Verslag cultuurraad van 27 september 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: Geen aanwezigheidslijst.
Verontschuldigd: John Spuyt (voorzitter)

Ondervoorzitter J. Igartua y Porres zit de vergadering voor in afwezigheid en ter verontschuldiging van John
H. Spruyt (voorzitter).
1. Welkomstwoord (J. Igartua y Porres)
De aanwezigen worden verwelkomd en de afwezigen opgesomd.
2. Goedkeuring verslag 24 mei 2016 (J. Igartua y Porres)
Was wel aanwezig: Maxime Stroobants
Dubbel vermeld: Johan Serkeyn
Typefout wordt gecorrigeerd.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Oproep Rode Neuzen Dag actie (E. Henderieckx - Medialaan)
Medialaan komt in persoon van Els Henderieckx de Rode Neuzen Dag actie 2016 toelichten.
Streefdatum: 3 december 2016. Grote VTM happening in het weekend van 11 november 2016 in
de studio’s aan de Medialaan.
Vilvoorde is hun basis en daarmee hopen zij op een enthousiaste medewerking van de Stedelijke
Overheid en de Vilvoordse verenigingen.
De presentatie kan nog eens worden nagelezen in de Rode Neuzen Dag presentatie. Officiële
website van de actie: www.rodeneuzendag.be.
Na het inlichten van de stedelijke medewerkers zal een mailadres rodeneuzen@vilvoorde.be
worden aangemaakt, zoals in de presentatie staat te lezen.
4. Stand van zaken advies werkingssubsidies 2016 (J. Igartua y Porres – J. Serkeyn - J.

Matthys)
J. Igartua y Porres leest de antwoordbrief van de Stedelijke Overheid voor en geeft het woord aan
de heren J. Serkeyn en J. Matthys.
Link: 2016 09 26 antwoord advies werkingssubsidies.pdf
J. Serkeyn licht toe dat wij als Adviesraad een heuse voorsprong hebben op de overige raden en
dat men bij de stadsdiensten aan een uniform platform werkt. Hierdoor zal ons advies pas in
aanmerking worden genomen in 2017.
J. Matthys meldt dat volgende week de aanvraagformulieren 2016 - werkingsjaar 2015, vroeger
model de deur zullen uitgaan om uiterlijk tegen de volgende cultuurraad (dinsdag 29 november
2016) de berekeningen te laten valideren, dit gaat dan naar het schepencollege en de uitbetalingen
zouden dan voor het einde van het jaar een feit moeten zijn.
J. Igartua y Porres meldt dat het Dagelijks Bestuur dit niet zo had begrepen (en veronderstelt dat
ook de leden van de vergadering het hiermee eens zijn). De formulieren oud model hadden dan al
vroeger verstuurd kunnen worden. Waarvan akte wordt genomen.
Wil dit zeggen dat het werk opnieuw moet worden gedaan? Geenszins, het is de beste basis om
verder te onderhandelen en in 2017 wordt het geheel in gebruik genomen (met eventuele
aanpassingen ivm gelijkgesteld platform).

5. Stand van zaken advies onderhoud socio-culturele infrastructuur (J. Igartua y Porres –

J. Matthys)
J. Igartua y Porres leest de antwoordbrief van de Stedelijke Overheid voor en geeft het woord aan
de heer J. Matthys.
Link: 2016 09 26 antwoord advies infrastructuur.pdf
Het Agentschap Gebouwen was op de hoogte van het probleem. Elk openbaar gebouw van Stad
Vilvoorde wordt beheerd door externe onderhoudsfirma’s. Problemen kunnen steeds gemeld
worden aan het stadsbestuur dat dan voor de dispatching naar de betrokken diensten zal instaan.
De betrokken partij voor het euvel in het complex Drie Fonteinen/Rtuiterijzaal is tevreden dat er
gevolg wordt gegeven aan de gemelde gebreken.
6. Evaluatie Zomers Vilvoorde (J. Matthys)
11 juli viering:
o Zoals vaak, weinig volk aanwezig.
o Geen goede organisatie, zelfs geen zitplaatsen noch tenten (in geval van regen).
o Programmatie niet echt geschikt voor een grote, openbare plaats (meer een livingconcert
als het ware).
Engie Parkies:
o Zeer goede programmatie
o Heet hangijzer blijft de kleine opkomst (toch redelijk veel naar Vilvoordse normen).
o Problematisch zijn wel de hoge drankprijzen.
Autoloze zondag / 10 jaar cc Het Bolwerk:
o Volledige organisatie van J. Matthys en zijn team: puik werk.
o Grote opkomst van diverse nationaliteiten op het Feest op het plein. Zeker voor herhaling
vatbaar.
Algemeen:
o Waarom regio/wijkwerking niet opnemen in algemeen beleid? Volgens J. Matthys is dit niet
de bedoeling van de overheid en wordt het daarom gescheiden gehouden. De
zomerprogrammatie loopt van eind juni tot begin september (daarom wordt bvb. de
jaarmarkt enz. niet opgenomen in de programmatie).
o Waarom wijk Koningslo niet meer betrekken bij programmering en het enkel in het centrum
houden?
o Waarom niet terugkeren naar events met betrokken verenigingen (zelfs bij ingekochte
events)?
o Het overgrote probleem is niet dat het publiek niet weet wat er gaande is (de communicatie
werkt goed op alle vlakken) maar dat zij niet uit hun zetel kruipen om iets mee te maken.
De leden van de verenigingen binnen de Adviesraad voor Cultuur vallen wel nagenoeg
overal te bekennen.
7. Evaluatie Vilvoorde Actief (J. Matthys)
Algemeen:
o Over het algemeen was iedereen tevreden van de opkomst en de verkoop van hun
producten.
o T. Van Asch vraagt zich af waarom op het inschrijvingsformulier allerhande info wordt
gevraagd samen met de gewenste extra’s. Zonder enige verdere reactie vanuit de overheid.
Zonder gevolg op de dag zelf.
o J. Matthys legt uit dat Vilvoorde Actief als doel heeft de verenigingen te laten uitpakken met
hun werking en aan ledenwerving te doen. Het zou niet louter om verkoop van drank en
voeding mogen gaan, dan wordt het doel voorbijgestreefd. Verenigingen die 1 à 2 nieuwe
leden/medewerkers hebben kunnen werven, zijn op de goede weg.
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J. Igartua y Porres stelt vast dat er deze keer maar 1 vergadering (met minieme opkomst =
1 persoon) van de werkgroep is geweest en dat het overige werk binnenshuis heeft
plaatsgevonden, wat misschien toch geen optimale werking is voor zulk 2jaarlijks event. Hij
vraagt wat meer inzet van de verenigingen. J. Matthys voegt hier nog aan toe dat hij de
meetings zelf wat heeft tegengehouden omdat vanuit de overige adviesraden er niet zo’n
inzet is als door onze adviesraad.
J. Igartua y Porres vindt dat het Bolwerkplein iets te klein is voor de enthousiaste,
meewerkende standen van de verenigingen. Hij heeft zelf geen andere locatie voor ogen.
De opstart van volgende editie van Vilvoorde Actief iets vroeger aanvatten om al deze
details wat beter uit te werken?
Ook het thema Licht/Vuur kwam niet echt tot zijn recht wegens het late uur waarop de avond
viel. Een nocturne is evenwel wat te complex.
Suggestie:
 Kunnen de verkoopprijzen van de diverse drank- en eetstandjes niet op mekaar
worden afgestemd, zodat iedereen overal terecht kan?
 Geen standjes in het midden voor een optimale zichtbaarheid en een groot
middenplein om te zitten, te praten en de activiteiten te laten doorgaan?

8. Vaststelling rond weghalen industriële monumenten (J. Igartua y Porres - J. Matthys)
J. Igartua y Porres licht het bericht toe dat John H. Spruyt meldde tijdens het Dagelijks Bestuur en
waarom dit dan als agendapunt is vermeld.
o Blijkbaar werd aan de Grote Markt wegens de verbouwingswerken een industrieel
monument weggehaald. Het zou hierbij beschadigd zijn. Bij navraag werd hij weggestuurd.
Kan dit worden gecheckt door de Stedelijke diensten?
o Er gaan ook stemmen op over de industriële monumenten die zijn weggehaald wegens de
verbouwing aan de Leuvensestraat enz. Blijkbaar zouden die zich, al dan niet beschadigd,
in de gebouwen van de Asiat bevinden.
o Jona Broothaerts licht toe dat ze min of meer intact zijn (op één monument na, zeker) en
dat de werkgroep Erfgoedcel bezig is om een plaats te zoeken om deze monumenten
opnieuw in het Vilvoordse landschap te laten verschijnen samen met een uitgedokterde
wandelweg/folder met omstandige info.
o F. Ramael stelt voor om drietalige infoplakkaatjes bij deze monumenten te plaatsen, als
eerste stap.
9. Vraag tot advies naamgeving nieuwe straat (J. Broothaerts)
J. Matthys licht toe dat een eerste advies is gevraagd aan de Erfgoedcel, die dan terugkoppelt naar
de Adviesraad voor Cultuur.
J. Broothaerts licht de nieuwe naam en ook de ligging van deze nieuwe straat toe. Er zullen in een
later stadium nog meer nieuwe straten in die omgeving worden aangelegd/benoemd.
Voorstel: Fredor De Bockstraat – Eén van de allereerste bedrijven in de buurt was de Filature
de Vilvorde (vanaf 1926): een spinnerij en weverij. L’Industrielle bleef bestaan tot 1970. De oprichter
van het bedrijf, Fredor De Bock, was ook de stichter van de Marie-Joséwijk. Nabij zijn bedrijfsterrein
werden een aantal arbeiderswoningen en heuse “cité ouvrière” gebouwd: de huidige MarieJoséwijk. De woningen werden gebouwd door Société Anonyme d’Habitations à bon marché
Trois Fontaines (later SA d’Habitations et de logements Trois Fontaines) in de periode 19271928. Deze maatschappij met zetel in Vilvoorde, Harensesteenweg 218, was in feite samengesteld
uit de familie De Bock. De eerste bewoners van de wijk namen er hun intrek op 18 december 1929.
De Societe Anonyme d’Habitations et de logements Trois Fontaines schonk de wegenis van de
Marie-Joséwijk rond 1969 aan het stadsbestuur.
Besluit: advies van Erfgoedcel wordt unaniem aangenomen.

10. Varia (J. Matthys & anderen)
OpenBedrijvenDag: Gaat door op zondag 2 oktober 2016 van 10u00 tot 17u00. Vilvoorde is een
hotspot tijdens deze editie van Voka OBD met maar liefst 7 bedrijven: 4 Fonteinen, AZ Jan Portaels,
cc Het Bolwerk, De Kruitfabriek, Ecoworks, Thiry Paints Vilvoorde, Van heck Interpieces.
o Vilvoorde is op korte tijd getransformeerd van oude industriestad naar innovatief
economisch knooppunt. Typerend hiervoor zijn de vele mediabedrijven die Vilvoorde rijk
is. Op Open Bedrijvendag ontdek je echter dat Vilvoorde nog veel meer te bieden heeft.
Laat je verrassen door de vele activiteiten bij De Kruitfabriek of duik in de wereld van de
theatertechniek bij Cultuurcentrum Het Bolwerk. Meer interesse in andere techniek? Dan
verdwaal je misschien liever tussen de auto-onderdelen van het distributiecentrum Van
Heck Interpieces. Verkies je technologie? Wat dacht je van de nieuwste operatierobot bij
AZ Jan Portaels? Dan kan je nadien met een portie gezonde tips lekker ontspannen bij de
groendaken van Ecoworks. Vergeet ook zeker niet het eerste gebouw van het nieuwe
stadsdeel 4 Fonteinen te bezoeken. Misschien wordt het jouw nieuwe thuis! Droom er dus
ook al maar het perfecte interieur bij, geïnspireerd door het kleurenadvies van Thiry
Paints. Hoe je dat allemaal gedaan krijgt op één dag? Per fiets natuurlijk! Want ook hier
werd een leuke fietsroute uitgestippeld. De stad voorziet ook een handige shuttlebus, en
we hoorden ook waaien dat er een fijne bezoekerswedstrijd op de planner staat met tal
van leuke prijzen! Voor CC Het Bolwerk is er voldoende parking voorzien op de
Rooseveltlaan.
o Link: http://www.openbedrijvendag.be
Tentoonstelling Wereldoorlog I: F. Ramael meldt dat deze tentoonstelling (die zeer mooi is) tot
stand kwam dankzij de inzet van Jona Broothaerts en de bereidwillige medewerking van
verenigingen zoals de Postzegelclub, De Violier, de Videoclub en de Heemkundige Kring.

De vergadering wordt geheven.
Volgende vergadering: dinsdag 29 november 2016

