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Verslag cultuurraad 13 mei 2015
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Activiteiten 2015
a. Wak: evaluatie
i. Het weer was niet ideaal.
ii. Alles was zeer gespreid waardoor je nooit het gevoel had dat er veel
volk op gang was.
iii. Een bruisender centrum waar de steentjes geplakt werden was wel beter
geweest. Op de markt was wel een succes.
iv. Toch ook veel mensen die iets voor hun raam gezet hebben. Maar vraag
blijft: hoe kunnen we meer mensen laten meedoen.
v. Toch ook veel goede reacties, mensen vonden het Spam-concept wel
leuk.
vi. Het concept kan nog groeien. Spam is een leuke woordspeling. We
willen nog meer enthousiasmeren en laten participeren.
vii. Veel steentjes waren stuk.
viii. Workshops waren niet zo goed, dit gaan we evalueren met de
organisatie.
ix. We gaan de banken nog afwerken en voor de zomer kunnen plaatsen.

x. Mogelijke pleinen: ’t Velleken, Passiewijk, speelplein voetbal Perk.
b. Steenokkerzeel zingt:
i. Bespreking draaiboek (in bijlage).
c. OMD Verslag van de werkgroep:
i. Dit punt verschuiven we naar volgende vergadering.
2. Advies straatnaam
a. Nieuwe verkaveling tussen coenenstraat en het marktplein moet nog een naam
krijgen
b. Het college suggereert om iets met beiaard te doen.
c. Als de trommel van de oude beiaard geplaatst wordt is de cultuurraad
gewonnen voor ‘Beiaard’ (niet beiaardstraat of iets dergelijks)
3. Vorming 2015
a. Bezoek Brussel Briljant is het voorstel
Wanneer u met de autocar komt spreken we af met de gids voor de kerk van Sint Jacob op Coudenberg. Daar kan de
autocar stoppen en de mensen laten uitstappen.
Wanneer u met de trein komt, ontvangt de gids u bovenaan in het Centraal station in de lokettenhal.
Belvue heeft de ontbijtformule tijdens de week jammer genoeg afgeschaft.
Daarom nemen we het ontbijt nu in de Koninklijke bibliotheek. Vanop de bovenverdieping (cafetaria en terras)
hebben we een prachtig uitzicht over Brussel.
De bibliotheek is vlakbij het Coudenberg museum.
De gids geeft u eerst meer info over de site bovengronds, zo kan u zich makkelijker oriënteren wanneer u
ondergronds bent.
De rondleiding duurt ongeveer 1u30.
Voor de lunch gaan we richting Grote markt.
In bijlage vindt u 2 mogelijkheden om te lunchen. ( de prijzen zijn identiek)
Wij trekken meestal 1u30 à 2u uit om rustig te tafelen.
In de namiddag wordt er gewandeld in de buurt van de Grote markt, het Ilot Sacré.
De gids informeert u over het ontstaan van Brussel, de gebouwen enz maar vertelt uiteraard ook veel ongekende
anekdotes en wijst u op interessante dingen die u alleen zo zou voorbijlopen.
De wandelingen duren meestal ook rond het uur en half maar dat kan volgens de interesse, mobiliteit van de
deelnemers worden aangepast, zelfs de dag zelf.
Een koffiestop kan worden ingelast enz.
Wanneer gewenst kan er nog tot de Sint Michiel en Goedele Kathedraal gewandeld worden voor een kort bezoek.
De groep wordt weer aan het station of de autocar gebracht door de gids.
Prijs per persoon bij 10-14 betalende personen: €43
15-19 betalende personen: €38
20-25 betalende personen: €34
Inbegrepen: hele dag begeleiding door het BOp, ontbijt in de KB (koffie/thee + koffiekoek), toegang tot en gidsing
in Coudenberg, 3-gangenlunch, alle wandelingen begeleid.
Wij voorzien 1 gids per maximum 25 personen.
Onze gidsen zijn bevoegd om een rondleiding te geven in Coudenberg dus hoeven we geen plaatselijke gids te
nemen/bij te betalen.
Omdat de dranken in Brussel vaak zeer duur zijn hebben wij met de restaurants een ‘drankenformule’ voorzien die
voor de hele groep kan worden bijgenomen.

i. We zouden dit op Zondag 11 oktober willen organiseren.
3. Varia
a. Participatie avond trage wegen: kan er iemand de cultuurraad
vertegenwoordigen op 20 mei.
i. Pierre P. gaat voor PCK,
ii. Marc V. gaat in zijn functie als groenambtenaar.
iii. Paul wil gaan voor de cultuurraad.

b. RLGC bestaat 10 jaar en organiseren in elke gemeente een wandeling, gaat
door op 7 augustus met een biertje in De Camme.
c. Showconcert harmonie op 30 mei in de turnzaal van Tilia.
d. Website cultuur is verouderd. Er komt een nieuwe website.
e. Festival Paradise city: Geert L. geeft wat uitleg
i. Domein van Perk
ii. Gemeente gaf toestemming omdat het een duurzaam en ecologisch
festival is.
iii. Hoe meten/evalueren we dat dit ecologisch is? Dat moet achteraf zeker
bekeken worden.
iv. De cultuurraad heeft bedenkingen, maar vindt het interessant en wil het
zeker opvolgen.
f. 15 mei passeert een rittenkoers van 3M. Dit is een gesloten parcours dat een
aantal keren op ons grondgebied voorbij komt.
g. Uplace organiseert een infoavond in de corren op 11/6 om 20u. Daarom
houden we cultuurraad om 19u, dan kunnen de geïnteresseerden nog gaan
luisteren.

