Verslag Cultuurraad van 20 maart 2018
“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.”
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Hij verontschuldigt Pierre Bogaerts van het Dagelijks Bestuur.
1. Goedkeuring verslag dd. 23 januari 2018
Goedgekeurd mits volgende opmerking:
• Kandidatuur voor beheerraad cc Het Bolwerk was ingediend (maar niet ontvankelijk
verklaard wegens mondeling).
2. Presentatie van het Evenementenloket – https://www.vilvoorde.be/evenementenloket
Jeroen Matthys presenteert de on-line versie van het gloednieuwe Evenementenloket. Dit is in
voege sedert 1 maart 2018 (gedoogbeleid tot einde mei 2018). Dit platform moet worden gebruikt
voor alle evenementen in openbare ruimtes, of met heel veel publiek enz. Het gaat hier enkel om
een doorsluissysteem voor de diverse vergunningen (politie, brandweer, ziekenwagen, openbare
ruimtes enz.). Het platform geeft ook verdere info over en verwijzingen naar andere nuttige
diensten.
Vb.: Straatfeest via dit platform indienen, stoelen en tafels hiervoor via de gekende formulieren.
3. Terugkoppeling traject De toekomst van Adviesraden
Vermits hiervan nog geen verslag beschikbaar is, kunnen wij onmogelijk hierop verder ingaan.
4. Presentatie project 200 jaar Jean Portaels - https://cultuurraadvilvoorde.be/assets/2018-03-20200-jaar-portaels.pdf
Jona Broothaerts schetst het leven van Jean Portaels en zijn directe omgeving en geeft wat meer
duiding over wat er zoal gepland wordt in verband met de feestelijkheden. Uitnodiging voor de start
volgt.
5. Werkingssubsidies verenigingen - https://www.cultuurraadvilvoorde.be/assets/2018-03-20subsidiereglement_new.pdf
Johan Serkeyn schetst nog even wereld van de Vilvoordse werkingssubsidies.
Het nieuwe docje - nu zonder de foutieve info - is inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd.
Onze website heeft het echter nog niet kunnen publiceren, aangezien niets ontvangen. (nvdr de
nieuwe versie staat online).
Het volledige on-line plan is nog niet helemaal uitgewerkt. Tegen de volgende Cultuurraad zullen
de documenten zoals verleden jaar worden rondverdeeld, terug te bezorgen nog voor de grote
vakantie, te evalueren tijdens de grote vakantie en resultaat te bezorgen op de cultuurraad van
september 2018.
Positieve afsluiter van de schepen: het schepencollege en de gemeenteraad hebben besloten
meer nadruk te leggen op de amateurkunsten, het globale subsidiebedrag wordt opgetrokken van
28.000 euro naar 48.000 euro.
6. Debat over het Memorandum Cultuurbeleid Vilvoorde 2018-2024
Jon Igartua y Porres vraagt fiat van de Adviesraad om een Cultureel Infodebat te houden met alle
geledingen van de Vilvoordse politieke wereld, geleid door een onafhandelijke moderator. Dit zou
kunnen plaatsvinden in september 2018 (geen last van de sperperiode) in cc Het Bolwerk.
Het Memorandum kent 9 punten die dan kunnen worden aangesneden. Transversaal over alle
adviesraden heen is dit qua tijdsduur bijna onmogelijk.
De adviesraad gaat hiermee akkoord.
7. Varia

19 september 2017

1

• Frans Ramael geeft een korte toelichting in verband met de Vrijwilligersverzekering https://vlaanderenvrijwilligt.be
• OpenMonumentenDag: er is nog geen datum vastgelegd. Kandidaten voor de werkgroep
kunnen zich richten tot Jeroen en/of Jona. Er is geen nationaal thema meer.
• Vilvoorde Actief: er is nog geen datum vastgelegd. Kandidaten voor de werkgroep kunnen zich
melden bij Jeroen en/of Connie.
• Grote Markt: de werken op de Grote Markt vorderen goed. Er is gemeld dat Dikke Pie barstjes
begint te vertonen. Onderzoek volgt.
• De voorzitter vraagt wat er met de kermis (Carnaval- en Troostkermis) zal gebeuren als de
Grote Markt volledig klaar is. Besprekingen zijn hiervoor lopende. De stedelijke overheid heeft
nog geen echte beslissing, maar er zal naar een goede consensus worden gezocht.
• Er rijzen ook verscheidene vragen over het behoud en de plaats van het Vlaams Boerenpaard
van Rik Poot op de rotonde van het Heldenplein, als deze rotonde verdwijnt om plaats te maken
voor een kruispunt. Ook dit wordt door de stedelijke overheid onderzocht.
• Jon Igartua y Porres vraagt aan de schepen om de diensten betrokken bij de huis-aanhuiscommunicatie ervan in kennis te stellen dat deze info vaak ‘laat’ in de brievenbus wordt
gedropt. De schepen antwoordt dat deze bezorgdheid als in het schepencollege is aangekaart
en er zal hieraan gevolg worden gegeven.
• Dansketting: 28 april 2018: Caroline Van Camp deelt flyers uit voor dit event en vraagt om hier
wat ruchtbaarheid aan te geven en eventueel zelf mee te doen.
• Waterfeest: 29 april 2018
De vergadering wordt geheven.
Agenda:
❖ dinsdag 8 mei 2018 (Dagelijks Bestuur)
❖ dinsdag 22 mei 2018 (Adviesraad voor Cultuur)
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