
 

 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 11 JUNI 2019 

 

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

Cris Bruelemans, Chris De Beer, Maartje De Wilde, Laureline Soubry, Karin Tavernier, 

Marcella Piessens, Vinciane Meert, Elke Buts, Jos Daems, Johan De Vos, Jo De Cuyper 
Verontschuldigd:  Erik De Lathouwer  

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 14-05-2019 

Omdat dit verslag op de website verschijnt, dus openbaar is, moet we toezien dat er geen namen 
opgenomen worden als de persoon in kwestie dit vraagt. Dit kan gebeuren bij de goedkeureing van het 

verslag op de volgende vergadering en dan zal het verslag in die zin worden aangepast. 
Bij punt 3 werd de brief die eerder werd opgesteld als werkdocument gebruikt bij de bespreking met 

de schepenen. Deze brief zal ook gebruikt worden om rond te sturen naar de aangesloten verenigingen. 
Bij punt 4. Budget 2019 is niet rondgestuurd, maar totaal bedrag is gelijk aan budget 2018. 

Bij punt 7. Tussenkomst Laureline. Hierin moet ook vermeld worden dat er te weinig wordt ingezet op 

de jeugd, hoewel dat als één van de prioriteiten naar voor geschoven werd door ACCSI. 
Daarna wordt het verslag goedgekeurd. 

 
 

2. STAVAZA werkgroep 50-jarig bestaan cultuurrraad 

 
Werkgroep kwam samen op 3 juni waar Maartje (ziek) en Cris (werk) niet aanwezig waren. Marcella 

leest verslag voor van wat er toen besproken is. 
Feestelijke (geen academische) zitting, 12 oktober stadhuis om 15u. Duurtijd niet langer dan 1-1u15 

4 sprekers: burgemeester, schepen Cultuur, voorzitter CR en gastpreker. 

Voor muzikale omlijsting wordt voorstel aangenomen om dit over te laten aan Vinciane die dan met 
leerlingen van de academie voor enkele korte, uiteraard feestelijke, muzikale intermezzi zal zorgen.  

Op 12 oktober wordt ook het programma voor de rest van de feestelijkheden voorgesteld. Althans die 
al geweten zijn, want er kunnen later nog activiteiten worden aan toegevoegd. 

Eerste optie voor slotmoment (foorfeest) lijkt van de baan. Er wordt nu uitgekeken naar 
gecombineerde activiteit ambachtelijke markt / bloemenmarkt / dag van park (vermoedelijk 17 mei 2020). 

Deze optie kwam ook naar voor in het gesprek met beide schepenen (28/5). 

Lay-out brochure zou door stadsdiensten worden gedaan. Er wordt geopteerd van één brochure klaar 
te hebben tegen 12 oktober met wat er dan tot eind december gepland staat en tegen 2020 een update 

uit te geven met de rest van het feestprogramma. 
Verenigingen zullen in de deelraden worden aangespoord actief mee te werken aan deze viering. 

Een “jury” bestaande uit leden van CR zal oordelen of ingediende voorstellen beantwoorden aan de 

doelstelling. De weerhouden activiteiten worden dan opgenomen in de brochure. In de lijst van landelijke 
dagen 2020 kan dan 50 jaar CR worden opgenomen zodat die verenigingen hiervoor 150 euro kunnen 

krijgen. 
Voorstel om aan verenigingen één foto door te sturen waarmee een soort van fotowedstrijd wordt 

georganiseerd met daaraan verbonden een prijs die kan verdeeld worden onder de leden zoals bv 
gidsbeurt, groepsticket CC of iets soortgelijks. 

 



Wat het logo betreft wordt gekozen voor de blauwe variant. Die zou dus nu op elke correspondentie 

rond 50 jaar CR moeten worden gebruikt. 
 

Na dit verslag ontspint er zich een debat over de de originele doelstelling van deze feestperiode in het 
algemeen en doelstelling van de feestzitting in het bijzonder, w.o. dus ook de gastspreker/locatie. 

Hieruit komt het voorstel om een aparte activiteit/debat te organiseren waarin de kijk op Cultuur door 

“niet gevestigde cultuurbobo’s” centraal staat en waar gekeken wordt naar het innovatieve aspect van 
Cultuur. 

Wat de locatie betreft zijn er wellicht andere plaatsen waar dit zou kunnen doorgaan, maar waar niet 
de nodige infrastructuur kant-en klaar voorhanden is. Stoelen, piano, catering enz. 

Er circuleren ook verschillende namen om op die feestzitting zijn/haar aparte/ludiek/niet academische 
kijk op Cultuur te geven. 

Besloten wordt om Tom Lanoye als eerste te contacteren (door de secretaris), de andere namen zijn 

Karl Meersman, Gaea Schoeters, Stijn Van de Voorde en Stef Van Bellingen. 
De brief naar de verenigingen kan dus, nu logo is er, naar verenigingen gestuurd worden. Op de 

deelraden moet deze viering dan een hot topic worden. 
De werkgroep zal nog voor de vakantie samenkomen om een verdere planning op te maken.  

 

3. Budgettering Cultuurprijzen 

Er zal gekeken worden hoe en wie de vorige Cultuurprijzen (6 beeldjes voor een bedrag van 6.000 Euro 

+BTW) heeft betaald. Nu er besloten is uit elke categorie een winnaar te maken, moeten we op zoek naar 

een (waarschijnlijk goedkoper) alternatief en een geldbron voor die beeldjes. In 2013 betaald vanuit de 
restmiddelen cultuurbeleidsplan die bij vzw ACCSI ‘geparkeerd’ stonden. 

Elke bevestigt dus dat het budget voor Cultuur voor 2019 hetzelfde is als voor 2018. Dat betekent dat 

binnenin dit totaalbedrag alle voorziene uitgaven moeten worden gebudgetteerd. Aangezien er in 2018 

geen sprake was van nieuwe beelden voor Cultuurprijzen, staat dat ook niet in het budget 2019 en moet 
er eventueel gezocht worden waar we dat geld dan vandaan kunnen halen en dat dan voorzien in budget 

2020. Ook wat het slotakkoord van 50 jaar CR moet worden (mei 2020), dat zou voor volgend jaar op die 
manier moeten gebutgetteerd worden en daar zal dus moeten gekeken worden naar de diensten van 

feestelijkheden (schepen Somers) die hiervoor over de nodige budgetten beschikt. 

Dat het totaalbedrag niet verminderd is, is al één (schamele) troost. Elke is er wel in geslaagd voor de 

feestviering op 12 oktober een extra 1.500 Euro in het budget te krijgen.  

Er wordt besloten dat Elke, samen met Jo De Cuyper en Dirk Verlaeckt zullen samenzitten om te zien hoe 

we onze financiele noden (allerlei soorten toelagen, in te richten activiteiten van de CR) op de meest 
efficiente manieren kunnen kaderen in het totale budget van Cultuur.   

 

4. STAVAZA werkgroep interne en externe communicatielijnen 

De google drive applicatie voor intern gebruik CR is door Laureline opgezet en is onderverdeeld in 

verschillende folders waarin al diverse verslagen en andere informatie beschikbaar is. Die applicatie is 
alleen toegangkelijk voor de leden van CR en dienst Cultuur. Wel wordt er op aangedrongen geen links 

door te sturen naar / of te delen met externen want dan krijgen die automatisch ook toegang tot de 
groep. 

Er zijn al enkele leden die hun bullets (korte uitleg waarom hij/zij zetelt in de CR) hebben doorgestuurd. 

De rest volgt hopelijk snel hun voorbeeld. In het verslag van de werkgroep stond ook dat de longlist van 

activiteiten (met het oog op de cultuurprijzen 2019) op de applicatie te vinden was, maar dat was wat 
voorbarig. Die vindt eerstdaags zijn weg daarheen.  



5. Toelichting diverse commissies – adviesraden. 

Karin heeft de opmerking over de programmering van ACCSI op het DB van ACCSI op tafel gelegd en die 

opmerkingen werden daar door directeur CC De Graeve weerlegt. De verschraling van het jeugdaanbod 
wordt deels toegeschreven omdat er grotendeels hiervoor maar met 2 bureau’s wordt samengewerkt wat 

het aanbod dus beperkt. Daar tegenover staat dat de uitkoopsommen van grote(re) professionele 

groepen zijn gedaald omdat die zelf hun onkosten qua vervoer/techniek hebben gereduceerd. 

Vinciane zat in de vorige legislatuur in de Raad van Bestuur als niet stemgerechtige adviseur. Die 
constructie wordt momenteel onderzocht of dit juridisch nog kan. Tot dan zal zij op RvB worden 

uitgenodigd als haar deskundigheid daar vereist is. Ze zetelt wel in de AV.  

Het voorstel om Annelies DG uit te nodigen op de vergadering van september evt. oktober om over die 

programmering te praten wordt aangenomen. 

Vanuit de Bibliotheekcommissie: we moeten toezien of de betrokkenheid van de CR in de (weeral) nieuwe 

plannen voor de nieuwe bib niet op de achtergrond beland. Hoewel de realisatie van die plannen steeds 
maar worden uitgesteld.  

De jaarlijkse boekenmarkt Bib vindt plaats op 16/6.  

Op 23/6 wordt de nieuwe kinderstadsdichter aangesteld en de finissage hiervan gaat door in het SteM. 
Datzelfde SteM zal in september een kleine poos gesloten worden omdat wordt overgeschakeld naar een 

nieuw digitaal platform. 

Vanuit de commissie Toerisme. Toerisme Waasland is gestart met een studie naar het toeristische 

potentieel van kastelen en tuinen. Voor Sint-Niklaas zijn dat: huis Janssens, huis Meert, kasteel Moerland 
en kasteel Walburg. Vraag wie de selectie maakt en waarom het historisch belangrijke Paddeschoothof 

niet weerhouden wordt?  In september verschijnt daar alvast een studie over in de Annalen van de 

KOKW. 
 

6. Aandachtspunten CR 2019 - 2024 

Er wordt gevraagd om het beleidsplan dat we ontvangen hebben te bespreken in de deelraden in zoverre 

dat men vanuit die deelraden punten aanbrengt waarover advies zou moeten verstrekt worden. Johan De 

Vos merkt op dat het beter is te bepalen welke dossiers worden opgevolgd en welke niet. Dat werkt 
efficienter dan te proberen overal een advies over te formuleren. Enkele punten die voor de hand liggen: 

toekomst Exlibriscentrum en Salons, de Terekenbegraafplaats… 

Vorige legislatuur is er rond de herbestemming van de kerken een advies verstrekt, o.a. de Christus 

koningkerk. Er werd toen gezegd dat er een haalbaarheidsstudie werd gemaakt om van die kerk een 
tweede theaterzaal te maken. Nu is er in de pers verschenen dat uit die studie blijkt dat de kosten voor 

die herbestemming van de hele site (zalen onder de kerk, de kerk zelf en omgeving) geraamd is op 8 

miljoen euro, terwijl de CR over deze kerk als theaterzaal een negatief advies had geformuleerd omwille 
van heel slechte akoestiek en infrastructuurproblemen van het gebouw. Dit is zeker ook een dossier dat 

het verder opvolgen waard is. 

Wat herbestemming betreft pleit Johan De Vos om ook de Heilig Hartkapel op de Kleibeke in aanmerking 

te nemen. Die zou gedeeltelijk kunnen gerestaureerd worden en getransformeerd tot kleine vergader-
gemeenschapszaal. Er wordt opgemerkt dat in het herbestemmingsplan dat toen werd voorgelegd aan de 

CR de kosten van (gedeeltelijke) restauratie plus het geschikt maken als ontmoetingsplaats te groot 
waren.     



We gaan schepen Baeyens in september uitnodigen om meer uitleg te geven over deze beleidsnota. Jo De 

Cuyper vraagt of er een document kan komen waarin de nota’s/opmerkingen op het beleidsplan van de 
adviesraden zijn opgelijst. Iets naar analogie met de stadsgesprekken. Daar wordt toch ook een 

document gemaakt van alle opmerkingen/suggesties die daar werden geventileerd. Anders zijn die 
gesprekken nutteloos. Dat document kan dan op website gezet worden zodat iedereen dat kan 

raadplegen. 

Er wordt gevraagd wat de weg is dat een advies van de CR aflegt. Wordt dit alleen voorgelegd aan het 

college (dus de meerderheid) of ook aan alle raadsleden. Elke bevestigt dat het advies alleen naar het  
college gaat, maar dat wordt dan wel geregistreerd. En via die registratie kunnen alle 

raadsleden/fractieleiders dit advies opvragen. 

 

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

 

Normaal had de vereniging “In Balance” zich moeten komen voorstellen tot erkenning, maar niemand kon 
zich vrijmaken omdat ze op dinsdag lessen geven. Er wordt beslist ze uit te nodigen op de vergadering 

van dinsdag 10 september om 18u30. Ze hebben dan meer dan 2 maand de tijd om een 

vertegenwoordiging samen te stellen.  

Om 19u zal dan een presentatie gegeven worden hoe het platform Google Drive werkt en waar je de 

folder van de cultuurraad kan vinden en (leren) raadplegen. 

Op 13 juni om 14u wordt de brochure over de herdenking van 70 jaar  bevrijding W.O. II voorgesteld. 

Elke meldt dat alle subsidiedossiers zijn nagekeken. De punten worden nu omgezet is euro’s en de lijst 
wordt maandag 17 juni aan het college voorgelegd ter goedkeuring. Daarna worden de bedragen aan de 

betrokken verenigingen doorgestort. 

Ook de 1.250 Euro werkingstoelage voor de CR naar de rekening van de CR wordt overgemaakt 

 

8. 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 2020’, die dan 

eerstdaags op de google drive applicatie te vinden zal zijn. 

Er wordt nog verwezen naar een pop-up die doorgaat bij WARP op 11-12/8 met als thema beeldende 

kunst op de openbare weg.  

 

9. Varia 

Cris Bruelemans merkt op dat er onlangs in de pers is verschenen dat er door het stadsbestuur een 

wedstrijd wordt uitgeschreven tot herinrichting van de Grote Markt met randgebied. Dus niet alleen het 

plein maar ook weginfrastrctuur (extra toegang parking?) en terrassen, alsook gebied rond OLV-kerk. Die 
herinrichting zou momenteel geschat worden op ook nog eens 8 miljoen euro. Zij vraagt zich terecht af of 

dit bedrag, samen met dat van de Kristus Koningkerk, niet voor andere culturele doeleinden kan gebruikt 
worden, zoals een nieuwe maar dan goede akoestische concertzaal.  

 
Namens de stedelijke cultuurraad 

 

 
Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 

secretaris        voorzitter 

mailto:cultuur@sint-niklaas.be

