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Naam vereniging
Andante Perk
Andante Perk
Heemkundige Kring Ter Ham
Heemkundige Kring Ter Ham
Hobbyclub David Teniers Perk
K.H. St.-Martinus Melsbroek
K.H. St.-Martinus Melsbroek
Kennisbeurs
Kennisbeurs
LGB Den Eekhoorn
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
LDC Omikron
Move Libre
OKRA Steenokkerzeel
OKRA Steenokkerzeel
P.C.K. Streven
P.C.K. Streven
Tenten Cloetens
Schepen van cultuur
Cultuurbeleidscoördinator
Medewerker cultuur
Cultuurdeskundige
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Klakson Blues Club
Gemeenteraadslid

Naam
Biesemans
Merckx
Vranckx
Verelst
De Coninck
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De Ridder
Meeus
Pirnay
Blockmans
Van der Elst
Meulemans
De Wandeler
Briers
Vanhoegaerden
Geerens
Peeters
Cloetens
Laureys
Baro
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Verslag cultuurraad 12 maart 2015
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
b. Leuk initiatief om eens te gaan eten.
2. Activiteiten 2015
a. Wak: De kleine artiest – De werkgroep brengt verslag uit.
- 19 maart knutseldag: Jose, Paul, Annie
- Maken van de kunstbanken:
a. Niet enkel in Perk (passeert niet genoeg volk)
b. Op de markt!
c. Blizzard Melsbroek
- Helpers
a. Za 25 april : Hugo (fietstocht), Jean-Pierre, Annie, Jose,
Paul, Dirk
b. 26 april: Hugo (fietstocht), Louis, Annie, Jose, Paul
- 26/4 Muziekinitiatiedag van harmonie Melsbroek in de
Parochiezaal: mee reclame voor maken?
- Andere evenementen vermelden die plaatsvinden zodat mensen
kunnen combineren?
b. Steenokkerzeel zingt:

i. Vuurwerk zal moeilijk zijn aangezien de landingsbaan 25L dicht zal zijn.
- De burgemeester probeert een akkoord te krijgen van
belgocontrol.
ii. We kiezen voor het voorstel om een derde toog in te planten met de
Molekens. We gaan geen beurtrol tussen de café’s starten.
iii. Plaatsen in de buurgemeenten waar we borden kunnen zetten oplijsten.
Wie heeft er goede adressen?
- OTB
- Dochter Annie (haachtsesteenweg kampenhout)
- Veerle Dewandeler (Kampenhout)
c. OMD
i. Verslag van de werkgroep:
- Naar het kasteel van Perk, gaan we via de weg tegenover de
Perksesteenweg langs de kasteelhoeve naar het kasteel en langs
de dreef naar De Camme.
- Kan de bus overal draaien, dat gaat de werkgroep bekijken
- Testrit met een bus van Hendrickx?
- Verenigingen aanschrijven in het dorp die als groepsuitstap
meegaan. Dat Kan zo krijgen we meer volk en ambiance. Als de
inschrijvingen niet goed lopen kunnen we dat doen.
- Een aparte rit voor de gemeenteraad? Zo zien ze wat we doen
a. Neen wie geïnteresseerd is kan gewoon inschrijven.
ii. Cafetaria van de sporthal mag een drankstand uitbaten.
3. Varia
a.
b.
c.
d.

Op 1/5 is er een gentlemans tornooi bij FC Melsbroek
Aperitiefconcert van Omikron op 12/4
Tentoonstelling in De Camme is de moeite! Iedereen komen.
Geen St-Patricksday dit jaar. In de toekomst eens in De Corren? In 2016 zou er
Oberbayern organiseren, misschien in 2017 terug organiseren.

Voorstel Wak 2015
Concept: SPAM: We bestoken onze gemeente ongevraagd met kunst!


Op voorhand:
o 5e leerjaren van alle scholen Krijgen een workshop landart aangeboden. Het is de
bedoeling dat met die landart de dreef in hun deelgemeente kunstig bewerkt wordt.
Opgelet het is de bedoeling dat parking en dergelijke gewoon gebruikt kan worden.
o Jeugdverenigingen : We vragen aan de jeugdverenigingen om op 1 terrein per
deelgemeente een sjorconstructie te maken waartussen doeken kunnen gespannen
worden. Op deze doeken kan geschilderd worden. We zoeken nog iemand om het
schilderen te begeleiden, sjorren kunnen ze zelf.
 Eerst schilderen en dan ophangen
 Doeken met revetten opspannen
o Jeugdclubs : zij krijgen een of meerdere workshops aangeboden waarvan zeker een
workshop graffiti die moet leiden tot kunstwerken die (later) aan de gevel kunnen
gehangen worden. Het weekend zelf is er kunst in de jeugdhuizen tentoongesteld en
kan er iets gedronken worden. Of er optredens plaatsvinden laten we over aan de
jeugdhuizen.
 Enkel Blizzard zal openhouden
o Speelpleinen:
Tijdens de paasvakantie wordt er een kunstwerk gemaakt: Ali
Baba en de 80 rovers. (4 voormiddagen om de basis te maken, 2 voormiddagen om af te
werken). Voor de kleuters best op voohand de basis in kippendraad maken. Het resultaat
plaatsen we op de markt van Steenokkerzeel. (Een grote lantaarnpaal om alles op te
bevestigen, of een berrewet/stootkar zodat het verplaatst kan worden?)
 Knutselsdag donderdag 19 maart om 14u in De Corren. Wie komt er helpen?
o Elke inwoner van Steenokkerzeel :
 1°In elke postbus van de gemeente Steenokkerzeel een omslag met een
mozaïek steentje van 20 mm steken (uiteraard ook met de uitleg wat de
bedoeling van dit steentje is)
Deze steentjes kunnen bevestigd worden op
een betonnen U-element (gaudi-stijl). Detbanken zouden we plaatsen op een
speelterrein in elke deelgemeente. Zo wordt het een kunstwerk dat deel blijft
van de makers.
 Locatie om te maken: koer van de camme
 In de envelop steken we ook een brief om Mensen aanmoedigen om kunst
voor hun ramen te zetten tijdens het weekend van 25-26/4. Mag zelfgemaakt
zijn of iets dat in hun huis aanwezig is. Op de achterzijde van de brief een
herkenbare afbeelding die ze ook aan hun raam kunnen bevestigen zodat
duidelijker is dat ze meedoen aan de wak. Eventueel ook een pijl om van aan
de straat te verwijzen
 Wak op 25-26/4
o Kunstroute
 We hebben in de 3 kernen een miniparcours. Mensen kunnen gaan waar en
wanneer ze willen
 Steenokkerzeel: Jh Echo – Hamdreef – scoutsterrein – marktplein
 Perk: Scoutsterrein – Kerkdreef/Breemstraat
 Melsbroek: Pastorieplein – JH Blizzard – Stationslaan/dreef golf
 Overal waar iets voor het raam staat.
 Op zaterdag en zondag organiseren we 1 begeleide fietstocht die al de punten
aandoet.
 De jeugdhuizen houden zelf open

Voorstel Steenokkerzeel zingt 2015







Activiteiten
o 16u30 – 18u30: Kindernamiddag: voorstel Pinkelier
 Springdorp, Schminkiedorp,Discofeest, Zeepbellendorp, Paintball dorp, Piratendorp,
Prinsessendorp, Reuzedorp, Afsluitend zangmoment.
 19u-23u: Steenokkerzeel zingt
Indeling van het plein
o Van Frachenlaan volledig afsluiten ter hoogte van het plein (met barelen). Standen kunnen aan
de Kaffeiklasj maar niet op straat
Betrekken van middenstand – verenigingen
o Er zijn 2 drankstanden op het plein, hiervoor spreken we elk jaar 2 andere cafés aan. (ze
moeten wel akkoord gaan met onze voorwaarden/draaiboek)
o De cafe’s rond het plein mogen hun terras bedienen, maar geen tap buiten zetten.
o Er mag 1 eetstand op het plein uitgebaat door een vereniging.
o De restaurants rond het plein mogen een eetstand buiten zetten aan hun gebouw.
Opruim van het plein
o Tenten laten staan tot zondag na de markt
o Het evenement stopt om 23u. In de buitenstanden mag tot 23u30 getapt worden daarna
ruimen we op (uitgezonderd grote tenten)
o Vuurwerk om 23u30 op het hinckaertplein???

Advies Raad voor lokale economie
De raad voor lokale economie heeft tijdens de vergadering van dinsdag 10 februari 2015, het voorstel van de
cultuurraad voor de 11-juli viering besproken. De raad schuift 2 alternatieve mogelijkheden naar voor omdat
ze niet gewonnen is voor het huidig voorstel van de cultuurraad (beurtrol cafébazen voor drankstand tijdens
de viering).



Ofwel eventueel afwisselen in elke deelgemeente organiseren zodat elke café met een stand op de 11juli viering kan staan en niet enkel De Markt en ’t Kliekske.
Ofwel kan er geopteerd worden om een derde stand met drankverkoop te voorzien op het marktplein
zodat de uitbaters van de Molekens ook een stand kunnen uitbaten, de uitbaters van ’t Wiel zijn die
periode steeds in verlof en zijn dus geen vragende partij om er een stand uit te baten (= project van de
gemeente voor deelgemeente Steenokkerzeel). De nieuwjaarsreceptie van de gemeente zou dan
afwisselend kunnen georganiseerd worden in Melsbroek en Perk zodat die café-uitbaters ook een
drankstand kunnen uitbaten op een evenement dat door de gemeente georganiseerd wordt.

Voorstel omd 2015



Concept
o Busrit met oldtimer (start om de 30 minuten): Gratis, wel vooraf inschrijven.
o Inrichten terminal + bushaltes
o Gids van de heemkring aan boord. We gaan niet van de bus
o Brochure met parcours voorzien voor mensen die met de fiets willen
o Cultuurraad mag drankstand uitbaten ten voordele van hun jaarlijks etentje.



Parcours
o Start aan het gemeentehuis
 Drankstand
 Toiletten
o Via Tervuursesteenweg en Sint Jannekesstraat naar Kasteel van Perk
o Via Kerkdreef naar centrum Perk (Kerk en Camme)
o Via Perksesteenweg naar Hof Ten as
o Via Gilijnstraat naar parking boetfort
o Via Sellaerstraat en stationslaan naar Kasteel van de golf
o Via Steenwagenstraat, kerkstraat en Vereeckenstraat naar klooster MS-centrum.
o Verder naar Stinkvijver? Via vogelzang en verharde landweg naar Perksesteenweg
o OF via Vanheylenstraat, kerkstraat en Sellaerstraat naar Perksesteenweg
o Via Perksesteenweg naar kazerne 15de wing
o Doorheen de kazerne naar Haachtsesteenweg
o Via Haachstesteenweg, Tervuursesteenweg en Zonnebos terug naar gemeentehuis



Monumenten
o Verborgen parel: exclusief erfgoed, onbekend omdat het niet vaak opengesteld wordt
 15de wing
o Klassieker: bekend erfgoed maar daarom niet minder waardevol
 Kasteel van Perk
 Kerk van Perk
 De Camme
 Hof Ten As
 Kerk Melsbroek
 Klooster Ursulinen
o Vergeet-me-nietje: klein erfgoed, erg aanwezig in het straatbeeld, maar toch onbekend
 Hof van Greves
 Kasteelhoeve Perk
o Herbestemming: onroerend erfgoed op zijn best, met nieuwe invulling aangepast aan
hedendaags gebruik maar met respect voor de erfgoedwaardes, een perfecte symbiose van
oud en nieuw
 Kasteel van Perk
 Boetfort
 Kasteel Snoy (Brabantse golf)
o Familievriendelijkheid: kinderen zijn de erfgoedzorgers van morgen en ontdekken vandaag
wat gebouwen van vroeger voor hen (kunnen) betekenen
 /
o Europees thema in 2015: de rode draad doorheen het Europese OMD-programma in 2015 is
industrieel erfgoed
 /

