoelaging. Jean-Pierre zal hiervoor samenzitten met de cultuurdienst
en schepen van cultuur.
- Andante nodigt iedereen uit op Café Chantant op 21 en 22 maart in zaal
Teniers.
- Pierre vraagt waarom er vertegenwoordigers van de adviesraden in de
Gecoro zitten. Er is volgens Pierre en Jean-Pierre nooit een oproep
geweest. Volgens Hugo Cloetens is die oproep er wel geweest. Geert
Laureys zegt dat Gecoro verplicht wordt van hogerhand. Elke gemeente
wordt dus verplicht om zo’n raad op te richten. Alle grote werken in de
gemeente worden geadviseerd door de Gecoro. Dit is een betaalde
adviesraad. Bij het begin van de legislatuur heeft het college dit
afgeschaft. Een lid van Gecoro is hierin tegen beroep gegaan en het
college werd teruggefloten.
Geert kijkt na waarom er geen verslagen van de Gecoro op de website
te vinden zijn.
Volgens Pierre is het niet verplicht om de leden te betalen. Geert kijkt dit
na.
Volgens Pierre moet de samenstelling van de Gecoro herbekeken
worden naar volgend legislatuur toe.
- Marcel vindt dat er nog iets mankeert aan de 11-novemberviering. Hij wil
de oudstrijders meer in de kijker zetten. Hij heeft het voorstel om de
ceremonie in de voormiddag uit te breiden (eventueel iemand van het
leger, legervoertuigen,…uitnodigen).
- Vorige week vrijdag heeft de voorzitter een brief ontvangen voor het
kerkenbeleidsplan ontvangen. Ze vragen een vertegenwoordiger die
daar wil in zetelen. De voorzitter had al een herinnering ontvangen dus
heeft Jean-Pierre zich als kandidaat opgegeven.
Geert licht toe dat gevraagd werd van de hogere overheid om de kerken
binnen de gemeente in kaart te brengen. Haviland gaat hiervoor
begeleiding bieden.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 08 maart 2018
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd

2. Varia
De cultuurdienst maakt werk van het beschilderen van de voorgevel van De Corren.
Het plan ligt op tafel om hiervoor in zee te gaan met Bart Smeets. Hij is een
kunstenaar die met graffiti reeds prachtige werken heeft gemaakt.
Hugo vraagt of het AED toestel kan verplaatst worden naar de hoofdingang. De
cultuurdienst kijkt na waarom deze op de huidige plaats hangt.
De voorzitter vraagt of het mogelijk is dat er iemand van de cultuurraad aanwezig mag
zijn op de vergaderingen van het AGB. Dit is echter niet mogelijk .
Volgende vergaderingen vallen op

- Donderdag 12 april 2018
- Donderdag 17 mei 2018
- Donderdag 14 juni 2018

