
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 23 JUNI 2020 

 

Aanwezig :  Jack van Peer, Dirk Verlaeckt, Dirk Vergult, Cris Bruelemans, Laureline Soubry, Jo De 

Cuyper, Chris De Beer, Maartje De Wilde, Karin Tavernier en Ronny De Mulder 

Verontschuldigd:  Vinciane Meert, Johan De Vos, Elke Buts, Erik De Lathouwer, Kris Boel, Marcella Piessens en 
schepen Filip Baeyens 

 

1. Noodfonds. Toelichting en eindconclusie 

Op 19 juni kwam de werkgroep bijeen om tot een advies te komen, voorstellen te formuleren naar het 

beleid toe, van wat er volgens de CR met dat bedrag uit dat noodfonds, zijnde 1,28 miljoen Euro zou 
kunnen gebeuren. (definitieve versie zie bijlage) 

 
Laureline geeft toelichting bij de vermelde aandachtspunten/bemerkingen en hierdoor worden enkele 

bezorgdheden/misverstanden (vooral wat betreft de werkingsdossiers) uitgeklaard.  
 

Dit document kan dus in de gepaste vorm naar het beleid worden doorgestuurd. 

 

2. Cultuurprijs jurering. Stavaza nominatielijst  

Nu de longlist samengesteld in maart boven water is gekomen, stellen we vast dat de deelraden BKE, 

en socio-cultureel de combinatie van lijst met ingestuurde nominaties en de door het OCV gedurende 

2019 bijgehouden longlist, al gemaakt hebben. Deelraad podiumkunsten moet deze oefening nog doen.  

Zoals in vorige vergadering werd beslist zal, wat de jury betreft, deze bestaan uit, naast de 15 leden van 

de CR, 10 externen die worden aangeschreven door dienst OCV. Eens die jury bekend, zullen de 
genomineerden aan hen worden doorgespeeld. De jurering zal volledig digitaal gebeuren. 

Er wordt 10 juli als deadline voorgesteld om zowel de definitieve lijst als de begeleidende teksten bij 

nominaties klaar te hebben. Dan is er nog tijd om alles digitaal samen te stellen en naar de juryleden te 

sturen zodat die in augustus hun stem kunnen uitbrengen.  

Het eindresultaat wordt op de vergadering van 8 september voorgelegd.  

Er komt dus geen fysieke uitreikingsceremonie. Waarschijnlijk zullen we onze toevlucht moeten nemen 

tot individuele uitreiking ergens in het najaar? 

Wat de prijs zelf betreft houden we het dit jaar op een geldprijs van 250 euro plus een foto van De 
Malsche. 

 

 

 



3. Aanvulling geplande dossiers. Samenstelling WG herbronning CR. 

Zoals op de vergadering van 11 feb 2020 werd aangegeven zal een werkgroep zich buigen over hoe de 
CR zich kan/wil herbronnen. De timing is dat de conclusies/voorstellen van die werkgroep tegen eind 

legislatuur (2023 dus) klaar zijn zodat de nieuwe ploeg daarmee aan de slag kan. Indien die voorstellen 

leiden tot eventuele statuutswijzigingen dan moet dat deze legislatuur gebeuren. De samenstelling van 
de WG is: Erik, Maartje, Cris (Bruelemans), Chris (De Beer), Laureline en Jo. 

 

4. Straatnamencommissie/Gecoro. 

Er is de laatste tijd heel wat te doen rond de persoon van Leopold-II met betrekking tot wat er in 

voormalig Belgisch—Congo gebeurd is. Het beleid heeft al te verstaan gegeven dat hierdoor de huidige 
Leopold-II laan van naam zal veranderen. Wat is het standpunt dat de vertegenwoordiger van de CR in 

die commissie moet innemen? 

Hierdoor ontstaat er een levendig debat over pro en contra waaruit blijkt dat iedereen de wandaden 

verricht in de voormalige kolonie toegeschreven aan Leopold-II erkent, maar dat daarboven bij een deel 
van de CR de vraag rijst waarom dit juist nu moet gebeuren, want de motieven waarom men de naam nu 

gaat veranderen zijn reeds heel lang gekend. 

De voorkeur voor de naamswijziging gaat uiteindelijk uit naar een verwijzing naar de voormalige 

paterssite die binnenkort volledig zal hernieuwd zijn en er dus een rechtstreekse link is met dit nieuw 
project. 

Wat GECORO betreft blijkt dat de statuten van die adviesraad veranderd zijn en dat er blijkbaar geen 

afgevaardigde van de CR in die raad meer zetelt. De CR-vertegenwoordiger, in casu Chris De Beer, was 

hier zelf ook niet van op de hoogte tot hij een mail kreeg waarin stond dat hij niet meer in de nieuwe 
raad zetelt. 

Volgens de GECORO-mensen is die statuutswijziging reeds doorgevoerd in de vorige legislatuur en waren 

die terug te vinden in het staatsblad, maar niemand in de CR kan zich iets herinneren hiervan door 

administratie of wie dan ook, op de hoogte gesteld te zijn. Bij de toekenning van de vertegenwoordigers 
in de diverse adviesraden in het begin van deze legislatuur stond GECORO daar zelfs nog bij. Er zal 

nagekeken worden of die statuten wel degelijk in de vorige legislatuur zijn veranderd. Voorzitter zal dan 
een schrijven richten naar GECORO waarin deze handelswijze gelaakt wordt. 

 

5. Advies CR bij naamswijziging door horeca.  

Jo heeft naar aanleiding van de naamsverandering van het historisch gebouw Van den Bergh naar “La 

vita è bella” een nota gemaakt waarin de CR bij het stadsbestuur aandringt om deze trend te keren en bij 
nieuwe eigenaars aan te dringen om het historisch perspectief van het gebouw bij nieuwe naamgeving 

niet uit het oog te verliezen, en welke stappen het stadsbestuur kan/wil ondernemen om dit desnoods 
afdwingbaar te maken.  

De brief van de voorzitter, hoofdzakelijk gebaseerd op die nota, naar het stadsbestuur toe, wordt 

goedgekeurd en zal in die vorm naar het stadsbestuur worden gestuurd.  

 



6. Varia 

Chris De Beer vraagt om het dossier rond het huis Janssens in oktober-november op de agenda te 
plaatsen zodat een advies kan geformuleerd worden omtrent de binnenafwerking van het gebouw. 

Eventueel kan daar een vergadering van de CR gehouden worden zodat die vergadering aan een 

plaatsbezoek kan gekoppeld worden. 

Wat de opvolging van Jos Daems betreft is het DB met de vraag aan Annemie Bogaert (zie verslag 
vergadering 9 juni) haar boekje te buiten gegaan. Jos Daems zetelde namelijk in de CR als afgevaardigde 

van de deelraad BKE en dus is het die deelraad die een opvolger moet aanduiden, niet het DB, wat door 

betrokkenen ootmoedig erkend wordt. De deelraad BKE zal dus op haar volgende bijeenkomst die 
vervanging op haar agenda plaatsen. 

Er wordt een klankbordgroep Puyenbeke opgericht met het doel adviezen te verstrekken bij de verdere 

ontwikkeling van het nieuwe complex op die locatie. De CR werd uitgenodigd om 2 vertegenwoordigers 

aan te duiden. Alleen Maartje werd voorgedragen voor die werkgroep, met Jack als plaatsvervanger. De 
CR zal via haar dan ook mee dit dossier opvolgen. Een eerste punt is dat er, wat erfgoed betreft, zeker 

ergens een beeld moet komen dat verwijst naar het historische verleden van die site nl. naar voetbalclub 
Sportkring Sint-Niklaas die decennialang daar haar thuishaven had. Anderzijds dient er gepeild of ook hier 

een oplossing kan worden geboden om aan het nijpend tekort aan vergaderlokalen voor de verenigingen 

tegemoet te komen (zie dossier “De Salons”). De eerste vergadering heeft morgen 24 juni plaats. 
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Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 

secretaris        voorzitter 


