Verslag Cultuurraad 26 mei 2015
“Dit verslag werd opgemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende vergadering. Alle opmerkingen,
aanvullingen en verbeteringen worden opgenomen in het verslag van de eerstvolgende zitting.”
1. Goedkeuring verslag dd. 23 maart 2015
Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende wijzigingen:
- Titel “aanvraag werkingssubsidies” wordt veranderd naar “discussiepunten werkingssubsidies” .
Het betreft hier immers niet verworven opmerkingen.
- 7de punt bij “aanvraag werkingssubsidies” dient te veranderen naar een vraagvorm: “dienen de
activiteiten door te gaan op Vilvoords grondgebied?”
- Bijkomend punt bij “aanvraag werkingssubsidies”: Eventuele gevolgen en aanpassingen worden
aan andere adviesraden gecommuniceerd.
- Bij varia moet volgend punt worden toegevoegd: vraag aan het stadsbestuur: wat zijn de
eventuele gevolgen van het nieuwe decreet “lokaal cultuurbeleid” op het Vilvoordse
cultuurbeleid?
2. Stand van zaken evaluatie subsidies
- Er heeft wederom een evaluatievergadering plaatsgevonden tussen de dienst cultuur en
evenementen en het Dagelijks Bestuur. Na een 3 uur durend conclaaf werden er een 6 tal
dossiers volledig uitgespit.
- Vermits het uitspitten van alle dossiers veel meer tijd in beslag neemt dan gedacht wordt
besloten om de verdere afhandeling van de werkingssubsidies 2014 te laten gebeuren.
Verder uitstel zou het geheel in gevaar brengen.
- Timing afhandeling subsidie:
1. Week van 1 juni: brief met berekening wordt verstuurd
2. Week van 15 juni: mogelijkheid tot inkijken dossier (alle info in brief)
Dinsdag 16 september: 16u tot 20u
Woensdag 17 september: 14u tot 16u
Donderdag 18 september: 10u tot 12u
3. September: bevestigingsbrief & voorstel op cultuurraad
4. Oktober: uitbetaling
3. Vraag tot advies benaming park ‘gedempte Zenne’ naar ‘Cargill park’
Er wordt kort toegelicht dat deze vraag tot naamsverandering gaat over het feit dat dit jaar het 150
jarig bestaan van het vilvoords bedrijf Cargill wordt gevierd. Het is een grote KMO die de band met
Vilvoorde de komende decennia wil behouden.
Er is slecht 1 iemand die bezwaar maakt tegen deze benaming.  positief advies
5. Zomeraanbod 2015
9 donderdagen: Zomerse avondwandelingen
Zaterdag 4 juli: Vlaamse Feestdag (uitnodiging volgt)
Zondag 5 juli: Triatlon
7 woensdagen: Woensdag 8 juli tot woensdag 19 augustus: Palm Parkies
Donderdag 20 tot zaterdag 22 augustus: Cinéboot
Zaterdag 29 en zondag 30 augustus: Stage 1800
6. Varia
Mogen verenigingen ook een stand uitbaten tijdens de avondshopping? Jeroen vraagt na en
informeert de verenigingen.
De recyclageclub staat niet op de website? Antwoord cubelco: ik controleer dit.
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-

Er was een schrijven gericht aan de verenigingen voor het helpen tijdens de Triatlon. Is het 4
of 5 juli? Antwoord cubelco: 5 juli!
Mag het standbeeld van Dikke Pie terug op dezelfde plaats worden teruggeplaatst? Pierre licht
toe dat hij afkomstig was van de Leuvensestraat en dat het standbeeld één van zijn practical
jokes uitbeeldt: het eindeloos omhoog staren naar de hemel, waarna iedereen begon mee te
staren en vanalles zag dat er niet was. Het lijkt ons logisch dat het beeld ongeveer terug
dezelfde plaats krijgt.
Kantfabriek tentoonstelling: kan het verhaal van vroeger worden verteld? Antwoord cubelco:
Jazeker daar wordt ruimte voor gemaakt.
Wat met het nieuwe Vlaamse decreet lokaal cultuurbeleid waarbij de verplichting om een
bibliotheek te creëren wordt geschrapt? Wat zijn de effecten bij de stad?
Antwoord schepen Serkeyn: het bestuur heeft geen intenties om de huidige financiering te
veranderen.
Antwoord cubelco: in het meerjaren plan tot 2019 is geen aanpassing van de financiering
voorzien. Dit duidt op de positieve intenties.
Oproep van het DB om lid te worden van de werkgroep diversiteit (oa organisatoren van het
soepfestival): Maxime Strobants stelt zich kandidaat.

