
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG-cultuurraad 12 JANUARI 2021 

 

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, Erik De Lathouwer, Kris Boel, Dirk Vergult, Filip Baeyens   
  (schepen) en Veerle Vermeulen (clustermanager). 

Verontschuldigd:    
 

 

Vanwege de corona-omstandigheden werd deze vergadering on-line georganiseerd. 
 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 08-12-2020 
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
 

2. Voorstelling nieuwe clustermanager Veerle Vermeulen 
 

Voorzitter verwelkomt de nieuwe clustermanager voor cultuur-sport-vrije tijd Veerle Vermeulen en 
spreekt de hoop uit op een constructieve samenwerking. 

Van haar kant dankt zij de CR voor de uitnodiging om deze virtuele vergadering bij te wonen en geeft 

ze achtergrond bij haar professioneel verleden dat zich hoofdzakelijk in de jeugdgezondheidszorg heeft 
afgespeeld. Ook zij hoopt op haar beurt op een vruchtbare samenwerking. Zij ziet zichzelf vooral in de rol 

van de persoon die de diensten, die onder haar bevoegdheid vallen, zo efficiënt mogelijk aanstuurt. 
 
 

3. Bevestiging advies n.a.v. nieuwe uitleenregeling stadsmateriaal.   

Wegens tijdnood heeft het DB een advies geformuleerd. Dit advies werd rondgestuurd naar alle leden 

van CR en wordt goedgekeurd. Hoewel het elektronische aanvraagformulier in Eaglebe (vergunningen 
evenement) op het eerste zicht lang en ingewikkeld lijkt, is het niet de bedoeling dat voor elke aanvraag 

van materiaal in het techniekhuis het evenementenformulier moet ingevuld worden.  

Wie toch moeilijkheden ondervindt kan steeds terecht voor ondersteuning bij de team feestelijkheden: 

feestelijkheden@sint-niklaas.be 03 778 35 62 
 

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/evenementen-activiteiten/zelf-een-
evenement-organiseren/feestmateriaal-ontlenen 

 

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/evenementen-activiteiten/zelf-een-
evenement-organiseren/administratie-en-vergunningen 

 
Aan de nota die werd voorgelegd aan het DB werd een aanpassing gedaan vooraleer het aan het 

schepencollege werd voorgelegd. “Jeugdafdelingen” van culturele verenigingen of culturele 
jeugdorganisaties krijgen, naar analogie van de jeugdbewegingen en sportclubs voor jongeren, ook 50% 

korting. Ze moeten wel een aparte organisatie zijn. 
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4. Coronamaatregelen 
 

4.1 Bij de projectsubsidies is er niet veel beweging, wegens het verbod en de zware beperkingen op het 
organiseren. Er is o.a. een projectaanvraag van de Lucasgezellen, De Vlasbloem wil een openlucht 

theatervoorstelling organiseren op het kerkplein in Nieuwkerken en ook theater Tieret is aan een 

openluchtvoorstelling aan het werken. Ook nieuwe livestreams worden nog verwacht. 

4.2 Wat Good Practices betreft was er de streaming van de oudejaarsfuif in De Casino en is er de 
promotie vanuit de stad van wandelingen in eigen buurt. De schepen meldt dat ook de activiteiten met 

publiek worden herbekeken.  Er ligt een voorstel op tafel om alle publieksgerichte binnenactiviteiten 

georganiseerd in stedelijke accommodaties te verbieden tot 31 maart (die beslissing is momenteel ook 
genomen nvdr). Buitenactiviteiten blijven wel nog mogelijk.  Dit geeft ook de mogelijkheid dat 

stadspersoneel CC en EVE mee kan ingezet worden bij het opzetten Vaccinatiecentrum.  
 

Maatregelen zijn te volgen via:  
www.sint-niklaas.be/coronavaccinatie. 

https://www.sint-niklaas.be/coronavirus 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-cultuur-en-media 
 

Met de kerkraad van Don-Boscoparochie worden gesprekken gevoerd om de kerk gemakkelijker 
toegankelijk te maken voor vergaderingen of kleine activiteiten. Hierover wordt eind januari een 

antwoord verwacht in samenspraak met de dekenij. 

De opening van de vernieuwde Paterskerk, voorzien voor 5 februari, wordt uitgesteld. Wel zal er over dit 

project een persconferentie komen en is het de bedoeling om van dan af ook te starten met verhuur van 
de 3 beschikbare ruimtes. Er werd ook geopteerd voor de mogelijkheid voor verhuur aan privé-personen. 

Voor de officiële opening wordt uitgekeken naar een geschikte datum ergens na de vakantieperiode (bv. 

open monumentendag). De officiële opening zou dan ook gepaard gaan met een tentoonstelling die dan 
bv. 2 weekends of 1 verlengd weekend zal lopen in en rond de Paterskerk.  Er is heel wat materiaal 

digitaal beschikbaar over dit project.  
Te volgen op: https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-

participatie/projecten/paterssite (vanaf 05-02 komt hier extra materiaal op). 

Tot het oude Familiacomplex wordt afgebroken, blijven ook deze zalen beschikbaar om te huren 

(augustus 2021). 

   

5. Organisatie brochure cultuurprijzen 

Uit het DB komt het voorstel om het ontwerp van de teksten in handen te geven van Johan De Vos, 

die zal instaan voor de eindredactie, terwijl Jack en Ronny ook bij de redactie zullen betrokken worden. 

Johan heeft zich hiertoe bereid verklaard. Ronny, Jack en Johan zullen fysieke samenkomst plannen om 
de teksten te bespreken. 

Het budget voor de uitgave van deze brochure kan komen uit het bedrag dat voorzien was voor de 

viering van 50 jaar CR en dat inmiddels al is doorgestort op de rekening van de CR. 

Wat de lay-out betreft kunnen we terecht bij de directeur van d’Academie beeld (via Niko Van Stichel). 
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6. Externe commissie 

Vanuit de commissie toerisme heeft Laureline aan alle leden van de CR de PowerPoint bezorgd wat 

betreft citymarketing en hoe dat kan toegepast worden in Sint-Niklaas. 

Dirk Vergult meldt dat er bij de bijeenkomst van Stramin een advies werd gevraagd over de 

Moervaartvallei en de uitbreiding van het stiltegebied dat zich deels op grondgebied van Sinaai bevindt. 

De bibcommissie vergadert op 25 januari en daarin wordt de planning rond vernieuwing Heymanplein en 
de nieuwe bib besproken. Volgens die planning zou in februari door de Gemeenteraad een voorlopige 

vaststelling van de plannen worden voorgelegd, om dan in april het openbaar onderzoek en het advies 

van GECORO te vragen. Daarom wordt dit punt zeker op de agenda van de CR februari gezet zodat in 
maart een voorstel van advies kan voorgelegd worden aan de CR. 

Uit de museumcommissie. De nota van Johan De Vos over de visie van het museumbeleid in zijn geheel 

n.a.v. het advies over het huis Janssens, wordt met verslag van deze vergadering naar alle leden CR 

meegestuurd. Deze tekst zal dienen als basis voor de visie die door de CR zal voorgedragen worden in de 
museumcommissie. Die tekst zal op vergadering in februari besproken worden en daarna doorgestuurd 

naar Ward Bohé, conservator van het museum en zal als ons uitgangspunt dienen van een dialoog over 
de planning van de museumsite de komende 4-5 jaar. 

 
 

7. Punten van OCV 

7.1 De adviezen van de CR worden, zoals alle inkomende post, geregistreerd en die lijst gaat naar het 

schepencollege. Als een advies naar alle gemeenteraadsleden moet doorgestuurd worden, moet dit 
expliciet bij het advies vermeld worden. Gezien het hier uiteraard (meestal) over cultuuraangelegenheden 

gaat, lijkt het logisch dat de adviezen misschien niet naar alle gemeenteraadsleden worden doorgestuurd, 

maar eerder wel naar de voorzitters van de desbetreffende commissie(s) en diens leden omdat daar een 
directere betrokkenheid te verwachten is. 

De schepen op zijn beurt slaat een mea culpa dat de terugkoppeling van het beleid naar de CR in het 
recent verleden beter had kunnen verlopen. Denken we o.a. aan het advies rond het noodfonds. Hij 

belooft dat die communicatie in de toekomst vlotter en duidelijker zal verlopen. 
 
 

7.2 De raad van advies van d’Academie podium komt samen op dinsdag 19/1. 

 

7.3 Vergaderdata voor 2021. De lijst met data die met uitnodiging van de vergadering werd 

meegestuurd, wordt goedgekeurd. De datum in april, midden de paasvakantie, wordt voorbehouden als 
reservedatum, moest er tussen maart en mei een dringend advies/punt moeten besproken worden.  

Data:  9/2, 9/3, (13/4), 11/5, 8/6, 29/6, 14/9, 12/10, 9/11 en 14/12 

DB:  28/1, 23/2, 23/3, 27/4, 27/5, 24/8, 30/9, 26/10 en 23/11 
 
 

7.4 De leden van de CR hebben allemaal de huishoudelijke reglementen toegestuurd gekregen van de 

stedelijke gebouwen die verhuurd worden.  

Vanuit de CR wordt er nogmaals aangedrongen op de mogelijkheid om, mits betaling uiteraard, de 

gehuurde lokalen te laten kuisen door derden, zodat de organisatoren, na een wellicht zware dag rond 
die activiteit, daarna niet ook nog moeten instaan voor de opkuis.  



Die optie zal in een later stadium worden bekeken maar is op het huidig moment zeker niet evident. Er 

zal wel voor de verhuur van de Paterskerk, een proefproject worden opgestart waar deze mogelijk in 

vervat zit (omwille van verhuur aan privépersonen). Als dit positief geëvalueerd wordt kan dit later naar 
andere lokalen/gebouwen worden uitgerold. 

Verschillende (stedelijke) lokalen worden verhuurd aan verenigingen die daar dan ergens een eigen 

opslagruimte hebben waar ze hun (waardevol) materiaal kunnen stockeren. Per gebouw bestaat er 

echter maar 1 sleutelsysteem zodat, wanneer een lokaal wordt verhuurd aan derden, deze ook toegang 
hebben tot die opslagruimtes, waardoor er eventueel schade kan berokkend worden door verkeerd en 

oneigenlijk gebruik van dat opgeslagen materiaal. Er wordt voorgesteld/aangedrongen om hiervoor een 

apart sleutelsysteem uit te werken. 
 

Het gebeurt dat soms lokalen, tegen bestaande reglementering in, worden ‘onderverhuurd’ aan 
privépersonen m.a.w. dat een vereniging de zaal aanvraagt maar dat er in feite een privéfeestje wordt 

georganiseerd. De vraag is of daar strenger kan op toegezien worden. In de huidige regeling kan de 
organiserende vereniging een huurverbod van een jaar worden opgelegd. Kan die sanctie verzwaard 

worden zodat dit een groter ontradingseffect heeft bij die verenigingen? 

 
 

8. Varia 
 

Er is een projectsubsidie toegekomen voor het opnemen van een CD door JAWA, een groep bestaande 
uit 5 muzikanten die de Syrische muziek willen promoten. De aanvraag werd ingediend door Alhafed 

Khaled. Onafgezien van het muzikaal aspect/niveau (alle 5 muzikanten zijn professionals) rijzen er vragen 

over de verbondenheid met de stad en de ingediende begroting die verre van volledig lijkt (met alleen 
maar uitgaven). Ook worden er vraagtekens geplaatst bij het de timing (vooral op vlak van 

coronaregelgeving). 

Er heerst ook een teneur dat men voor dit project toch eerder andere kanalen moet kunnen aanspreken 

ter ondersteuning (bv. via de Vlaamse Gemeenschap, selectie bovenlokale cultuurprojecten, het 
noodfonds voor cultuur e.d).  

De administratie zal hierover met de aanvragers een gesprek aangaan.  

De lijst van landelijke dagen die bijgevoegd werd aangenomen, hoewel het verre van zeker is dat alle 

vermelde activiteiten ook kunnen plaats grijpen. Sommigen zijn zelfs al afgelast.  

De voorzitter heeft een uitnodiging gekregen voor alle leden van de CR of zij mee willen jureren voor het 

filmfestival MOOOV. Hij zal die uitnodiging doorspelen naar Wendy ter verspreiding naar de CR-leden 

zodat die elk voor zich kunnen bepalen of zij zich geroepen voelen om als jurylid een voorkeurstem uit te 
brengen. 

 

 

 
 

Namens de stedelijke cultuurraad 
 

Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 

Secretaris        voorzitter 


