Verslag Cultuurraad
27 april 2017
Administratief centrum

Aanwezigen:

F. Vereecken, voorzitter wd
M-L Borms, E. De Cock, G. Dierickx, F. Leroy, A. Moeyersons,
F. Ools, L. Saterdag, T. Van Beylen, D. Van Muylder, leden
G. Verhulst, schepen van cultuur
M. Van den Eede, secretaris

Verontschuldigd:

J. Coeckelberchs, voorzitter
W. De Vis, S. Gunst, K. Moeyersons, H. Taelemans, J. Trap, leden

Afwezigen:
01

E. Deschepper, M. Lemmens, M. Vandenbroeck, M. Verbelen, leden

AANVRAAG SOCIAAL-CULTURELE VERENIGING: WOOZY TROOPER

Woozy Trooper is een coverband bestaande uit 4 oud-chiroleden van Chiro Malderen:
Joris Buelens – Enzo Meert – Nick Van De Voorde – Vincent Janssens.
Zij brengen “muziek voor jong en oud, gaande van classics tot recentere pareltjes – op
een bedje van eigen makelij”.
Zij repeteren wekelijks in de bedrijfsruimte van de ouders van een van de leren
(Blokstraat). Hiervoor betalen zij een kleine bijdrage.
Vorig jaar hebben zij een 6-tal optredens verzorgd.
Kosten maken zij voor hun materialen, repetitieruimte, vervoer, …
Ze spelen voor een kleine vergoeding.
Voor dit jaar staan er alvast 2 optredens gepland: 27.05: 75 jaar FC Malderen en 20.08:
Feestweekend Landelijke Gilde Malderen.
Volgende opmerkingen worden gemaakt:
 Gevaar voor het scheppen van een precedent.
Er zijn nog verschillende groepjes in Londerzeel, die ook zullen volgen.
 Commercieel karakter: beginnende bands spelen meestal gratis of voor een klein
bedrag. Dit dekt waarschijnlijk niet de kosten die ze maken.
 Bands maken/bepalen mee het cultureel leven in de gemeente. Hebben hun eigen
fans.
 Wanneer zij effectief groeien en commercieel worden, zullen zij niet meer
geïnteresseerd zijn in de subsidie van de gemeente.
 Gemeente mag hen de kans geven om het culturele leven mee te bepalen.
 Kleine aanpassing van het reglement: eigen activiteiten organiseren.
Hierop wordt weerlegd dat het reglement dient geïnterpreteerd te worden in de
ruime zin.
Advies cultuurraad: De cultuurraad geeft een gunstig advies aan de aanvraag
van Woozy Trooper tot sociaal-culturele vereniging.
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VERSLAG VERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2016
Subsidies werden uitbetaald aan de verenigingen.
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Over de nieuwe naam van het sportcomplex is nog geen beslissing getroffen.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
NIEUWE STRAATNAAMGEVING VERKAVELING BLOEMSTRAAT

Op de plaats van de voormalige boerderij en omliggende grond komt een verkaveling van
14 bouwgronden. Er worden eveneens een aantal parkings voorzien aan het
gemeenschapscentrum. Er dient voor deze verkaveling één straatnaam gekozen te
worden.
Voorstellen:
 Link met Gerard Walschap en zijn romans
 Jefke Kiek of Poelierstraat (verwijzing naar de geschiedenis)
 Van Ipperselestraat (liefst geen eigennaam)
 Boereskar (mogelijke verwarring met Boeressteeg)
 Toponiemen:
o Reeds bestaande: Blauvenne – ’t Hoyveld – Doofmeren, …
o Nieuwe voorstellen:
 Swaddergat of Swadderstraat
 Bouchout (bossen)
 Clipperslinde  Clippel
Advies cultuurraad: De cultuurraad stelt met algeheelheid van stemmen als
nieuwe straatnaam voor de nieuwe verkaveling aan de Bloemstraat “CLIPPEL”
voor.
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NAAR EEN NIEUW GIL CONCEPT

Het Gemeentelijk informatieblad verschijnt momenteel 9 maal per jaar en vormt het
geschreven communicatiekanaal naar alle inwoners toe.
Inhoud: naast gemeentelijke en OCMW-informatie krijgen verengingen een gratis forum.
Om budgettaire redenen en ook omdat digitalisering meer mogelijkheden biedt, wordt
overwogen om de papieren versie te herbekijken.
Tevens is de bedeling ervan een wederkerend pijnpunt.
 Mogelijke veranderingen die op tafel liggen:
 Verminderen van het aantal edities naar 6.
 Bedeling niet meer aan huis, maar enkel op vraag op adres bedeeld.
 Bedeling op vaste punten: Administratief Centrum, Grondgebiedszaken,
bibliotheek, bakkers, enz.
 Volgende bedenkingen worden gemaakt:
 Papieren versie van de GIL dient te blijven bestaan. Liefst op huidige aantal
edities. Als tweemaandelijks verschijnt, wordt de deadline voor activiteiten nog
vervroegd, wat niet meer haalbaar lijkt.
 Aantal activiteiten in agenda wordt verdubbeld. Besparing hierdoor wordt in twijfel
getrokken.
 Weglaten van periodieke activiteiten = OK
Enkel de “éénmalige” activiteiten vermelden in agenda.
Belichten van “speciale” eventen mag behouden blijven.
 Niet alle verenigingen maken nog gebruik van UiT-kalender. Slechts voor
“speciale” events. Vermelding in GIL lokt andere geïnteresseerden.
UiT wordt vanuit een andere invalshoek geraadpleegd: vb.: zondag: waar kunnen
we naartoe?
GIL  activiteit van een bepaalde vereniging nakijken.
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Bedeling aan huis behouden. Ophalen op verschillende punten: gepensioneerden
die moeilijk te been zijn, zullen weer uit de boot vallen. Zij hebben ook geen
computer (> 80-jarigen).
Bedeling op adres (op aanvraag) zal hoogstwaarschijnlijk duurder uitvallen dan in
iedere bus.
Papieren versie blijft voor meerderheid nog steeds meer/gemakkelijker leesbaar
dan digitale versie.
Vermeerderen van nieuwsbrieven  wordt minder gebruik van gemaakt.
Kwaliteit GIL en inhoud: inhoud behouden (= informatie) maar op minder dure
kwaliteit + kleurdruk.
Vb.: “krantenversie” te bekijken of goedkoper is
Publiceren van een “Londerzeels” kruiswoordraadsel.
GEPLANDE ACTIVITEITEN CULTUUR – TOERISME
Erfgoeddag “Zorg” + 125 jaar WZC loopt nog tot en met 7 mei tijdens
openingsuren Babbeleir.
28.04.2017: Centrum vanaf 20 uur: Lokale Helden: 5 Londerzeelse bands krijgen
een podiumkans.
Biermaand: zie bijlage.
21 mei: Cornet Aperitiefconcert: Palm en cultuurdienst: optreden “Leo en
Dicaprio” (Dries De Vis en muzikant) – cornetproeverij met hapjes en verkort
brouwerijbezoek.
Gedichten GavoorGeluk en opstelwedstrijd Junior Journalist – bekendmaking
laureaten
15 mei:
9.30u Centrumschool voor Centrumschool en Virgo Sapiens
13.30u Ter Elst voor Steenhuffel, Sint-Jozef en Malderen
31 mei:
9.30u GTIL (GavoorGeluk)
17 mei: samenspeeldag: kinderen – ouders – grootouders
19 mei: cultuuruitstap Utrecht i.s.m. Davidsfonds Centrum.
11 juni: Open Stoeterijendag: zie bijlage
1 juli: Londerzeel Zingt!  Steenhuffel
Voorstel: de aanpassing voor de reglementen voor verhuring lokalen zal
eerstdaags bekeken worden.
VARIA
Frans Ools: optreden in Leireken (7 mei – 11u – aperitiefconcert Elysium
Ensemble)
Lieve Saterdag:
o Londerlab: lasercutter 2 wekelijks in bibliotheek = een aanrader!
Franky Vereecken: controle van BTW - KM Concordia bij eetfestijn
Verenigingen in heel Brabant zullen controles krijgen
 cultuurdienst informeert bij schepen Bart Van Doren en geeft eventueel meer
uitleg op vergadering van 22 mei.
KM Concordia: eetfestijn 6 en 7 mei
22 mei: volgende vergadering cultuurraad: voorstelling projecten Fonds A. Van
Roy en adviesvorming.
Namens de cultuurraad

Monique Van den Eede
secretaris
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