Verslag cultuurraad van 24 mei 2016
“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.”
Aanwezig: Victor Vits (artfriends Vilvoorde), Daniela Martin (August Vermeylenfonds Vilvoorde), Hubert Deneut (Big
Band Gretry), Francis Loos (carnavalgroep de snot-e-bellen), Machteld Lintermans (deskundige, bibliothecaris stad
Vilvoorde), Jona Broothaerts (stad Vilvoorde, archivaris), John Spruyt (deskundige), Jan Piqueur (deskundige),
Caroline Van Camp (deskundige, cc het Bolwerk), Johan Serkeyn (schepen van cultuur), Jeroen Matthys (stad
Vilvoorde, cubelco), Johan Serkeyn (stad Vilvoorde, schepen voor cultuur), Jaak Gerarts (afgevaardigde,
Divertimando), Lieve Verbeke (Femma Koningslo – ’t voor), Els Vandendriessche (Femma Sint Jozef), Els de Rooms
(filmclub Far), Tony Van Asch (filmclub Far), Nora Tommelein (Forum Vlaamse Vrouwen), Bart Delvaux (gezinsbond
afdeling Vilvoorde), Joseph Haesaerts (Grijze Geuzen Vilvoorde), Francois Vanlysebetten (Heemkundige Kring
Hertog Hendrik I), Frans Ramael (HVV Vilvoorde), Sam van Campenhout (Jongerenkunstengroep Element), Almira
Devit (Jongerenkunstengroep Element), Tony Van Asch (K.H. Cecilia Vilvoorde), Ingrid Vercruysse (K.H. Vlaams en
Vrij), Pierre Bogaerts (Koninklijke Portaelskring), Roger Vandeweert (K.T. Nut en Vermaak), Marc Leys (K.T De
violier), Raymond Seeuws (Koninklijke Vogelvrienden Vilvoorde), Juliene Van Bedts (KVLV Houtem), Francois
Sophie (KWB centrum Vilvoorde), Tia Merecy (Masereelfonds Vilvoorde), Alexis Van Binst (Mensana Culturele
Kring), Michel Grillet (Orgelkring Vilvoorde), Fernande Authuys (Patchmadammekes), Zlatka Naydenova
(Patchmadammekes), Agnes De Lange (Recyclageclub), Eddy Moerenhout (The Country Horse Dancers), Hannelore
Peeters (Traddans), Charles De Ruydts (videoclub Vilvoorde), Norbert Vrancken (videoclub Vilvoorde), Josiane Jots
(Vilvoordse dansclub), Cornelia Van Roy (Vilvoordse dansclub), Francis Dochez (Vilvoordse postzegelclub),
Dymphna Vandal (Vilvoordse Postzegelclub), Susanne Van Binst (VIVA-SVV Vilvoorde), Eliane Van Campenhout
(VOC Robert Moucheron), Louis Van Dries (Willemsfonds afdeling Vilvoorde) en Karel Moerenhout (Zangkoor
Andantino).
Verontschuldigd: Jon Igartua (Goubloem), Jean Lou van stenwinkel (DB Band Vilvoorde), Marleen Sterckx
(Goochelclub Lucky Ring) en Eva De Maeyer (TraDDanS).

1. Goedkeuring verslag 21 april 2016
Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende aanpassingen:
Raymond Seeuws (Koninklijke Vogelvrienden Vilvoorde) was verontschuldigd;
Michel Grillet (Orgelkring Vilvoorde) was verontschuldigd.

2. Tussentijdse evaluatie memorandum cultuurraad
Op vraag van het Dagelijks bestuur hebben de redactoren van het memorandum vergadert om dit punt
op de agenda voor te bereiden.
Er is een vragenlijst opgesteld voor de dienst cultuur en evenementen. Er wordt gevraagd aan de dienst
cultuur en evenementen om deze te beantwoorden (zie bijlage).
Tevens keurt de vergadering goed om een werkgroep op te richten die op basis van de antwoorden op
deze vragenlijst een voorstel voor advies zal formuleren. Deze werkgroep komt een eerste maal samen
op 30 juni e.k.
3. Zomer- en najaarsevenementen
Jeroen geeft een oplijsting van de zomerevenementen:

Juni

13/jun Rode Duivels

Grote Markt

18/jun Rode Duivels

Grote Markt

22/jun Rode Duivels

Grote Markt

24/jun Avondshopping

Leuvensestraat

25|26|27/jun 1/8 finales Rode Duivels

Grote Markt

Juli
30juni|01|02/jul 1/4 finales Rode Duivels
06|07/jul 1/2 finale Rode Duivels

Grote Markt
Grote Markt

3/jul Concerten ter ere van de Vlaamse Feestdag

Grote Markt

6/jul Palm Parkies

Duchéhof

7/jul zomerse avondwandelingen

divers

10/jul Triatlon

insteekdok

10/jul finale Rode Duivels

Grote Markt

14/jul zomerse avondwandelingen

divers

13/jul Palm Parkies

Duchéhof

20/jul Palm Parkies

Duchéhof

21/jul zomerse avondwandelingen
27/jul Palm Parkies

divers
Duchéhof

28/jul zomerse avondwandelingen

divers

3/aug Palm Parkies

Duchéhof

Augustus
4/aug zomerse avondwandelingen
10/aug Palm Parkies
11/aug zomerse avondwandelingen
12|13/aug Marktrock
17/aug Palm Parkies
18/aug
18/aug
19/aug
20/aug

zomerse avondwandelingen
cinéboot
cinéboot
cinéboot

divers
Duchéhof
divers
Rooseveltlaan
Duchéhof
divers
Steenkaai
Steenkaai
Steenkaai

25/aug zomerse avondwandelingen
27/aug Afscheid Grote Markt
September
3/sep Vilvoorde Actief
4/sep Ketnetcup
11/sep
18/sep
18/sep
23/sep
23|24/sep

Open Monumenten Dag
Autovrije zondag
10 jaar cc het Bolwerk
start tento WOI
Mekitburn

divers
Grote Markt

Bolwerkplein
Steenkaai
Kruitfabriek en
grote markt
Rooseveltlaan
Bolwerkplein
stadhuis
domein 3 fonteinen

4. Terugkoppeling erfgoedcel
Jona geeft een stand van zaken over de acties die door de erfgoedcel worden uitgevoerd. De
erfgoedcel is ondertussen officieel opgericht en heeft reeds drie keer vergaderd (18/02, 24/03 en
12/05). Het belangrijkste agendapunt is de goedkeuring van het actieplan erfgoed (tot 2019). De
erfgoedcel formuleerde 4 adviezen (resp. m.b.t. De Kruitfabriek, de subway Molens Drie Fonteinen,
de havenkraan Koekoekx en de woning Mechelsestraat nr. 9). Momenteel wordt er gewerkt aan
volgende projecten: inventarisatie erfgoed kerk Heilig Hart, Erfgoedplus, Openmonumentendag,
expo Groote Oorlog, updaten industrieel straatmuseum en restauratie triptiek Portaels.
Nadien worden er een aantal vragen gesteld:
- Ter hoogte van de Lenterik werd de oude Ransbeeksluis opgegraven. Kan dit in de toekomst (en
voor werven van de stad) opengesteld worden voor het publiek.
- Wordt er bij de renovatie van het station rekening gehouden met de beschermde delen van het
gebouw?
- Wat is er gebeurd met de machine van de fabriek GACO die in de Hellestraat stond?
- Pierre Bogaerts geeft uitleg over het vorige project om de industriële machines te schilderen. De
Portaelskring wil hierover een folder maken. Er wordt afgesproken dat de erfgoedcel de
Portaelskring zal uitnodigen als de plannen concreter worden.
- Kan er bij het uitwerken van een brochure gewerkt worden rond geo-caching?
- Kunnen de verslagen en de adviezen van de erfgoedcel op de website gepubliceerd worden?
5. Terugkoppeling werkgroep diversiteit
De werkgroep diversiteit stelt een nota voor rond diversiteit en verenigingen (zie bijlage). Ze vragen
goedkeuring over de principes in deze nota, alsook een ‘go’ om de voorgestelde acties te ontplooien.
1. Doelstelling – Onze doelstelling is, burgers van vreemde origine meer te laten deelnemen aan het
culturele leven in onze stad hetzij door hen te integreren in het bestaande cultuuraanbod hetzij
door hen er toe aan te zetten eigen initiatieven te nemen die integrerend werken. Het is de
bedoeling de cultuurraad hiervoor te sensibiliseren.
2. Voorgestelde acties – Ondermeer volgende acties worden voorgesteld:

1) in het raam van sensibiliseringsacties worden ervaringsdeskundigen uitgenodigd op de
algemene vergadering;
2) een debat met externe sprekers wordt georganiseerd;
3) terreinbezoek wordt aanbevolen met directe gesprekken met woordvoerders van de
betrokken gemeenschappen;
4) organiseren van experimentele acties zoals bijvoorbeeld het internationaal soepfestival;
5) inpassen van de diverse cultuurgemeenschappen in de acties van de cultuurraad;
6) nagaan hoe de individuele verenigingen kunnen gesensibiliseerd worden zodanig dat zij
zich kunnen openstellen voor de andere cultuurgemeenschappen;
7) de werkgroep diversiteit een opdracht geven van “denktank” met het oog op het opvolgen
van de situatie. De samenstelling van de werkgroep wordt best verruimd. Ook externe
experten kunnen uitgenodigd worden.
8) kortom: diversiteit wordt een permanent aandachtspunt op de agenda van de algemene
vergadering.;
De vergadering keurt de nota goed en stelt de werkgroep aan om de bovenstaande acties gefaseerd
uit te voeren.
6. Beknopte toelichting timing Grote Markt
Zaterdag 27 augustus: afscheid grote markt
September: start archeologische onderzoek
Aansluitend aan het archeologisch onderzoek starten de werken voor de ondergrondse parking
2018 oplevering nieuwe grote markt

7. Varia
 Patchmadammekes organiseren tentoonstelling in de bibliotheek van 6 tot 21 juni.
 Nieuwe concessionaris voor Bobar.
Vraag verenigingen: gaan er betere voorwaarden voor de verenigingen worden bedongen.
Antwoord: alles hangt uiteraard af van de concessionaris, maar hij zal sowieso zijn boterham
moeten verdienen en zodoende een hogere prijs vragen dan aankoopprijs bij grootwarenhuizen.

