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Van: Ilse Bats 

Verzonden: woensdag 19 mei 2021 11:36 

Aan: Ine Somers <Ine.Somers@sint-niklaas.be>; Filip Baeyens <Filip.Baeyens@sint-niklaas.be> 
CC: Johan Verhulst <Johan.Verhulst@sint-niklaas.be>; Joke Smet <joke.smet@sint-niklaas.be> 

Onderwerp: cultuurtuinen / concrete vragen van uitbaters + stand van zaken 

  

Geachte schepenen, 

Beste Ine, Filip, 

  

Ik heb een paar vragen en bedenkingen rond de stand van zaken van de cultuurtuin(en). 

 

1. Ik kreeg naar aanleiding van mijn vraag ivm met in te richten cultuurtuinen twee telefoons met een 

locatievoorstel. 

> de kantine van de sporthal in Nieuwkerken (wat ikzelf een heel geschikte locatie vindt voor 
Nieuwkerken, ook omwille van de uitbating) Als de stad daar een basisinfrastructuur kan voorzien (klein 

podium is genoeg), dan zullen verenigingen en eventuele andere aanvragen snel toehappen. 

> Kinderboerderij Den Binnenhof, ook in nieuwkerken. Maar ik veronderstel dat dat wellicht niet zo 

makkelijk zal liggen. 

Zou u aub met deze mensen eens contact willen opnemen om op hun vraag te antwoorden?  

2. Hoe staat het algemeen met de inrichting van een 'tuin'. Nu de verenigingen opnieuw kleine 
activiteiten mogen inrichten staan sommigen te popelen om een buiten-accomodatie te huren/gebruiken. 

Te lang wachten met een voorstel voor deze groepen lijkt me geen goed idee. (eerlijk gezegd vind ik dat het 
iets te lang duurt voor verenigingen op dat vlak perspectief krijgen) 

3. Kan u mij op de hoogte houden van de timing van de plannen? 

4. Kan u me aub op de hoogte houden van de communicatie hieromtrent met de verenigingen? 

  

 

Dank u wel, 

beste groet, 

  

Ilse Bats 
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bijtagen

Schrifteliike vraag m.b.t. inrichten van cultuurtuinen tijdens de zomer - vragen uitbaters en
stand van zaken

Geachte mevrouw Bats,

Beste l[se,

De dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd, alsook de dienst evenementen en het
cuttuurcentrum onderzoeken samen de mogeLijkheden om (cuttuur-)evenementen tijdens tle
zomer en de nazomer in te plannen. Conform de maatregelen trachten de diensten zetf
activiteiten in te plannen op diverse locaties en worden derden zoveel mogel.ijk ondersteund,
zoweL qua begeleiding ats met subsidies. Voor de organisatie van evenementen en de subsidies
kan nog steeds een beroep worden gedaan op de middelen van het corona noodfonds.

ln het voorjaar werd de piste van het Vp-pLein onderzocht, op deze site zijn nog werken aan de
gang en kan bijgevoLg de veil.igheid niet gegarandeerd worden. De koer van de Kouter fungeert
momenteel a[ aLs dergel.ijke cuLtuurtuin. Concrete vragen van verenigingen kregen wij hiertoe
zelf nog niet. ALl.icht heeft dit ook te maken met de huidige beperkende maatregeten en de
onzekerheden betreffend versoepe[ingen deze zomer, waardoor ook verenigingen een
afwachtende houding aannemen.
Een locatie waar we momenteel mee aan de slag gaan en offertes voor opgevraagd hebben, is
de speelpl.aats/koervan de academies, een in de zomer rustig'geLegen omgeving van de
stadsschouwbu rg.

Het voorbije weekend vonden daar voorstel.l.ingen plaats van Theater Tieret en ook de komende
weekends worden op die plek test-events ingepLand. Ook tijdens de L1--daagse van V[aanderen
Feest (1" tot LL jul.i) worden op deze locatie activiteiten ingepLand.

Graag nuanceer ik toch even dat het openste[[en van een dergel.ijke ptek toch compl.exer is dan
wat voor ogen gehouden wordt. Dit vergt toch enige personeetsinzet (oa. agendabeheer,
toezicht, schoonmaak) en middeLen (inrichting: podium, stoeLen/tafe[s, toiletwagen,
stroomgenerator) beiden zijn momenteeI beperkt voorhanden, niettegenstaande wordt er vanuit
de diensten volop ingezet dit aLsnog te realiseren.
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Wij communiceerden vanuit onze dienst OCV aan de verenigingen wat ondertussen mogel.ijk is

in onze Lokaten en verenigingen die outdoor iets witlen organiseren worden op de website Sint-

NikLaas in eerste instantie a[ doorverwezen naar het indienen van een aanvraag + CERM bij

dienst evenementen. Wij zul.l.en dit na aankondiging van de besl.issingen van het overl.egcomité

ook hierover gericht communiceren.

Wat betreft de vragen van de uitbaters nam ik reeds telefonisch contact met hen op en zullen

we van zodra er meer duideLijkheid is omtrent de CIRM (Covid lnfrastructure Model"- verpl.icht bij

het ontvangen van events in je gebouw en bijvoorbeel.d ook nodig bij tenten/overkappingen) en

de versoepel.ingen inzake het horecaprotocol, hen de nodige informatie aanleveren en hen

ondersteuning bieden bij de opmaak van de nodige CERMS (Covid Event Risk Model.).

Hoogachtend

Namens het cotlege van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst
atgemeen directeur

p Baeyens

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester


