Gemeentelijke cultuurraad Steenokkerzeel
Cultuurdienst, Orchideeënlaan 17,1820 Steenokkerzeel
 02 254 19 76

Andante Perk
Andante Perk
Cultuurbeleidscoördinator
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Heemkundige Kring Ter Ham
Hobbyclub David Teniers Perk
K. Gewezen wapenbroeders
Kennisbeurs
KGB Steenokkerzeel
KGB Steenokkerzeel
Klakson Blues Club
LDC Omikron
LGB Den Eekhoorn
Move Libre
Schepen van cultuur
Tenten Cloetens

Naam
Biesemans
Merckx
Nees
Dierickx
Buyens
Merckx
Peeters
Verelst
De Coninck
Vandenberghe
Verwilghen
Briers
Vanhoegaerden
Caere
Meulemans
Blockmans
Debelle
Laureys
Cloetens

Voornaam
Rik
Rik
Kim
Maaike
Rose Marie
Marleen
Pierre
Marc
Jean-Pierre
Jos
Dirk
Paul
Jozé
Peter
Hilde
Pierre
Catherine
Geert
Hugo

Aanwezig
X
X
X
X
X
X
X

Verontschuldigd

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Verslag cultuurraad 12 september 2019
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Paul Briers wil dat de ontslagbrief van Jean-Pierre De Coninck bij het verslag wordt
gevoegd zodat iedereen op de hoogte is van de reden van ontslag.
2. Activiteiten 2019
Open Monumentendag (22/09)
Werkgroep: Hugo, Dirk, JP, Marleen, Maaike, Roze Marie.
Foto’s voor de panelen zijn naar de drukker.
De rondleidingen zijn voorbereid.
Autoloze zondag: parkeren kan op de parking van DHL en met shuttledienst van Taxi
Hendriks worden de mensen naar NMSC gebracht. Wegwijzers worden duidelijk
aangebracht. ‘Nogal Neig’ komt muziek maken.
Wegens te weinig personeel gaan we geen aparte stand meer voorzien om de foto’s
van de MAF te koop aan te bieden. We proberen ter plaatse nog te voorzien om een
verwijzing naar de website waar de foto’s van de MAF nog eens worden aangeboden.
3. Herbekijken huishoudelijk reglement cultuurraad
Het reglement werd overlopen en de aanpassingen werden uitgelegd. Iedereen is
akkoord met de nieuwe, aangepaste versie. Pierre Peeters stuurt een definitieve
versie door dat zal worden voorgedragen op de Algemene Vergadering van 17 oktober
2019.

4. Varia
-

-

-

-

Marc Van Cooreland heeft zich kandidaat gesteld om toe te treden tot de cultuurraad.
We hebben dit laten nalezen door Heidi Abeloos (gemeentesecretaris en juriste). Ze
heeft ons laten weten dat de cultuurraad is samengesteld uit erkende culturele
verenigingen (Open VLD is daar niet bij) en onafhankelijke deskundigen. Er wordt een
brief opgesteld met dit antwoord door de vervangend voorzitter en opgestuurd naar
Marc Van Cooreland.
Catherine Debelle vraagt om het verslag van de cultuurraad een week na de
vergadering reeds door te sturen, anders zit er te veel tijd tussen.
Heemkring had de opmerking dat ze niet begrijpen waarom bij de naamgeving van de
Trage Wegen het advies van de cultuurraad wordt gevraagd? Geert Laureys zal
contact opnemen met hen en hen uitleggen hoe dit tot stand is gekomen.
Dirk Verwilghen vraagt of het mogelijk is dat er herbruikbare bekers worden
aangekocht door de gemeente (met gemeentelijk logo) en in de uitleendienst kunnen
worden opgenomen.
Er wordt een oproep gedaan om te zetelen in de Gecoro. Mochten er mensen zijn die
interesse hebben, mogen ze zich kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar
cultuur@steenokkerzeel.be. Paul Briers heeft zich in juni reeds kandidaat gesteld door
een brief te sturen naar de gemeente. Hij heeft echter geen antwoord gekregen. Geert
Laureys zoekt dit uit.
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