
 

 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 10 SEPTEMBER 2019 

 

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

Cris Bruelemans, Chris De Beer, Erik De Lathouwer, Laureline Soubry, Karin Tavernier, 

Marcella Piessens, Vinciane Meert, Elke Buts, Jos Daems, Johan De Vos, Jo De Cuyper, 
schepen Filip Baeyens 

Verontschuldigd:  Maartje De Wilde 
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 11-06-2019 

Verslag wordt goedgekeurd. 

2. STAVAZA werkgroep 50-jarig bestaan cultuurrraad 
De planning voor de feestelijke zitting is rond. Gezien de capaciteit van de zaal zal er slechts 1 persoon 

per vereniging (de vertegenwoordiger in de Cultuurraad) worden uitgenodigd. Die uitnodiging wordt 

gefinaliseerd op een bijeenkomst van de werkgroep op zaterdag 12/9 aanvang 10u zodat die 
uitnodigingen dan snel nog kunnen worden uitgestuurd. Oud-bestuursleden worden niet uitgenodigd, pas 

op latere (slot)activiteit. 
Vinciane heeft haar programma voor de 3 muzikale intermezzi klaar. Deel 1 piano met 

kinderstadsdichter, deel 2 accordeonklas met een MAMBO en deel 3 de Folk-klas die Braziliaans getinte 
liederen zullen brengen. Zuiderse atmosfeer verzekerd. Er wordt ook een repetitie voorzien voor die 

optredens. Dat moet Vinciane met de bodes afspreken. 

 
De brochure krijgt ook vorm. Er zullen naast het voorwoord van de voorzitter ook enkele foto’s en 

quotes in staan, de activiteiten die lopen van oktober tot eind januari worden opgenomen en uiteraard zal 
er ook al reclame gemaakt worden voor de slotactiviteit die dus samenvalt met Lentemarkt 

(bloemenmarkt)/dag van park en Lekker Lokaal, nu we daarvoor al een datum hebben = 17 mei 2020.  

De opmaak van deze brochure wordt in eigen beheer gedaan, het drukwerk door de stad. 
De brochure zal na de feestzitting door leden van de CR aan alle aanwezigen worden uitgedeeld.  

3. Budgettering Cultuurprijzen 

Er heerst onduidelijkheid over wie uiteindelijk de vorige 6 beeldjes van de cultuurprijs heeft betaald. Zeker 

al niet van het werkingsbudget van de CR (1500 Euro jaarlijks). Daarmee kunnen we hooguit de kosten 

dekken van de (deel)raadvergaderingen.  

In het verleden is het deel van het budget dat niet werd gebruikt voor allerhande subsidies/toelagen 

overgemaakt aan ACCSI. Daarom wordt er gevraagd om verduidelijking omtrent deze transactie. Met de 
keuze om elk jaar 4-5 categorieen afzonderlijk te bekronen, zal er, vooral uit budgetaire overwegingen 

worden uitgekeken naar een grafisch geschenk. Naast evt een foto zoals die vorige edities al werd 
uitgereikt.   

4. STAVAZA werkgroep interne en externe communicatielijnen 

De geplande samenkomst van eind augustus is niet doorgegaan.  



Laureline heeft voor aanvang van de vergadering een duidelijke uiteenzetting gegevens over hoe de 

google drive applicatie voor intern gebruik CR werkt. Er wordt besloten dat alleen Elke documenten op 
Google drive kan plaatsen, om verwarring te voorkomen. 

Sommige (sub)folders zijn nog niet up-to-date. Daaronder ook die waarin bij wijze van bullets de 

bestuursleden van de CR worden voorgesteld. Er zijn leden die hun bullets nog moeten doorsturen.  

5. Toelichting door schepen Baeyens. 

Voor de acties die worden ondernomen naar aanleiding van onze evaluatie van het beleidsplan is het nog 

te vroeg. Half oktober zal het College zich over het beleidsplan buigen zodat het concreet wordt 

voorgesteld op 12 november en dan het daaraan gekoppeld bugetplan door de gemeenteraad in 
december worden goedgekeurd. 

Wat de Salons betreft wordt er een bureau aangetrokken die gespecialiseerd is in privaat/publieke 

constructies. Resultaat verwacht midden 2020. De schepen belooft dat dat studiebureau ook de mening 

van de veelgebruikers van de Salons zal gebruiken bij haar besluitvorming. Vast staat dat het Huis van de 
Sint moet behouden blijven. Of dat absoluut in de Salons moet blijven is een andere vraag. Om de Salons 

op 21’ste eeuws niveau te moderniseren is een heel pak geld nodig. 

Restauratie van het huis Janssens zou in 2021 moeten klaar zijn. 

Wat het exlibriscentrum betreft is de schepen duidelijk. Daar zijn geen concrete plannen voor om dit voort 

te zetten. Wat er met de verzameling dan gaat gebeuren, daar is momenteel nog geen beslissing over 

genomen. 

Het is een voornemen van de CR om tegen volgend jaar hun prioriteiten te kiezen en op papier te zetten 
waarover zij adviezen wil verstekken zodat het beleid hier desgevallend rekening mee kan houden. 

Op de laatste bijeenkomst van de deelraad Socio-cultureel is nadrukkelijk de wens geuit om kleinere zalen 

(zoals de Salons) te behouden omdat anders het aanbod van zalen nog verder wordt afgebouwd en er 

momenteel al een nijpend gebrek aan dergelijke infrastructuur is. 

6. Bedenkingen omtrent logistieke en administratieve ondersteuning op bestuurlijk 

niveau 

Steeds meer worden de procedures voor aanvragen lokalen/materiaal geautomatiseerd. Dit heeft tot 
gevolg dat wie niet over PC/laptop beschikt in de kou blijft staan. Er wordt vanuit beleid bevestigd dat 

voor zulke zaken men nog steeds terecht kan bij de dienst ocv, die dan meehelpen de aanvraag in te 

vullen met als doel dat verenigingen dit zelf kunnen. Er zijn publieke PC’s beschikbaar in het Welzijnshuis 
en de Bib. 

Er werd in de vorige legislatuur beslist dat de administratie o.a. aan de hand van de Uitkrant 

activiteiten zou nakijken die betoelaagd werden onder de landelijke dagen. Ook hier zijn er verenigingen 

die (te laat) ontdekten dat hun acticviteit niet werd weerhouden omdat deze niet terug te vinden waren in 
de promo. Bleek dat de juiste hashtag/kernwoord ontbrak, waardoor deze activiteiten niet opgenomen 

zijn en er dus geen bewijsstukken voorhanden zijn. De richtlijn hierover is terug te vinden op het 
document ‘landelijke acties’ dat jaarlijks opgemaakt en goedgekeurd wordt door de CR. Bij het indienen 

van het subsidiedossier kan men veiligheidshalve ook de bewijsstukken aanleveren van die bewuste 

activiteiten in het kader van de landelijke acties/dagen.  

De administratie deelt mee dat er naar gestreefd wordt ook het subsidiedossier in de toekomst 
elektronisch te maken (digitalisering), met als doel dit proces voor iedereen te vereenvoudigen en te 

streven naar efficiëntie. 



7. Toelichting diverse commissies & adviesraden 

Vanuit toerisme: er is een onderzoek gestart om in het Waasland een kasteelroute uit te werken. 

Hierin is er plaats voor kasteel Walburg, Castrohof en Kasteel Moerland. Hierdoor kwam aan het licht dat 
de Egyptische zaal in de Moerlandstraat zich in zeer slechte staat bevindt en dat het bovendien heel 

moeilijk toegangkellijk is voor gidsbeurten/bezoekers. 

Tussen de 2’de – 3’de week van juli 2020 komen er mogelijks ook kooractiviteiten in het kader van de 

World Choir days naar St-Niklaas.   

8. Aandachtspunten CR 2019 - 2024 

Dit punt wordt naar de volgende vergdering verschoven. 

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

Ook nu weer moet de vereniging “In Balance” verstek geven voor de erkenningscommissie. Wordt 

(weer eens) verschoven naar volgende maand, maar dat is dan ook de laatste kans voor deze 

vereniging om zich voor te stellen. 

De aanvragers voor een boekvoorstelling krijgen beiden een positief advies. Het betreft hier de 

voorstelling van Frank Pollet’s “Frida’s coole klimaatboek” in de bib op 12/10, en het boek over “100 

jaar landelijke beweging” van de landelijke Gilde Sinaai op 28/9. 

Er wordt nog eens gewezen op de deadline voor VZW’s wat betreft de UBO regeling. 

Er zijn ook overgangsmaatregelen voor de gewijzigde vzw-wetgeving. De statuten moeten dus 

conform die nieuwe wetgeving aangepast worden. Bv VZW’s die in hun statuten verwijzen naar de 

wetgeving van 1921 moeten dit aanpassen. Die overgangsmaatregelen gelden tot 2024. 

De definitieve uitnodiging voor feestelijk zitting moet zaterdag klaar zijn en wordt dus verstuurd naar 

de effectieve afgevaardigde van de vereniging in de CR. (zie ook punt 2)  

Aan update van bullet lijst wordt eerstdaags gewerkt. Er zijn nog bestuursleden die geen bullets 

hebben doorgegeven. (zie punt 4) 

Administratie deelt mee dat de bib uitzonderlijk gesloten zal zijn van 30/9 tot 8/10 omdat er een 

compleet nieuw softwarepakket moet geïnstalleerd worden. De duur van deze sluiting wordt niet 

verrekend bij te late inlevering van uitgeleend materiaal.  

10. Interessante culturele activiteiten 

a. opname longlist cultuurprijs (bijlage wordt doorgestuurd) 
> graag eerst al eens uitkuisen, aanvulling opdracht voor stagiair in najaar (DB zal 
zich hierover buigen). 

b. komende activiteiten 
i. info aan verenigingen voor jaarplanning 
ii. Inspiratiedag Cultuurregio Waasland  – CC Ter Vesten – 13/09 

iii. Startvergadering Internationale Vrouwendag – Vredeszaal - 17/09 
iv. Oproep UIT -editie november/december – deadline 23/09 
v. Demodagen Provinciale Uitleendienst - Sint-Niklaas 26/10 
vi. Festival van de verdraagzaamheid 2020: van 20 maart - 04 april 

11. Varia 

Er zijn wat problemen met de online reservaties in de SSB. Blijkbaar krijgen de aanvragers geen 

bevestiging of hun aanvraag al dan niet is aangenomen. Nog een neveneffect is dat deadlines voor 
aanvragen steeds vroeger en vroeger moeten gebeuren zonder dat de verenigingen hiervan op de hoogte 

worden gebracht. Hierdoor konden verenigingen soms tot hun ontsteltenis vaststellen dat hun aanvraag 
geweigerd werd wegens te laattijdig ingediend. 



 

Verantwoording Landelijke dagen 2019 (zie punt 6). De kalender voor volgend jaar wordt tijdens de 

vergadering van oktober vastgelegd. 

Vastleggen datum uitreiking Cultuurprijzen ook wordt naar volgende vergadering verplaatst. 

Archipel zal in 2020 verhuizen naar het najaar (17-18/10). Maar voortaan zal poëzie structureel het 

hele jaar door gesubsidieerd worden zodat de activiteiten beter gespreid kunnen worden over een langere 

periode en niet allemaal in dat ene weekend moeten ingepast worden. 

Kris Boel meldt dat de gevel van de afgebroken zaal Terminus, die toegeschreven is aan Sander 
Wijnants,  idd verwerkt is in de nieuwbouw van de Confederatie Bouw, zoals oorspronkelijk was voorzien. 

Omdat die nu op de binnenkoer van het gebouw staat en dus op privégrond, vraagt ze zich af of die gevel 

dan ook nog publiek kan bezocht worden. Anders is dat wellicht iets voor openmonumenten-erfgoeddag?  
Ronny De Mulder zal dit verder opvolgen. Toelichting na de vergadering: de binnenkoer/doorsteek zal 

vermoedelijk publiek toegankelijk worden, de firma zal hierover te gepasten tijde zelf communiceren.  

In 2020 zal WARP weer een nieuwe editie van Coup-de-Ville organiseren. 

Chris Stoop is momenteel bezig aan een inventarisatie van beelden/monumenten op openbaar domein. 

 
 

 

Namens de stedelijke cultuurraad 
 

 
Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 

secretaris        voorzitter 


