Verslag Buurt Spoorweg Museum dd.: 08/02/2022
Overleg HERITA <> BSM
Aanwezig: Caroline, Beau, Puck, Veerle, Pierre, Louis, Herman, Herman, Philippe, Tom, Michel

1. De aanwezigen stellen zich voor
2. BSM geeft toelichting bij de geplande activiteiten:
 Weekend 1:
- Viering 60 jaar tramsite BSM op zaterdagnamiddag 23/04/2022 met receptie en
speeches. De trams worden naar buiten verplaatst (Tom, Michel, Koen, Pierre) en er
is ook een bar en eventueel enkele foodtrucks o.a. pannenkoeken, broodjes, …. De
genodigden worden samen met hun gezin uitgenodigd om er een feest van te maken
met mogelijkheid om vrij de site te bezoeken. Er wordt ook een fanfare en/of
dixielandband uitgenodigd voor de muzikale omlijsting (Louis). BSM zorgt voor een
fototentoonstelling met panelen en in vitrinekasten (Tom). De diverse uitgenodigde
organisaties krijgen de mogelijkheid om een eigen stand op de site op te zetten
- Erfgoeddag zondag 24/04/2022 met vrij bezoek (eventueel met audiogidsen) en
rondleidingen (Luis, Michel). Ook die dag wordt er een bar gerund door BSM en zijn
er eventueel enkele foodtrucks aanwezig.
- Erfgoedscholenweek 25/04/2022 >>> 29/04/2022 opstart scholenproject (Philippe)
en mogelijkheid voor scholen om een kort bezoek gratis aan de site te doen
(Philippe) met gids (Louis) (duur 1u)
 Weekend 2:
- Viering einde van de route naar Leerbeek 50j op zaterdag 10/09/2022 met
inhuldiging gerenoveerde tram. Opnieuw receptie en speeches. De trams worden
naar buiten verplaatst (Tom, Michel, Koen, Pierre) en er is ook een bar en eventueel
enkele foodtrucks o.a. pannenkoeken, broodjes,…. De genodigden worden samen
met hun gezin uitgenodigd om er een feest van te maken met mogelijkheid om vrij
de site te bezoeken. Er wordt ook een fanfare en/of dixielandband uitgenodigd voor
de muzikale omlijsting (Louis). BSM zorgt voor een fototentoonstelling met panelen
en in vitrinekasten (Pierre). De diverse uitgenodigde organisaties krijgen de
mogelijkheid om een eigen stand op de site op te zetten.
- Open Monumenten Dag zondag 11/09/2022 met vrij bezoek (eventueel met
audiogidsen) en rondleidingen (Luis, Michel). Ook die dag wordt er een bar gerund
door BSM en zijn er eventueel enkele foodtrucks aanwezig.
 Koppeling van beide weekends:
- Doorlopende tentoonstelling van 22/04/2022 tot 12/09/2022 : “Beschermd
industrieel erfgoed in Vlaanderen” (39 banners uitgewerkt door VVIA) (Tom en
Herman) met inhuldiging op zat 23/04/2022. (zie boven)
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3. Concrete vragen van BSM aan HERITA:
 Hoe kan HERITA deze projecten ondersteunen, verfijnen?
- Wie moet er voor Herita uitgenodigd worden op deze evenementen. Graag een lijst
uit te nodigen personen doorsturen voor beide evenementen naar
secretariaat@tramsite-schepdaal.be
- Kan er iemand van Herita ook speechen op 23/04/2022 en 10/09/2022
- Bouwt Herita op beide evenementen een stand op ter plaatse?
- Kan Herita de subsidiëring van de recepties op zich nemen? Zo ja welk budget kan er
voorzien worden? Is er ook steun in natura mogelijk? Vb.: catering? Dranken? …
- Is er logistieke steun mogelijk vb.: receptietafels, ijskasten, adressen eventuele bands
of fanfares, uitnodigen perscontacten, in bruikleen geven van vitrinekasten en/of
panelen, …
- Zijn er foodtrucks bekend die wij zouden kunnen contacteren?
 Andere items die dringend moeten uitgeklaard worden/aangekaart worden bij het
bestuur van Herita:
- de cruciale en dringend op te lossen rem op de verdere ontwikkeling van de site is de
erbarmelijke staat van de aanwezige sporen. Kan er op korte termijn een budget
vrijgemaakt worden om enkele zeer dringende herstellingen uit te voeren zodat de
trams veilig op de site kunnen verplaatst worden. (wissels, dwarsliggers en kleine
herstellingen in afwachting dat het door BSM bij Herita (Freek) ingediende en
gefaseerde masterplan kan uitgevoerd worden)
- montage aangekochte banner 10m X 1,6m Helaas in tegenstelling wat door BSM
gevraagd werd niet wind doorlatend en zonder draagframe. Dus momenteel niet te
gebruiken. Hoe lossen we dit op? Extra stevig frame bestellen? Of nieuwe banner
laten maken die wel wind doorlatend is zodat een lichter frame kan aangekocht
worden? Budget hiervoor?
- Welke budgetten zijn er momenteel wel nog beschikbaar voor BSM vb.:
beheersingswerken en onderhoud beschermde trams, voorziene herstellingen,
uitrollen WIFI net op de site (expohal en zandmagazijn, ….)
- Er wordt momenteel gewerkt aan lokale fietsroute rond de figuur van wielrenner
Remco Evenepoel. Zou Herita niet kunnen polsen om deze route een halte te geven
op de tramsite?
- In 2023 plannen wij evenementen rond de tram in de strip (Urbanus is uit de streek).
Kan Herita mee onze vraag ondersteunen om een strip op de tramsite te
ontwikkelen?
- Op langere termijn zien wij ook een internationale tentoonstelling van Delvaux op de
site. Kan Herita dit mee organiseren?
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