
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 8 DECEMBER 2020 

 

Aanwezig :  Jack van Peer, Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Vinciane Meert, 
Marcella Piessens, Laureline Soubry, Karin Tavernier, Jo De Cuyper, Johan De Vos, Wendy 
Bryssinck, Cris Bruelemans, Chris De Beer 

Verontschuldigd:  Erik De Lathouwer, Kris Boel, Dirk Vergult, Maartje De Wilde,  
 
 
Vanwege de corona-omstandigheden werd deze vergadering on-line georganiseerd. 
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 10-11-2020 

Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Startnota dossier ‘Huis Janssens’ (CDB) 
 
In de tekst staat een alinea dubbel (bij het punt van het praatplan). 
Johan De Vos blijft de mening toegedaan dat het Huis Janssens en het Museum onlosmakelijk verbonden 

zijn en dat er ook in deze startnota een visie over het museum moet komen. Deze link wordt zeker 
onderkend, maar het standpunt van de CR blijft (zoals in vorig verslag al vernoemd) toch beter nu in deze 
tekst de focus te leggen op het Huis Janssens. Die link met het museum zal zeker in de tekst behouden 
blijven met het voorstel om dit later te bespreken via de museumcommissie. 

Belangrijk punt in deze tekst is het standpunt van de CR over het behoud (permanente bewoning) van de 
consciergewoning. De CR is van mening dat daarvan afgestapt moet worden en er een andere functie moet 
aan gegeven worden (zoals bv. onthaal). 

De tekst zal verder aangepast worden zodat dit als officieel advies naar het schepencollege wordt 
doorgestuurd. 

 

3. Coronamaatregelen  

Het aantal subsidieaanvragen is nagenoeg stilgevallen, omdat er simpelweg, niets kan/mag georganiseerd 
worden. Als er al aanvragen ingediend worden, komen die bijna allemaal uit de professionele sector. Ergens 
logisch want het verenigingsleven ligt stil dus vanuit de amateursector kan er weinig of niets op touw gezet 
worden. 

 Zo is er een voorstel om een virtuele oudejaarsfuif te organiseren in De Casino door de vzw tzal wel zijn en 
het CC heeft een aanvraag ingediend om Joris Hessels 3X via livestream vanuit de schouwburg een 
variétéshow te laten presenteren (15-17 en 22 dec telkens om 20u). 



Er zijn ook nog aanvragen van de Lucasgezellen, JTO en theater Tieret. De Vlasbloem heeft een aanvraag 
ingediend om op het dorpsplein van Nieuwkerken een toneelopvoering te mogen organiseren. 

Er wordt ook voorgesteld om de bevolking te informeren dat het stedelijk museum terug geopend is. 

Vormingplus wil een studio inrichten waar verenigingen via Zoom bv kunnen vergaderen, virtueel 
samenkomen of iets anders organiseren. Er wordt opgemerkt dat een zoom-sessie niet gratis is (150 euro). 
Johan De Vos meldt dat hiervoor een gratis en gebruiksvriendelijk alternatief is, de praatbox. Deze optie zal 
onderzocht worden en misschien kan dit dan via een nieuwsbrief aan de verenigingen worden kenbaar 
gemaakt. 

Er zijn ook gesprekken opgestart met de kerkraad van de Don Boscokerk om de kerk op een meer structurele 
basis te kunnen gebruiken als lokaal voor (publieke) activiteiten. 

4. Commentaren externe commissies 

De CR heeft van de GR de beslissing doorgekregen van 3 nieuwe straatnamen waarover een advies wordt 
gevraagd. Leopold-II laan wordt Oosterlaan, de Sint-Andrieswegel wordt verlengd en er komt een Betty De 
Deckerwegel (de trage weg tussen de Vinkenlaan en de Houtduifstraat). Die laatste benaming roept wat 
vragen op omdat deze (onbewoonde) trage weg midden in een wijk ligt met straten die allemaal verwijzen 
naar vogels. Betty De Decker bijkt de eerste vrouwelijke scoutleidster te zijn en stichter van de scoutsgroep 
Kristus Koning uit die wijk.  

Deze nieuwe straatnamen (en de reden waarom) zal in de nieuwe stadskroniek verschijnen. 

De redenen voor deze straatnaamwijziging/keuze zal door Chris De Beer aan de leden van de CR worden 
rondgestuurd zodat zij ook de achtergrond van deze keuzes kennen. 

Uit de commissie toerisme is het voornaamste punt een nieuwe vorm van city-marketing. Laureline zal de 
powerpoint-presentatie hieromtrent doorsturen. 

De academie (deel podiumkunsten) heeft virtueel vergaderd op 15/10. Het verslag van deze vergadering zal 
naar leden CR worden rondgestuurd. Belangrijkste punt hier was de achteruitgang van de inschrijvingen te 
wijten aan de Corona-pandemie. Die volgen een nationale trend en liggen toch iets lager dat het 
gemiddelde. 

Deze trend zet zich ook door in de kunstafdeling. Daar is opmerkelijk dat de daling voornamelijk voorkomt 
bij de volwassenen. Er zal een bevraging worden georganiseerd om te weten te komen wat de reden voor 
niet-inschrijven is bij deze categorie. 

Uit die commisie onthouden we ook dat de werken voor de nieuwe ingang in de Boonhemstraat 2 jaar in 
beslag gaan nemen. 

De bedoeling is dat al deze verslagen op googledrive worden geplaatst. Wendy vraagt nogmaals uitdrukkelijk 
om die commissieverslagen naar haar (of Ronny) door te mailen zoals op vorige vergadering was 
afgesproken. 

 



5. Nieuws uit OCV 

Wat gaan we doen met de landelijke dagen? Waarschijnlijk zullen er al zeker enkele, die in het begin van 
het jaar worden georganiseerd (zoals interntionale vrouwendag/week) wegvallen. 

Er zal een lijst worden opgemaakt waarin de activiteiten die in aanmerking komen een kleurcode krijgen. 
Een voor de organisaties die al vaststaan en een voor de ‘twijfelgevallen’. 

De digitale week wordt niet meer georganiseerd gedurende een week, maar heel het jaar, toch mee te 
nemen om verenigingen te stimuleren.  

Voorstel vanuit de deelraad is om de Dag van de stilte ook mee op te nemen. 

Een nieuwkomer kan bv de feestelijkheden zijn rond het fietspad St-Niklaas – De Klinge. Dit fietspad 
staat in 2021 in de schijnwerper omdat het oorspronkelijke treintraject Mechelen-Terneuzen 150 jaar 
geleden is gerealiseerd.  

6. Varia 

6.1. Op diezelfde fietswegel staan een aantal gedichten van Jana Arns gepubliceerd. Die werden daar 
geplaatst als onderdeel van Archipel. De bibliotheekcommissie pleit ervoor om deze gedichten daar een 
permanente plaats te geven. Deze gedichten zijn echter op kartonnen borden geplaatst wat de 
‘houdbaarheidsdatum’ van deze gedichtborden ernstig hypothekeert. Met het oog op die permanente 
plaatsing kunnen die hopelijk vervangen worden door meer weersbestendige borden. 

6.2. Wat de Puyenbeke-site betreft is er geen nieuws omdat men er nog niet volledig uit is hoe die site er 
dan wel zal gaan uitzien. Er zal een uitgebreidere inspraakronde worden georganiseerd. Wel moeten we dit 
dossier blijven opvolgen zowel wat het beeld (via de 1% regel) en de aanwezigheid van polyvalente zalen 
voor gebruik verenigingen betreft. 

6.3 Ontslag Maartje De Wilde. Er wordt voorgesteld dat er met haar een gesprek gevoerd wordt (samen met 
de andere als expert aangestelde leden van de CR) waarin dan gebrainstormd kan worden hoe zij de 
toekomstige werking van de CR dan wel zien. Laureline zal zich hiervoor engageren en tegen de volgende 
vergadering hierover verslag uitbrengen. Ook de schepen heeft met Maartje gesproken over het motief van 
haar ontslag.  

6.4 Suggesties voor de toekomst van de Cultuurprijs zal op eerstvolgend virtueel DB (29/12) worden 
besproken. 

6.5 De sectie socio-cultureel heeft reeds 2 maal een ‘culturele flits’ doorgestuurd naar hun aangesloten 
verenigingen. 
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