
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 10 DECEMBER 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, Karin Tavernier, Jo De Cuyper, Bart Van 
Lokeren 

Verontschuldigd:  Vinciane Meert, Johan De Vos,  
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 12-11-2019 

Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Herinrichting H. Heymanplein. (dossierhouder Bart Van Lokeren) 
Aan de hand van een powerpointpresentatie (bijgevoegd) licht Bart het dossier i.v.m. herinrichting 

Heymanplein toe. 

Enkele hoofdpunten. 
Het huidig wettelijk kader (BPA) is zo strikt opgesteld, dat hierdoor aan het plein niets kan veranderd 

worden. Daarom moet er eerst een nieuwe RUP komen dat meer flexibiliteit toelaat om het plein te 
kunnen herinrichten. In deze fase zit dit dossier dus nu en de periode tot goedkeuring van dit RUP duurt 

2 jaar. Pas daarna er gestart worden met de definitieve planning.  
Voor alle grote werven die de stad de komende legislatuur gaat opstarten worden stuurgroepen 

samengesteld. Dan wordt voor elke werf een projectmanager aangeduid die dan een missie moet 

uitschrijven en pas dan kan er gedacht worden aan de effectieve start van het project. Voor het 
Heymanplen zou die missie er in de loop van 2021 moeten zijn. Het is dan dat de CR een advies moet 

klaar hebben zodat met dit advies rekening kan gehouden worden in die missie.  
In de versie die nu voorligt wisselen bibliotheek en (stads)supermarkt van plaats. Het is dus logisch 

dat eerst gestart wordt met de bouw van de nieuwe bib vooraleer de oude af te breken en momenteel 

voorziet men dat dit in 2024 zal gebeuren. 
 

3. Verslag en debat advies CR op meerjarenplanning 

De werkgroep heeft aan de hand van wat er al besproken was over dit meerjarenplan een document 

opgemaakt, in vorm gegoten door Jo en Chris en door Maartje in tekst omgezet. 
Dat is rondgestuurd naar de leden van de CR die daarover dan opmerkingen/aanvullingen konden 

formuleren. Dit zijn voor zover mogelijk al in het verslag opgenomen dat nu voor debat op tafel ligt.   

De vergadering bespreekt dit document en waar nodig wordt het nog aangepast. Maartje zal deze 

opmerkingen/aanvullingen/verduidelijkingen verwerken en doorsturen naar de voorzitter ter finale 
goedkeuring die dan op zijn beurt de definitieve tekst doorspeelt naar Elke. Deadline voor dit alles 

vrijdagmorgen 13/12. Die versie ook hier toegevoegd. 

 

 



4. Finaliseren aandachtspunten 2020-2025. 

Elke heeft een lijst opgemaakt van de punten die op basis van de enquête het meest aandacht hebben 

gekregen van de leden van de CR. Bedoeling is om jaarlijks van 2 punten van deze lijst een degelijk 
gefundeerd advies aan het college af te leveren. Deze lijst vermeldde waar mogelijk eventuele tijdstippen 

waartegen die adviezen moeten klaar zijn, toch kwam de bib bv op de 2’de plaats te staan. Gezien wat 

de raad pas gehoord heeft, is advies voor de nieuwe bib pas nodig tegen 2021 (uitschrijven missie).  
Chris zal deze lijst bekijken en aanvullen met tijdstip waarop advies nodig is, zodat we aan de hand van 

deze lijst de aandachtspunten kunnen vastleggen. 

Vast staat dat het eerste aandachtpunt zeker de toekomst van de Salons zal zijn. De inleiding voor dit 

advies wordt op de agenda van januari geplaatst en Karin wordt de mentor voor dit advies. 

2’de helft van 2020 zal dan de erkenning/doorlichting van de verenigingen aan bod komen. 

5. STAVAZA 2’de luik 50 jaar CR 

Op 5 december heeft de werkgroep samengezeten met de diensten die op 17 mei “buitengewoon Sint-

Niklaas” gaan organiseren. Dit is het evenement waar we onze slotmanifestatie gaan in onderbrengen.  

Er zou een podium komen dat we kunnen gebruiken. Voorstel van de dienst voor podium van 8m op 6m 

wordt te klein geacht, zeker als men daar 2 harmonieën wil laten optreden. Dan is het podium van 12m 
op 6 het minimum. 

De uitreiking van de Cultuurprijzen heeft dus ook die dag plaats, daarvoor is de trouwzaal al vastgelegd, 

en zal dit opgeluisterd worden door een koor. Die dag is er ook de herdenking van 70 bombardementen  

WO II, dus moeten we er voor zorgen dat we niet in elkaars vaarwater zitten. 

“Buitengewoon St-Niklaas” start al om 10u dus optredens kunnen dan al starten en er is dan de 

mogelijkheid dat groepen zowel op de markt als in het park optreden wat het aantrekkelijker maakt voor 
hen. Na de uitreiking van de cultuurprijzen wordt voor de CR het accent dus verlegd naar het podium op 

de Grote Markt. Einde wordt voorzien rond 18u. Deze optredens kunnen alleen maar een versterking 
betekenen aan de activiteiten die op de Grote markt doorgaan, (bloemenmarkt, lekker lokaal) zonder 

elkaar te hinderen. De praktische uitwerking/programmatie kan nu beginnen. 

Wat activiteiten in het kader van 50 CR betreft, zijn er momenteel 9 nieuwe activiteiten doorgegeven. De 

CR had hier toch op grotere respons van verenigingen gerekend. Er is een deadline uitgewerkt met 
vormgever en drukker waarop de activiteiten moeten ingediend worden. Er zal nog een ultieme oproep 

gaan naar de verenigingen.  

Er is ook een voorstel van koor Fine-tuned met optreden in St-Lucia, maar dat is niet voor publiek 

toegankelijk. Er zou ook een tentoonstelling aan gekoppeld worden en men is volop aan het onderzoeken 
of dit ergens op een voor publiek toegankelijke plaats kan gebeuren zodat deze activiteit nog kan 

opgenomen worden.  

Korte aankondiging slotevenement in eerstvolgende  stadskroniek, een uitgebreider artikel moet tegen 25 

januari bij Jan Smet worden afgeleverd. Tegen dan moet alles wat activiteiten en slotevenement betreft, 
klaar zijn. 

Ook de samenwerking met de stadsbeiaardier moet zeker nog uitgewerkt en toegevoegd worden. Die 

laatste kan ook betrokken worden op 17 mei.  



Vanuit de andere diensten is de boodschap dat er voor deze 17’de mei geen extra geld voorhanden is. 

Een spijtige zaak, maar we beschikken over genoeg verenigingen uit onze podiumkunsten om dit 

slotevenement te dragen. 

Wat de cultuurprijzen betreft zal de voorzitter enkele data voorstellen waarop de werkgroep kan 

samenkomen om jury, timing verkiezingen en organisatie zelf, uit te werken. Nominaties kunnen nog 
steeds worden doorgemaild naar Cultuur@Sint-Niklaas.be. 

Wat de prijzen zelf betreft was beslist dat de aankoop gedaan wordt met de rest van het budget dat 

voorzien was voor de feestelijke zitting van 13 oktober. Dat geld moet dan wel voor 31/12 op de rekening 

van de CR worden doorgestort of dat is verloren. Dit is nog niet gebeurd maar Elke gaat daar op toezien. 

6. Punten vanuit het OCV (ondersteuning cultuur en vrije tijd) 

Vlarema: dit is een project om organisaties klimaatneutraal te laten verlopen. Zo zullen bv activiteiten 

ingericht door de stad zelf vanaf 2020 geen plastic bekers mogen gebruiken, voor particuliere 
verenigingen wordt dat 2022. 

Er is een aanvraag voor projectsubsidie. Christel Cap wil op 21 maart een wandeling organiseren langs 

Art-Decohuizen waar de glasramen van binnenuit zullen verlicht worden. Deze waardevolle activiteit kan 

ook in de brochure 50 jaar CR worden opgenomen. Een schoolvoorbeeld van een privé-initiatief in 
tegenstelling tot verenigingen. De CR geeft gunstig advies voor dit project. Hoeveel de toelage zal zijn 

wordt later bepaald. 

In de lijst van landelijke dagen voor 2020 staat Archipel vermeld. Maar op de laatste vergadering 

hierover is duidelijk geworden dat er voor verenigingen geen plaats meer is in de huidige 
opzet/programmatie. In de plaats daarvan zou dan “Werelddag van het boek” komen. En om de 

verenigingen in staat te stellen hierrond een activiteit in te richten zou de periode die we hiervoor 
vastleggen gaan van 17 tot 26 april. Deze verandering moet dan wel door het college worden bevestigd. 

De datum voor de volgende vergadering van de CR in 2020 worden vastgelegd. Het zijn 

achtereenvolgens 14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 11/8, 8/9, 13/10, 10/11 en 8/12, telkens de 2’de 

dinsdag van de maand dus. Voor de plaats van vergaderen gaat de voorkeur uit naar de Reynaertzaal in 
de bib. Qua grootte en akoestiek ideaal als er met projectie wordt gewerkt. 

7. Varia 

In Balance zal nogmaals gevraagd worden zich te komen voorstellen op vergadering januari. 

De algemene vergadering van ACSSI gaat door op 23 december. Wie niet aanwezig kan zijn, gelieve 

zijn/haar volmacht door te geven. 

De cel communicatie is samengekomen en zal het verslag voorleggen op de volgende vergadering. 

Verslag van de vergadering van de museumcommissie is naar leden CR rondgestuurd. 

 

 
Namens de stedelijke cultuurraad 

 
Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 

secretaris        voorzitter 
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