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Verslag cultuurraad 14 juni 2018
Wegens afwezigheid van de voorzitter, neemt Rik Biesemans de taak op zich.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Paul Briers heeft bedenkingen bij de verdeling van de drankstanden voor
Steenokkerzeel Zingt. Hij vindt dat de 4 cafés (De Markt, ’t Kliekske, ’t Wiel én Jetlive)
een plek moeten krijgen op de markt. De cultuurdienst legt uit dat op de vergadering
met de cafés besproken is dat 4 standen te veel is. We gaan dus terug naar de
oorspronkelijke bedoeling van voorrang te geven aan de cafés op de markt. Enkele
leden zijn het daar niet mee eens. Zij opperen het idee om vanaf volgend jaar een
open inschrijving in voege te brengen. Hierdoor zou iedereen de kans krijgen om zich
kandidaat te stellen voor het uitbaten van drankenstanden. Hoe de keuze dan verder
zal gebeuren dient verder uitgewerkt te worden. De cultuurdienst vindt dit echter geen
goed idee omdat er dan dubbel zoveel drankstanden zullen aanwezig zijn (de 3 cafés
gelegen op het plein schenken dan nog steeds drank in hun zaak en op hun terras) én
er komen nog 3 à 4 drankstanden uitgebaat door externen op het plein zelf bij. Dit is
zeker en vast niet rendabel.
Er wordt ook opgemerkt dat de voorzitter van de cultuurraad niet aanwezig was op de
vergadering met de cafés. De cultuurdienst legt uit dat de voorzitter op verlof was die

periode en er dus niet bij kon zijn. Er wordt gesuggereerd dat de vergadering speciaal
gepland is geweest op een moment dat de voorzitter er niet bij zou kunnen zijn.
De cultuurdienst neemt deze opmerking zeer ernstig en weerlegt de kritiek van
partijdigheid.
2. Activiteiten 2018
a. Steenokkerzeel Zingt:
De taakverdeling en het draaiboek wordt overlopen.
b. OMD:
In juli verschijnt er een artikel in Den Beiaard.
We vragen na Steenokkerzeel Zingt aan de cafés of de bezoekers mogen
gebruik maken van de toiletten.
We vragen aan een jeugdbeweging om de groepen te begeleiden naar boven.
Rose-Marie vraagt prijs bij de bakkers voor klokjes (koek) als aandenken.
c. 11 novemberdag
Kerkdienst 10u.
Receptie + planten van de vredesboom in Park d’Exaerde.
Het Bevrijdingsbal in zaal Teniers: van 14u tot 17u.
Optreden Andante: 19u
Affiches door de gemeente. Eventueel niet in de huisstijl, maar met een oud
karakter.
Marc zal als overkoepelend persoon fungeren.
Voor het bevrijdingsbal eventueel €5 inkom vragen en in ruil een drankjetons te
geven.
De vraag wordt gesteld of het concert van Andante wel op de affiche thuishoort.
Rik Biesemans legt uit dat dit concert is samengesteld met het thema van 11november. Iedereen is het er, na deze uitleg, over eens dat ze zeker op de
affiche thuishoort.
3. Varia
Het toeristisch filmpje komt er zeker en vast. Het draaiboek is gemaakt. Op 24/7 zullen
de opnames plaatsvinden.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 14 juni 2018
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Paul Briers merkt op dat als er geen punten waren op de vorige vergadering, er ook
geen goedkeuring nodig is. De cultuurdienst zal in de toekomst hier rekening mee
houden bij de notulering.
2. Varia
Ontwerp gevel GC De Corren is klaar. De cultuurraad keurt het ontwerp goed.
Volgende vergadering valt op
- Donderdag 30 augustus 2018

