
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 9 FEBRUARI 2021 

 

Aanwezig :  Jack van Peer, Dirk Verlaeckt, Vinciane Meert, Marcella Piessens, Laureline Soubry, Karin  

   Tavernier, Jo De Cuyper, Johan De Vos, Cris Bruelemans, Chris De Beer, Kris Boel en Dirk 

   Vergult + Wendy Bryssinck, Ronny De Mulder en schepen Filip Baeyens. 
Verontschuldigd:  Erik De Lathouwer 

 
 

Vanwege de corona-omstandigheden werd deze vergadering online georganiseerd. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag dd. 12-01-2021 

Bij punt 5 (overzichtsbrochure Cultuurprijzen) zullen Ronny, Jack en Johan een (uiteraard corona-
proof) fysieke samenkomst plannen om de teksten te bespreken. 

 
Toelichting bij punt 7.1. De adviezen van de CR (en andere adviesraden) komen niet automatisch op 

het schepencollege of op de agenda van de gemeenteraad.  

Over gebruik google-drive: We hebben destijds beslist om google-drive te gebruiken als archiefplaats 
voor alle documenten zoals werkdocumenten, verslagen werkgroepen, deelraden en de CR. Alleen de 

formele adviezen worden doorgestuurd naar het beleid (info@sint-niklaas.be ) en de verslagen van het 
bestuur worden, na goedkeuring en kennisgeving aan het schepencollege, op de website van de stad 

geplaatst waar iedereen ze dan kan raadplegen:  

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/adviesraden/cultuurraad 
 

Bij punt 8. Projectsubsidie voor Cd-opname JAWA. Dhr. Khaled is geen leerkracht in de academie. 
Administratie heeft omtrent deze aanvraag de betrokkenen nog niet kunnen bereiken. 

Na deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd. 

 

2. Coronamaatregelen  
 

2.1. Wat de subsidieaanvragen en het Noodfonds betreft blijft het, voornamelijk wegens het verbod 

op organiseren, vrij stil. Enkele aanvragen, zoals die van het openluchttheater te Nieuwkerken door “De 
Vlasbloem”, alternatieve Halloween activiteit enz.… werd zelfs afgeblazen of (voor een tweede keer) van 

datum verschoven, bv. Muze-cal van april naar oktober (en naar Christus Koningkerk i.p.v. 
Museumtheater.  

Schepen meldt dat in het vaccinatiecentrum in ’t Bau-huis cultuur wel aanwezig zal zijn in diverse 
vormen. 

Laureline meldt dat Gent een streamingplatform met lage instapkosten heeft uitgewerkt voor culturele 

verenigingen/kunstenaars. Misschien kan dit ook in Sint-Niklaas? 
Het Goeyvaerts Strijktrio plant i.s.m. CC een streamingconcert in de Paterskerk. Er komen ook nog 

streamingactiviteiten in o.a. een oude fabriekshal - https://www.hetbinnenwerk.be/ -  in de Lindestraat 
(door https://praktischwild.be/wilde-plannen/surround-the-sound/2 ) en in het Welzijnshuis (door 

https://www.vzwtzalwelzijn.be/) 
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2.2. De schepen geeft ook een overzicht van wat er momenteel op cultureel vlak qua infrastructuur  
(-werken) gebeurt: 

 
 -In het CC zijn alle optredens door derden afgemeld. Door het stilliggen van alle activiteiten wordt het 

vervangen van de trekkenwand in de Stadsschouwburg eerder opgestart dan gepland (op 14 juli). Er 

wordt gemikt op een heropstart van het CC vanaf september. De complexiteit rond het overbevragen van 
de Stadsschouwburg is zeker nog niet verdwenen, met als grootste knelpunt de paasvakantie 2022. 

 
- In het Mercatormuseum loopt momenteel (van 7-02 tot 25-04, mogelijks verlengd) een 

tentoonstelling rond “De mooiste atlas van de wereld”: de Atlas Maior van Blaeu. De musea zijn niet 

toegankelijk voor groepen, maar kunnen dus alleen individueel bezocht worden mits boeking op 
voorhand via: https://www.museasintniklaas.be/plan-jouw-bezoek/tickets 

 
- De binnenrestauratie van Huis Janssens is ook gestart. Zie:  

https://faro.be/blogs/roel-daenen/stad-sint-niklaas-neemt-huis-janssens-onder-handen 

 
- Op 5 februari werd de Paterskerk officieel geopend als evenementenzaal. De CR zal, wanneer 

fysiek vergaderen terug is toegelaten, een vergadering daar plannen zodat die vergadering met een 
rondleiding van deze vernieuwde locatie kan beginnen. Nieuwigheid is wel dat ook privépersonen deze 

locatie kunnen huren. De verenigingen zullen wel voorrang krijgen (wellicht door hen 1 jaar op voorhand 

toe te laten te reserveren, terwijl particulieren dit pas 6 maand op voorhand zullen kunnen). Verenigingen 
plannen echter nu al activiteiten voor 2022 en die kunnen dus (tot nader orde) nog geen optie nemen op 

de Paterskerk. Toekomst zal uitwijzen hoe dit verder zal/kan evolueren. De schepen neemt de vraag 
mee. 

Deze verbouwing is zeer goed gedocumenteerd, wat in deze moeilijke coronatijd toch de mogelijkheid 
geeft om er alvast digitaal van te genieten en een kijkje te nemen:  

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/projecten/paterssite 

 

 
Er is een Vlaams fonds van 100.000.000 euro opgericht voor de relance van cultuurinfrastructuur 

in de centrumsteden. Ook Sint-Niklaas heeft daar een aanvraag voor ingediend en zal 1.200.000 euro 
krijgen: 300.000 euro voor de bib (studie) en 900.000 euro voor de museumsite (diverse ingrepen). Toch 

wel een erkenning van Sint-Niklaas als culturele centrumstad. 
 

 

3. Advies nieuwbouw bib 

Het stadsbestuur plant op 26-04 een vergadering waarop over het voorlopige plan van eisen wordt 

beslist. Op de vergadering van de CR van 08-03 zal de schepen dit voorlopig plan komen toelichten, 
zodat de CR  op de vergadering daarop (13-04) haar advies kan formuleren en doorsturen naar het 

beleid. 

De beheerscommissie die ook gepland is voor 26-04 kan evt. worden vervroegd. 

Van de workshop van 25-01 werd het verslag rondgestuurd naar de leden van de CR. Een van de 

(werk)punten was het voorzien van een ruimte voor lokale kunstenaars om kunst uit te lenen. 

Op de vraag of het nieuwe gebouw op architecturaal gebied d.m.v. van bv. een architectuurwedstrijd, 

een eyecatcher kan worden, meldt de schepen dat die wedstrijd er niet komt, maar dat bij het uittekenen 

van de plannen wordt samengewerkt met de Vlaamse bouwmeester. Het budget voor dit gebouw 
bedraagt vandaag 15.500.000 euro.  
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4. Communicatie rond werkingstoelagen verenigingen 

Zoals voorgesteld zullen de verenigingen voor de werkingssubsidie in 2021 geen gedetailleerde aanvraag 
moeten invullen omdat de meeste verenigingen hun werking noodgedwongen hebben moeten stopzetten 

(in 2020). Er zal, zoals we zelf geadviseerd hadden, gewerkt worden met een gemiddelde van de laatste 

3 ‘normale’ werkingsjaren (2017, 2018 en 2019). Dit geldt uiteraard alleen voor het deel van de 
werkingstoelage. De aparte vergoedingen en premies voor bv. de landelijke dagen blijven daarnaast en 

daar bovenop uitgekeerd worden. 

Voor cultuur zal er gekeken worden naar een eenvormige structuur/systeem met jeugd en sport. Cultuur 

is doorgaans eerst klaar met de verdeling, sport en jeugd zitten later op het jaar. Er wordt gevraagd die 
communicatie rond deze werkingstoelagen toch rond te sturen voor de paasvakantie en ook om die zo 

breed mogelijk te verspreiden (liefst naar 3 mensen per vereniging: voorzitter, secretaris en 
contactpersoon bij CR want die (email)-adressen zijn gekend via infoformulier). 

 

 
 

5. Punten OCV 

 5.1. Voor de opvolging van Jos en Maartje merkt de administratie op dat zij als 

vertegenwoordigers van de CR ook in andere commissies en organen zetelen, waarvan de samenstelling 
(vzw ACCSI) bv. ook in het staatsblad moet verschijnen. Daarom zou het beter zijn dat Maartje ook zelf 

schriftelijk haar ontslag in die desbetreffende commissie geeft. Alternatief is dat de CR dit initiatief neemt 
en dit (schriftelijk dus) aan die commissies laat weten of doorstuurt. 

 5.2. De lijst met culturele verenigingen die over een eigen (aparte) jeugdwerking beschikken 

wordt overlopen en aangepast. Definitieve lijst wordt bij het verslag bijgevoegd. Deze verenigingen 

kunnen dan stadsmateriaal/locaties huren aan dezelfde tarieven als andere jeugdorganisaties (uit de 
jeugd- en sportsector). Voor cultuur gaat dit in tegenstelling tot sport al bij al over weinig verenigingen.  

 5.3. Er is een externe firma (B. Adapted N.V. uit Gent) aangezocht om alle subsidies die het 

stadsbestuur uitreikt onder de loep te nemen en die te stroomlijnen/rationaliseren. Niet zozeer om 

eventueel de normen en verdeling van die subsidies te hervormen of op te leggen maar om de 
procedures te stroomlijnen en te automatiseren. Zie: https://www.b-adapted.be/ 

Voor de werkingssubsidies is het de bedoeling dat dit jaar gewerkt wordt aan een (vereenvoudigd) 

elektronisch systeem zodat de verwerking van de gegevens veel vlotter kan verlopen en minder 

tijdrovend wordt voor verenigingen en administratie. 

 

6. Subsidie boekvoorstelling Anfiteatro  

Deze aanvraag is conform de reglementering en een toelage van 150 euro wordt hiervoor toegekend. 

 

 

 

https://www.b-adapted.be/


7. Varia 

Infrastructuur Belsele:  

 

7.1 Kouter herstellingswerken koer (lente 2021) > participatietraject met gebruikers i.v.m. de 

definitieve heraanleg (voorzien in 2022) wordt voorbereid. 

7.2 Klavers: krijgt nieuwe (nep) parketvloer (lente/zomer 2021). 

7.3 Gemeentehuis Belsele: zolder wordt ontruimd, dak hersteld, lokalen geschilderd (voorjaar 

2021). 

De activiteiten die in de stadsaccommodaties werden aangevraagd en waarvoor al huurgeld betaald 

werd, en die door de huidige coronamaatregelen niet konden doorgaan, worden automatisch 

terugbetaald.  

 

 
 

Namens de stedelijke cultuurraad 

 
 

Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 
 

Secretaris        voorzitter 


