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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 april 2021
Interpellatie

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); 
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de 
heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan 
Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El 
Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, 
raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, 
raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De 
Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, 
raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, 
raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit)

IR 11 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Inrichten van cultuurtuinen, om onze 
culturele zomer in coronatijden  te waarborgen

Indiener(s)
Ilse Bats (Vooruit)

Gericht aan
Filip Baeyens

Bondige toelichting
Vanaf 8 mei mogen kleine culturele activiteiten opnieuw plaatsvinden, dat staat zo in het 
'buitenplan' dat het Overlegcomité heeft voorgesteld. Iedere stad maakt zich dus op voor een 
lange zomer met veel kleine evenementen en optredens.
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Uiteraard moeten we in Sint-Niklaas mee op deze kar springen. Ik ben ervan overtuigd dat onze 
diensten al druk aan het denken geslagen zijn, en ik zou daar graag mijn idee aan toevoegen.

Zoals we al eerder aangaven is het onze mening dat de stad zelf initiatieven moet nemen en 
verenigingen, cultuurmakers en horeca actief moet uitnodigen en tools moet bieden om 
opnieuw aan de slag te gaan.

En dus lijkt het me een prima idee om een paar gesloten of omheinde stadstuinen structureel, 
voor de hele zomer, in te richten als kleine podium-buiten'zalen', die iedereen die dat wil kan 
gebruiken zoals je dat zou doen met de binneninfrastructuur van het Cultuurcentrum.

Ik zal mijn idee uitgebreider toelichten tijdens de behandeling van de interpellatie.
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biilagen

lnterpellatie m.b.t. inrichten van cultuurtuinen tijdens de zomer

Geachte mevrouw Bats,

Beste l[se,

De dienst evenementen en het cuttuurcentrum zu[Len de komende weken meer duidetijkheid
verschaffen over de mogeLijkheden om kLeinere cuLtuurevenementen tijdens de zomer en de
nazomer in te ptannen. Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van evenementen
die afhankel.ijk van de evolutie van versoepeLingen aanpasbaar zijn. Conform de maatregelen
trachten de diensten ze[f activiteiten in te plannen op diverse Lcicaties en worden derden zoveel
mogeLijk ondersteund, zowel qua begeleiding als met subsidies. Voor de organisatie van
evenementen en de subsidies kan nog steeds een beroep worden gedaan op de middelen van
het Corona Noodfonds. We zorgen (in afspraak met het de dienst communicatie / stadspromotie,
de horecacoach en het Centrummanagement) bovendien voor zoveeL mogeLijk synergie tussen
evenementen, cultuur, toerisme, handel. en horeca.

Een Locatie waar momenteel onder andere naar gekeken wordt, is de speel.plaats van de
academies, een in de zomer rustig gelegen omgeving van de stadsschouwburg (afsl.uitbaar,
opslagcapaciteit, horecamogeLijkheden, gebruik ticketing cuttuurcentrum ...). Ook de
Mercatortuin, het pteintje aan de toegang van het SteM en de omgeving van de kiosk in het
Romain De Vidtspark worden afgetoetst. De tuin van WARP, het park van De/Het Casino, 't Ey in
Belsete zijn andere mogel.ijke plekken van onderzoek. ln de SaLons wordt atvast een volgende
editie vanTerrazza gepland en ook aL[e eventuel"e suggesties van derden (schol.en en
instetlingen, bedrijven ...) worden onder de Loep genomen.

Hoogachtend
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