
 

 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 9 APRIL 2019 

 

Aanwezig :  Jack van Peer, Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Kris Boel, Dirk Vergult, Cris Bruelemans, 

Chris De Beer, Jo De Cuyper, Erik De Lathouwer, Laureline Soubry, Karin Tavernier, Jos 

Daems en Johan De Vos. 
Verontschuldigd:  Maartje De Wilde, Elke Buts, Marcella Piessens en Vinciane Meert. 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 12-03-2019 

Bij punt 5. Erik De Lathouwer meldt dat dezelfde mail die bij VLAMO is rondgestuurd naar de 
aangesloten verenigingen ook bij Open Doek is rondgestuurd. Het debat in het Vlaams parlement over 

deze overdracht van de provinciale bevoegdheden naar het Vlaamse niveau kan je bij bijgevoegde link 
hieronder vinden. 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1311445/verslag/1313547?fbclid=IwAR0SOOOX36

lSp1qunzD51E9mWFGi90K6QuY_kQEulSTX_07bwbacaTBrS64 

Daaruit blijkt dat de schepen het idd. bij het rechte eind had en dat er dus geen extra middelen via het 
gemeentefonds naar de gemeenten is verhuisd. De koepelorganisaties hebben wel extra geld gekregen 

(volgens hen ontoereikend) om taken die door de provincies werden gedaan over te nemen, zoals b.v. de 

organisaties van die wedstrijden. Daaromtrent moeten zij een nieuw plan aan de Vlaamse overheid 
voorleggen tegen 1 mei. Wordt dus ongetwijfeld nog vervolgd. 

 
 Daarna wordt het verslag verder goedgekeurd. 

 

2. Werkgroep 50 jaar Cultuurraad. 

 

Bij afwezigheid van Marcella Piessens licht de voorzitter enkele zaken toe die al vastliggen. Er wordt 

een nieuw logo ontworpen rond deze festiviteiten door Ilse Bats. De trouwzaal van het stadhuis is reeds in 
optie genomen voor een academische zitting op zaterdag 12 oktober, exact dag op dag 50 jaar na de 

officiele oprichting van de Culturele Raad. Dit moet de start worden van een reeks activiteiten die moeten 

uitmonden in een slotevenement in het voorjaar van 2020.  
 

Door de werkgroep werd gezocht naar bestaande evenementen die als ‘kapstok’ kunnen dienen voor 
dit slotevenement. Een voorstel van zo’n evenement is het Foorfeest dat begin mei wordt georganiseerd. 

Dit sluit aan bij erfgoed en er zijn kansen om in de bestaande programmatie activiteiten bij te voegen die 

de merknaam ‘Cultuurraad’ kunnen uitdragen bij de brede laag van de bevolking. 
Tussen 12 oktober 2019 en mei 2020 zouden (bij voorkeur) 50 activiteiten, georganiseerd door de 

verenigingen en gebundeld in één brochure (cfr. brochure door stadsdiensten rond Vrouwenweek) 
worden georganiseerd. Bij voorkeur op plaatsen die niet dagdagelijks voor zulke activiteiten worden 

gebruikt. Om dit alles te realiseren is er dringend overleg nodig tussen de CR en de 2 departementen die 
hoofdzakelijk betrokken zijn bij deze festiviteiten, dienst evenementen en dienst Vrije tijd/Cultuur. Het is 

wijselijk die eerste gesprekken te voeren met de betrokken schepenen zodat er zo snel mogelijk een 

actieplan met budget kan worden uitgewerkt. De voorzitter zal deze eerste contacten leggen. Hij vraagt 
daarom een soort van memorandum dat als leidraad voor dit gesprek kan dienen. Er is reeds een brief 

opgesteld die als basis daarvoor kan dienen. 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1311445/verslag/1313547?fbclid=IwAR0SOOOX36lSp1qunzD51E9mWFGi90K6QuY_kQEulSTX_07bwbacaTBrS64
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1311445/verslag/1313547?fbclid=IwAR0SOOOX36lSp1qunzD51E9mWFGi90K6QuY_kQEulSTX_07bwbacaTBrS64


 

Er kan ook al uitgekeken worden naar een gastpreker voor de academische zitting. Liefst een 
begenadigd causeur die Cultuur eens vanuit een ander (luchtig) perspectief bekijkt, eerder dan iemand 

die een droge technische overpeinzing neerzet over het begrip Cultuur. Ronny De Mulder stelt Miek De 
Kepper (voormalig directeur van LOCUS) voor, die over 50 jaar Vlaams lokaal cultuurbeleid een boek heeft 

geschreven . 

https://www.deburen.eu/programma/4459/bach-cement-en-de-postbode 

https://e-tcetera.be/zin-en-onzin-lokaal-kunstenbeleid/ 

Ook is het nuttig nu reeds bij de verschillende culturele instellingen en diensten na te gaan welke data 

in het voorjaar 2020 nog vrij zijn om eventueel één van die 50 activiteiten te organiseren. 
 

3. Problematiek interne en externe communicatielijnen. 

Wat interne communicatie (onder de leden van bestuur) betreft stelt Laureline voor alle nodige verslagen, 
documenten e.d op te slaan in Google Drive. Dat is heel gebruiksvriendelijk en in het onderhoud zelf 

kruipt weinig tijd. De stad heeft ook een sharepoint waar dat zou kunnen op gebeuren, maar daar rijst de 

vraag wie dit digitaal platform beheert en wie dan beslist welke documenten daarin worden opgeladen. 
De dienst OCV werkt hieraan in samenwerking met dienst ICT en zal tegen de volgende 

bestuursvergadering van 14 mei toelichting geven over deze werking. 

Voor de externe communicatie liggen de zaken anders. In het debat hierover geniet een (statische) 

feitelijke website waarin de doelstellingen en samenstelling van de CR worden in opgenomen de voorkeur. 
Eventueel als onderdeel van de website van de stad. 

Ook een (leesbare) lijst met aangesloten verenigingen en ook de verslagen van de vergaderingen zouden 

daar een plaats kunnen krijgen. Voor andere zaken, zoals b.v. de viering rond 50 jaar CR, zouden 

dynamischere communicatiekanalen moeten worden opgezet. 

Toch blijven de meningen verdeeld over wat er gepubliceerd moet worden zodat besloten wordt een 
werkgroep bestaande uit Laureline Soubry, Chris De Beer, Dirk Vergult, Johan De Vos en Jo De Cuyper in 

het leven te roepen die omtrent deze externe communicatiemiddelen een voorstel zal uitwerken, met 

inachtname van de heersende privacywetgeving.   

 

4. Eerste evaluatie beleidsvisie 2019-2024 

De voorzitter heeft een document voorbereid waarin alle bemerkingen aangaande de beleidsnota die de 

leden van de CR hem hebben toegestuurd zijn verwerkt. Hij wil hiermee een beeld (en reactie) schetsen 

over het WAT er in de beleidsnota staat, meer dan over het HOE deze doelstellingen zouden moeten 
gerealiseerd worden. Dat laatste komt meer ter sprake bij de fase van de uitwerking van dit programma. 

Hij heeft ook getracht om de voorgestelde beleidsvisie te toetsen aan het memorandum van de vorige CR. 
Welke punten uit het memorandum wel zijn opgenomen in de tekst, maar zeker ook welke niet. 

Over de inhoud van het document wordt niet gediscussieerd, en iedereen is het eens dat, hoewel er 

positieve punten te vinden zijn in het voorgestelde beleidsplan, toch de bezorgdheid heerst over (vooral 

dan) de financiële implicaties van het gemeentefonds en in het bijzonder de plaats van de verenigingen 
daarin. Toch hebben enkele leden bedenkingen bij de stijl waarin dit document is neergeschreven. Het 

zou volgens hen wel eens te negatief overkomen bij de (politieke) beleidsmakers, zodat de kans bestaat 

dat die stijl voor hen zou primeren over de inhoud en dat dus die laatste aan impact zou verliezen.  Jo De 
Cuyper en de voorzitter zullen hierover samen zitten om enkele literaire aanpassingen te doen tegen de 

volgende samenkomst van het DB op 24/4. Zonder evenwel aan de inhoud van het document te raken. 

https://www.deburen.eu/programma/4459/bach-cement-en-de-postbode
https://e-tcetera.be/zin-en-onzin-lokaal-kunstenbeleid/


 

5. Punten vanuit OCV (ondersteuning cultuur en vrije tijd) 

 

Projectsubsidie rond tentoonstelling 50 jaar Troelant krijgt negatief advies. Aanvraag te laat en tevens 

heel onvolledig ingediend. 

De terugkoppeling van de adviesraden. De leden krijgen een lijst waarin de samenstelling van alle 
adviesraden is opgesomd. Sommige adviesraden zijn reeds bijeengekomen (BIB, SASK, AV ACCSI, 

Toerisme) en hebben reeds hun vergaderagenda voor dit jaar samengesteld. Verslagen van voorbije 
bijeenkomsten zijn naar leden van CR doorgemaild.  SAMWD moet nog worden samengeroepen. SteM, 

Stramin, Gecoro  en straatnamencommisiie volgen later. 

Op de brief van de voorzitter waarin gevraagd wordt de samenstelling van deze adviesraden te herzien 
(lees het aantal leden te verkleinen tot werkbare aantallen) is nog geen antwoord gekomen. Hij zal 

hiervoor contact opnemen met het stadsbestuur om op onze vragen/voorstellen antwoorden te krijgen. 

De deelraden moeten ook nog samenkomen. Erfgoed-Beeldende kunst plannen hun eerste vergadering 

op 25/6. Bestuursleden uit het socio-cultureel werk en de podiumkunsten moeten hierover nog 

overleggen. 

De termijn voor het indienen van de subsidiedossiers is afgesloten. Op de lijst die het ocv ronddeelt zijn er 

186 dossiers ingediend en 18 niet. De dossiers zullen nu nagekeken worden. 

Het decreet bovenlokale cultuurwerking, dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, voorziet in 

projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. De deadline voor projecten die starten vanaf 1 januari 
2020 en maximum 3 jaar lopen is 15 mei 2019. Indienen gebeurt via de digitale applicatie KIOSK. En op 

25 april organiseert het steunpunt voor Bovenlokale Cultuurwerk in Sint-Niklaas een workshop omtrent 

deze subsidieaanvragen. Meer informatie hierover op www.cultuurbovenlokaal.be 

Er wordt voorgesteld om voorafgaand aan de bestuursvergadering van 14 mei omtrent dit decreet 

bovenlokale cultuurwerking een spreker uit te nodigen om over dit decreet uit te wijden. Voorstel is in de 
eerste plaats Pieter Malengier (Bib) en indien niet kan Rik Van Daele. Hierdoor zal de vergadering om 19u 

aanvangen. 

 

6. Interessante Culturele activiteiten 

De geactualiseerde lijst activiteiten wordt rondgedeeld. Wie nog ander activiteiten wil doorgeven, kan 
dit mailen naar cultuur@sint-niklaas.be graag met vermelding ‘opname longlist cultuurprijs’. 

 

7. Varia 

De voorzitter meldt dat vanuit ACCSI de vraag is gekomen of de CR kan helpen om de 

gender(on)gelijkheid in de samenstelling van de RVB op te lossen. Het probleem zit hem niet in de 

afgevaardigden van de CR want die zijn gelijk verdeeld. Het lijkt ons dan ook logisch dat in de andere 
groepen (gemeenteraad en gebruikers) naar een oplossing gezocht wordt. 

De vergadering wenst Karin Tavernier een succesvolle medische ingreep en een voorspoedig herstel. 

 
Namens de stedelijke cultuurraad 

 

 
 

Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 
secretaris        voorzitter 

https://cultuurbovenlokaal.us20.list-manage.com/track/click?u=368ea021e635a2de67d5ef294&id=54fee6f552&e=c1dbfde761
http://www.cultuurbovenlokaal.be/
mailto:cultuur@sint-niklaas.be

