
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 12 NOVEMBER 2019 

 

Aanwezig :  Jack van Peer, Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Kris Boel, Dirk Vergult, 
Cris Bruelemans, Chris De Beer, Erik De Lathouwer, Marcella Piessens, Elke Buts, Jos 

Daems, , Maartje De Wilde, Laureline Soubry, Schepen Baeyens  

Verontschuldigd:  Vinciane Meert, Jo De Cuyper, Johan De Vos, Karin Tavernier, 
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 08-10-2019 

Onder punt 3. Daarin staat dat dezelfde juryleden als vorig jaar zullen worden aangeschreven. 

Laureline leidt daar uit af dat dit al beslist is zonder dat de werkgroep Cultuurprijzen is samengekomen. 

Secretaris meldt dat dit wel degelijk zo op de vergadering is gezegd. Elke Buts leest namen voor van de 
externe juryleden. (zie bijlage) 

Punt 8. De startvergadering omtrent dit topstuk van de rederijkerskamer “De Goudbloem” is gepland 
op maandag 18 november. 

De afwezigen op de vorige vergadering zijn nadien niet geconsulteerd om in één of andere werkgroep 
te zetelen. 

Voorzitter meldt dat Vinciane tot september volgend jaar de vergaderingen niet meer kan bijwonen. 

Omdat dit om een tijdelijke afwezigheid gaat wordt er niet gezocht naar een plaatsvervanger. 
Na deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd 

2. Toelichting schepen over meerjarenplan. 

 

Schepen Baeyens stelt aan de hand van een powerpoint de belangrijkste punten voor die in het 

meerjarenplan voorkomen met betrekking tot cultuur. (Zie bijlage) 

Enkele hoofdpunten. 
Het totaalbudget voor Cultuur blijft onveranderd. 

Wat ACCSI betreft gaat de verhuur van zalen terug naar dienst Cultuur 
Nieuwe Bib komt er in 2021 en daar is budget van 12.000.000 EUR voor voorzien. 

Door verbouwingen aan bestaand gebouw zal stockeringsruimte museumdepot verdubbeld worden. 
Voor verdere restauratie Huis Janssens (2021-22) is 110.000 EUR en voor het Museum (2023-2024) 

140.000 EUR. 

Er wordt gestreefd om communicatie over de museumsite te laten verlopen langs één centraal 
aanspreekpunt, wat verwarring voor bezoeker/gebruiker moet verhinderen. 

Ex-Libriscentrum sluit, collectie (175.000 stuks) blijft bewaard. Graphia kan gebruik maken van de 
ruimte voor tentoonstellingen, maar er wordt geen wedstrijd meer ingericht. (zie varia) 

Voor de Salons wordt uitgekeken naar PPS. 

Voor Museumcafé zijn geen middelen voorzien. 
Het Steamlab in de academie wordt uitgebouwd. 

Antoon Van Wilderodezaal zal meer publieksgericht worden uitgebouwd. 
In de Vrije Ateliers komt een nieuwe leskeuken. 

In het huis Vermeire wordt het archief van het OCMW ondergebracht. 
Voor verbouwing/ aanpassingen Christus Koning en Don Boscokerk worden geen middelen voorzien. 

De werkingssubsidie voor Cultuur stijgt met 5% in 2020 tot 125.000 EUR. 

Voor vrijetijdsparticipatie wordt 10.000 EUR extra voorzien. 
Kansenpas blijft behouden en budget wordt opgetrokken naar 270.000 EUR. Een eventuele introductie 

van een Uitpas wordt niet voorzien. 



Er wordt gevraagd om de restauratie van het oud-gemeentehuis van Nieuwkerken prioriteit te geven. 

Over dit meerjarenplan moet een eventueel advies klaar zijn tegen gemeenteraad 17-18 december. 
 

3. Evaluatie feestelijke opening 50 jaar CR 

Het geheel krijgt een goede evaluatie. Goede, strakke organisatie, goede sprekers (teksten worden op 

Google Drive geplaatst), mooie muzikale afwisseling. 

Aanwezigheid verenigingen was eerder aan de povere kant, ondanks het groot aantal inschrijvingen. 

De foto van bestuursleden was echter improvisatie, wegens gebrek aan fotograaf (ondanks dat de pers 
was uitgenodigd), met gevolg dat niet iedereen ter plekke was.  

Er wordt geopperd dat de organisatoren van de activiteiten, ingericht door de verenigingen rond 50 jaar 

CR, worden verzocht om foto’s over deze activiteiten door te sturen. 

4. Doorstart 2’de luik 50 jaar CR. 

Er is op 9/11 reeds een vergadering doorgegaan waar dit werd besproken. Met het vastleggen van de 

einddatum op 17/5/2020 wordt het hoog tijd om te zien wat in dat verband de mogelijkheden zijn. 

Daarom moet zo snel mogelijk samengezeten worden met diensten die deze dag organiseren en met de 
schepen van evenementen om te zien over welk budget we hiervoor kunnen beschikken. Elke zal nagaan 

welke data hiervoor in aanmerking komen en met die data een doedel samenstellen en rondsturen. 

Wat timing 2’de brochure betreft, zouden de activiteiten binnen moeten zijn tegen 15/12 zodat alles naar 

de vormgever kan gaan tegen 22/12. Daarna is er nog tijd genoeg om het drukken in januari te plannen. 

Elke vraagt om de lijst aan te vullen van diegenen die een activiteit rond 50 jaar CR gaan bijwonen. Ook 

zullen organisatoren worden op de hoogte gebracht dat er een banner/Beachvlaggen voorhanden zijn om 
op activiteit te gebruiken. Voorstel wordt gedaan om (wanneer deze banner en beachvlag niet in gebruik 

zijn) die uit te stallen aan de ingang van de schouwburg/bib.  

5. Planning Cultuurprijzen 2019 

Gezien het feit dat die uitreiking op 17/5 gaat plaatsvinden is er, wat organisatie van de dag zelf betreft, 

iets meer speelruimte. Er zal een datum gepland worden waarop de werkgroep zal samenkomen 

(samenstelling werkgroep, zie vorig verslag, aangevuld met Laureline en Erik). 

6. STAVAZA interne en externe communicatie van CR 

Laureline licht toe dat de bullets allemaal zijn doorgestuurd en op google drive te vinden zijn. Volgend 

punt voor de werkgroep is hoe de CR het brede publiek kan contacteren. Hierbij wordt gedacht aan de 
sociale media zoals facebook e.d. Ook de 2’de brochure zou via deze kanalen worden verspreid. 

7. Aandachtspunten CR 2019 -2024 

Er zal naar de leden van CR een enquête worden rondgestuurd waarin iedereen zijn 5 prioriteiten 
vastlegt voor de aandachtspunten. 

Elk aandachtspunt dat wordt besproken/behandeld door de CR met een advies tot gevolg zal worden 

opgevolgd door een dossierbeheerder. 



Die lijst moet worden ingestuurd voor DB van 26/11. Chris De Beer zal 3 datums voorstellen waarop 

deze werkgroep zal samenkomen. Eventuele gegadigden kunnen dan beslissen om deel uit te maken van 
die werkgroep. 

De vergadering van 10/12 waarop Bart Van Lokeren is uitgenodigd om te praten over de herinrichting 

van H. Heymanplein zal starten om 19 uur. 

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

2 aanvragen voor Boek/CD voorstelling. 

Frank Pollet stelt zijn nieuw boek voor op 01/12 om 16u in ‘t Ey en die van Christel De Maeyer gaat door 
op 20/2/20 in WARP. Beide aanvragen krijgen een gunstig advies. 

Vergadering over nieuwe UBO-regeling gaat niet door wegens te weinig interesse. Er werd aan 

Vormingplus gevraagd of zij dit in hun aanbod willen opnemen. 

Archipel 2020 is met een week verlaat. Van 16-17/10 naar 24-25/10 

In Balance zal nogmaals gevraagd worden zich te komen voorstellen. Voor vergadering december, maar 

gezien reeds overladen dagorde, bij voorkeur liever naar januari. 

9. Varia 

 

Wat de aankoop van de cultuurprijzen betreft was er besloten hiervoor het resterende bedrag te 
gebruiken dat in het budget voorzien was voor de viering 50 jaar CR, maar dan moet dit wel gebeuren 

voor eind dit jaar of het geld is weg. Daarom zal dat bedrag worden doorgestort naar de rekening van de 
CR, zodat we daar na 1 januari nog verder mee kunnen. 

Er is een vergadering geweest van de Bib-en museumcommissie maar daar is nog geen verslag van 

doorgestuurd. 
 

Het Ex-Libris centrum gaat dus dicht voor eventuele bezoekers. Maar de collectie wordt bewaard, dus niet 
doorverkocht of overgeheveld naar bv archief bib. 

Graphia heeft in een zogenaamd versterkt partnership samenwerkingsvoorstellen gedaan door jaarlijks 

promotionele tentoonstellingen te organiseren in het centrum, zodanig dat die zaal niet ongebruikt blijft 
en dus na een tijd zou worden gebruikt voor andere doeleinden. 

Dit jaar staan er 3 zulke tentoonstellingen geprogrammeerd. 
Zij kunnen ook instaan voor gidsbeurten voor personen die een studie willen maken rond de collectie. 

Zij zullen daarvoor dus wel beroep kunnen doen op logistieke steun van het museum, maar er wordt dus 

geen personeel meer voorzien voor het centrum. 
 

 
 

Namens de stedelijke cultuurraad 
 

 

Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 
secretaris        voorzitter 


