
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 14 JANUARI 2020 

 

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

Cris Bruelemans, Marcella Piessens, Elke Buts, Jos Daems, Maartje De Wilde, Laureline 

Soubry, Karin Tavernier en Jo De Cuyper.     
Verontschuldigd:  Vinciane Meert, Chris De Beer, Erik De Lathouwer en Dirk Vergult. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 10-12-2019 

Opmerking punt 6. Archipel 

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. Volgens Rik Van Daele is dit niet juist.  

“De paragraaf over Archipel klopt niet. Er is tijdens het overleg van Archipel nooit gezegd dat er 
geen plaats is voor verenigingen. 
Er is wél gesteld dat ze een activiteit moeten ontwikkelen binnen het thema én dat er geen 
mogelijkheid van dubbele subsidiëring is.” 

Dus  “geen plaats” wordt vervangen door “weinig plaats”. 
 

In Balance werd niet meer uitgenodigd. We wachten tot zij opnieuw zelf het initiatief voor erkenning 
nemen. 

 

Boekbespreking van Christel De Maeyer werd reeds gunstig geadviseerd op vergadering van CR in 
november, alleen stond er als datum 20/2. Dat moet dus nu 9/2 worden. 

 
Verslag wordt daarna goedgekeurd. 

2. Aanzet en debat advies CR op dossier “de Salons” 

Vooraleer de tekst van Karin te bespreken deelt Ronny mee dat De Salons, in tegenstelling tot wat 

algemeen wordt aangenomen, GEEN beschermd monument is. Er is in 2003 wel een aanvraag hiervoor 
ingediend bij het Vlaamse Gewest, maar tot op heden is vanuit die hoek geen enkel teken tot erkenning 

gegeven. Dit heeft grote gevolgen voor de kostprijs van de eventuele renovatie. Er kan dus hiervoor geen 

subsidie worden aangevraagd. 
Het ontwerp van advies dat Karin heeft opgesteld is een goede basis voor verdere bespreking. Er 

wordt opgemerkt dat er weliswaar te veel nadruk ligt op wat er momenteel in de Salons gebeurt en wat 
er in de toekomst zou kunnen gebeuren. 

Het uitgangspunt zou echter moeten zijn dat in ons advies wordt aangetoond dat er een culturele 
meerwaarde voor het gebouw is en dat een eventuele toekomstige investeerder daarvan op de hoogte is. 

De renovatie wordt momenteel geschat tussen 1 en 1,5 miljoen Euro. Dat is veel geld dus moeten we die 

culturele meerwaarde voor de stad kunnen aantonen en dat dit het geinvesteerd bedrag wettigt, zodat 
daarom dit gebouw als culturele ontmoetingsplaats moet behouden blijven. Tevens is het een uniek 

gebouw voor bepaalde activiteiten waaronder het “Huis van de Sint”. 
Waar we wel direct moeten op reageren is het feit dat de schepen vorig jaar op een vergadering van 

de CR heeft gezegd dat wij door het studiebureau dat de toekomst van de Salons moet onderzoeken, 



uitgenodigd zouden worden om onze visie over de salons aan hen mee te kunnen geven. Tot zover is 
daar nog niets van in huis gekomen. 

 Hoewel er al plaatsbezoeken hebben plaats gehad. Hiervoor zal er vanuit de CR een schrijven naar de 
schepen worden verstuurd. 

Een werkgroep “Salons” met Jack, partime Laureline/Maartje en Chris De Beer (?) zullen zich hier 

verder in verdiepen. Jo zal de voorliggende tekst dan herwerken met die nieuwe standpunten erin 
(tweede helft maart). Die versie zou tegen de vergadering van 10/3 moeten klaar zijn. 

3. Finalisering aandachtspunten 2020-2025 

Omdat Chris De Beer niet aanwezig kan zijn op deze vergadering wordt dit punt naar de vergadering van 

10/3 verschoven. 

4. STAVAZA cultuurprijzen 2019. 

De uitreiking zal dus plaats hebben op 17/5 in het stadhuis. De zaal zou vrij zijn vanaf 14u. Maar omdat 

er nog tal van andere openbare activiteiten gepland, maar nog niet uitgewerkt, zijn, kan dit aanvangsuur 

nog veranderen en, gezien het feit dat de slothappening 50 jaar CR er ook nog is, hopelijk nog 
vervroegen. In elk geval moet die uitreiking kort en bondig gehouden worden en zou alles op één uur 

moeten afgelopen zijn. Ook de huldiging van de bestuursleden van de CR die meer dan 25 op de teller 

hebben staan moet in die programmatie ingepast worden. 

Voor de cultuurprijzen worden er 3 categoriëen behouden met elk een winnaar. Die categoriëen zijn 
hetzelfde als de deelraden, dus podiumkunsten, erfgoed-beeldende kunst en socio-culturele activteiten. 

De prijs omvat een (professionele) foto, een volwaardig interview en een film waaruit blijkt waarom die 

persoon/vereniging als winnaar uit de bus kwam. Zij kunnen dit dan promotioneel aanwenden. Dit moet 

passen in bedrag dat overgemaakt werd naar rekening CR eind vorig jaar (1200 Euro) 

Er is momenteel al een longlist voorhanden van activiteiten die vorig jaar hebben plaats gehad. Die moet 

worden aangevuld met activiteiten die via een “Open Call” worden genomineerd. Die “Open Call” wordt 
digitaal verspreid en ook online gezet. Laureline zal zo snel mogelijk elektronisch document opstellen en 

doorsturen naar de bestuursleden van CR om dit uit te testen en evt opmerkingen te geven, waarna Elke 
nog vòòr 17/1 de juiste versie kan rondsturen. 

Die ‘Open call” wordt afgesloten op 8/3. De volledige lijst wordt dan opgedeeld per deelraad en op 10/3 

om 18u (voor vergadering CR dus) komen enkele vertegenwoordigers van die deelraden samen om de 

ontvankelijkheid van de ingediende activteiten te toetsen. Dus of die aan 1 van de vooropgestelde criteria 
voldoen.  

Meerwaarde voor Sint-Niklaas 

Innoverend 
Plaats gehad in Sint-Niklaas tussen 1/1 en 31/12/2019 

Activiteiten ingericht door stadsdiensten komen niet in aanmerking (moet vermeld worden bij criteria) 

Voltallige jury komt samen op 14/4 om 18u waar wordt gestemd over de overgebleven activiteiten. Eerst 

worden al deze activiteiten door vertegenwoordigers van de deelraad aan de jury kort voorgesteld zodat 
iedereen weet waarover het gaat. Hierdoor wordt de vergadering van de CR verlaat naar 20u30. 

Die open call documenten zullen ook bekend gemaakt worden via de digitale infoborden van de stad. 

 



5. STAVAZA 2’de luik 50 jaar CR 

De tweede brochure is samengesteld en telt nog 15 activiteiten. Alles is nu naar de vormgever alvorens 
het naar de drukkerij kan gestuurd worden. De gedrukte brochure komt uit in A5-formaat en zal digitaal 

naar alle verenigingen worden opgestuurd. Wie liever een gedrukt exemplaar wil, kan dit aanvragen op 

de dienst Cultuur (bij Elke dus). Gedrukte exemplaren zullen ook verspreid worden via de 30 
stadsgebouwen. Dit zal gedaan worden door de dienst communicatie. De deadline om dit nog in de 

uitkrant (en stadskroniek) te krijgen is naar 19 januari 2020 verschoven. Hopelijk is tegen dan de 
definitieve versie klaar. 

In deze brochure staan 15 activiteiten (naast slotmanifestatie). Samen met de 10 andere in de eerste 

editiie brengt dat het totaal op 25, dus slechts de helft van het vooropgestelde doel. 

Er wordt nogmaals op gedrukt dat organisatoren van activiteiten die in de brochure vermeld staan, het 

logo van 50 jaar CR op affiches en drukwerk moeten vermelden. En ook dat ze nog steeds gebruik 

kunnen maken van de beachvlaggen en  de roll-up banner met het logo van 50 jaar CR. 

Wat de slothappening betreft. met de stadsdiensten is afgesproken dat het grootste podium (12m x 6m) 
en geluidsversterking voorhanden zal zijn. De organisatoren van “Buitengewoon Sint-Niklaas” kunnen in 

de voormiddag ook van dit podium gebruik maken zodat groepen die optreden in het stadspark n.a.v. 

“Dag van het Park” ook de mogelijkheid hebben om een tweede keer op te treden. 

Er zijn al enkele groepen die zich kandidaat gesteld hebben om in de namiddag op dat podium op te 
treden. Naast de twee harmoniëen is dat het koor van de vrije ateliers en ook Belcanto wil meewerken. 

Het wisselen van de groepen kan dan opgevuld worden met intermezzi van de stadsbeiaardier. Dat moet 

volstaan om het programma van 15u (na einde uitreiking cultuurprijzen)  tot 18u op te vullen. Desnoods 
beginnen we vroeger. Optredens zijn uiteindelijk bedoeld voor de bevolking, niet alleen voor de 

aanwezigen op de uitreiking van de cultuurprijzen.  

Er is dan wel geen extra geld te vinden, maar het bedrag dat jaarlijks in het budget voorzien wordt voor 

de uitreiking van de cultuurprijzen kan hiervoor gebruikt worden. Hierdoor kan er uitgekeken worden 
naar een artiest die dan de slothappening kan afsluiten. Secretaris zal de verenigingen contacteren.  

6. STAVAZA werkgroep “Communcatie” 

Uit de vergadering van de werkgroep communicatie (aanwezig Jo , Laureline en Maartje) worden 

volgende aanbevelingen/voorstellen gedaan.  

De tekst van website van CR moet aangepast/gemoderniseerd worden (met eventueel foto’s). 

Ook moet de CR op de social media actief zijn. Facebook lijkt het gemakkelijkste te updaten forum 
hiervoor. 

De teksten moeten een meer wervende uitstraling hebben, speciaal voor niet-leden die in de 

cultuursector actief zijn. Het 50-jarig bestaan van de CR kan dan nog eens extra in de verf worden gezet 

en die tekst(en) zouden dan het liefst vóór 17 mei klaar zijn, omdat er met de promotie rond die 
slothappening er misschien meer naar de website zal gesurft worden. 

Dit zijn dus korte-termijnvoorstellen. Op langere termijn zou een jaarlijkse publicatie van culturele 

highlights kunnen overwogen worden. Als we dit in samenspraak doen met andere gemeenten kan 

daarvoor misschien een projectsubsidie worden aangevraagd via het decreet van Bovenlokaal 



Cultuurbeleid. Ook een vaste rubirek in de stadskroniek (bv jaarlijks de editie van maart) zou de CR meer 
bekend moeten maken bij cultuurliefhebbers van de stad. 

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

2 projectsubsidies. De eerste, “Sint-Niklaas in vitro” werd op vorige vergadering al goedgekeurd en er 

wordt nu een projectsubsidie van 950 EUR voor voorzien. 

Tweede project is “Armoede in eigen buurt” een benefietconcert dat doorgaat in de Terekenkerk op 9 

februari en waar o.a. het Flanders Boys Choir, het Clarinet Choir en podiumafdeling van d’Academie 

belangeloos aan meewerken. Ook jong muzikaal talent met violiste Luna De Mol  en pianiste Samuel Van 
De Velde, jongere broer van Cultureel ambassadeur Yannick, werken belangeloos mee. Dit concert wordt 

georganiseerd door Margriet Weermann en de opbrengst gaat naar verenigingen die de armoede in eigen 
buurt trachten te verhelpen, zoals VLOS en welzijnsschakel. Hoewel het doel op zich zeer lovenswaardig 

is rijzen er toch vragen over het ingediend budget, meer bepaald over de hoge huurprijs van een piano 

(1000 euro) en het feit dat zelfs voor dit concert er huurgeld moet betaald worden voor de kerk. Toch 
wordt er besloten dit project een bedrag van 500 EUR toe te kennen. 

Hierop wordt gevraagd om meer duidelijkheid over welk bedrag er jaarlijks aan deze projectsubsidies 

besteed kan worden, in het bijzonder welk bedrag er eigelijk voorzien is voor Cultuur in het algemeen. 

Elke zal de bedragen voor 2020 naar de leden van de CR doormailen. 

De verhuurprocedure van stadslokalen is geautomatiseerd. In dat nieuwe computerprogramma kun je 
online een zaal huren en direct zien welke zalen nog vrij zijn en dit tot een jaar op voorhand. Er moet dan 

wel eerst eenmalig een account worden aangemaakt door de huurder. Een mail met deze verandering in 

werkwijze werd reeds naar alle gebruikers die in 2020 reeds een lokaal huren. De anderen zullen 
binnenkort geïnformeerd worden. 

De subsidiedossiers voor werking 2019 zullen weldra naar de verenigingen worden gestuurd. Ook hier 

is het de bedoeling dat dat op termijn online wordt gedaan zodat komaf kan gemaakt worden met de 

papieren aanvragen. Als overgangsmaatregel geldt nu dat de dossiers in te vullen zijn in pdf-formaat. 

8. Varia 

Onlangs werd het bibpunt in het Reynaertpark gesloten. Het aantal uitgeleende boeken was te klein om 

dit nog open te houden. Wat er nu met dit lokaal gebeurt werd pas na de sluiting aan de leden van de 
bibliotheekcommissie via e-mail gecommuniceerd, een werkwijze die de CR niet kan goedkeuren. Dit zal 

door de afgevaardigden in die commissie op de volgende vergadering worden naar voor gebracht. Er 
wordt alvast gepleit dat gebruik van deze locatie door verenigingen mogelijk blijft. 

Op 8 februari organiseert ACCSI een dansvoorstelling door “Crews”, een dansproject van Alexander 

Vantournhout. Deze 2 voorstellingen gaan door in de hallen van SVK. Johan De Vos vraagt zich af wie 

toestemming heeft gegeven om deze voorstellingen daar te programmeren. O.m. de stad is betrokken 

partij in het conflictdossier rondom asbestverwerking. De geciteerde programmatie wordt in de wijde 
omgeving, zeker bij de buurtbewoners, slecht onthaald. Vanwege de gevoeligheid zullen onze 

vertegenwoordigers deze boodschap mee nemen naar het DB van ACCSI. 
 

 
Namens de stedelijke cultuurraad 

 

Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 
secretaris        voorzitter 


