
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 9 MAART 2021 

 

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

Tavernier, Jo De Cuyper, Erik De Lathouwer, Cris Bruelemans, Kris Boel en Dirk Vergult  

+ Ronny De Mulder, Wendy Bryssinck en schepen Filip Baeyens. 
Verontschuldigd:  Johan De Vos en Chris De Beer. 

 
 

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

 

1. Goedkeuring vorig verslag dd 09-02-2021 

Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

2. Coronamaatregelen  

 

2.1 Vanuit het noodfonds werd 300.000 EUR gereserveerd voor subsidies ter ondersteuning van 
publieksactiviteiten in het kader van de coronacrisis (reglement goedgekeurd in GR van 23 oktober 2020). 

Momenteel zijn er 37 aanvragen geregistreerd, waarvan er 29 ontvankelijk werden verklaard, voor een 
totaal toegekend bedrag van 108.105 EUR. Er is dus nog 191.895 EUR beschikbaar. 

 

De huidige deadline voor aanvragen is 30 juni 2021, maar zoals het er nu naar uitziet is het evident 
dat de deadline verder in de tijd zou worden opgeschoven omdat er nu eenmaal niets kan of nauwelijks 

mag georganiseerd worden. En dan zit er nog eens 100.000 euro ongebruikt bij evenementen.  
 

Voor verenigingen die, door gebrek aan werking blijven zitten met lopende kosten (bv. huur) en 

tegelijkertijd ook inkomsten (bv. tap) mislopen, kan een renteloze lening te overwegen zijn. De 
bestuursleden kijken en luisteren mee rond in hun omgeving naar mogelijke (acute) noden. 

 
 

2.2 Er wordt afgesproken dat bij eventuele versoepelingen de CR, samen met stadsbestuur, de 

communicatie rond de verhuur van zalen zal verzorgen. Ondertussen is er alvast vanuit de deelraad 
socio-cultureel werk nog eens een cultuurflits naar hun verenigingen verzonden met een toelichting van 

welk activiteiten evt. wel nog kunnen of mogen plaatsvinden. 
 

Sommige activiteiten stuiten op de huidige reglementering. Zo is er bv. de vraag om in de Nylonfabrik 
(Lindenstraat) een tentoonstelling te organiseren met en door 4 plaatselijke kunstenaars. Zulke 

tentoonstellingen mogen strikt genomen (bij ministerieel besluit) alleen georganiseerd worden in 

Vlaams/federaal erkende musea, kunsthallen, en in bibliotheken… en door professionelen ‘verwezenlijkt’. 
De lokale overheid kan beslissen om uitzonderlijk toch toelating te geven, op voorwaarde dat ook de 

politie en veiligheidscel geen bezwaren heeft, er een groen CERM-label is 
(https://www.covideventriskmodel.be/) enz… 

Het behalen van een groen CERM-label betekent niet automatisch dat een evenement of activiteit mag 

doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid ligt altijd bij de lokale overheid.  

https://www.covideventriskmodel.be/


Aangeraden wordt om steeds de digitale updates van de stad, het federaal crisiscentrum, de 
Vlaamse steunpunten en koepelorganisaties (voor de protocollen en aanbevelingen) te raadplegen, 

omdat de situatie op elke moment kan wijzigen: 
- https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen 

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

- https://www.sint-niklaas.be/actueel/coronavirus-laatste-updates-alle-info-voor-sint-niklaas-samen 
- https://cult.be/nieuws 

- https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19 
- https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen 

 

3. Advies nieuwbouw bib 

In tegenstelling tot wat op vorige vergadering was beloofd, is er nog geen definitieve tekst over de 

nieuwe Bib, annex Huis van het kind. Volgens de schepen wordt momenteel door alle betrokkenen hard 

gewerkt om deze tekst voor publicatie klaar te krijgen. Vanuit de stedelijke overheid gaat men uit van 3 
basisprincipes: 

- Baken voor de stad: door interactie met omgeving, dus ook door fysieke uitstraling; 
- Iedereen mee: de nieuwe bib moet na huis en werk “de derde plek” worden voor de inwoners; 

- Huis van de toekomst: door integrale toegankelijkheid / integrale duurzaamheid. Er moeten 
kansen komen voor samenwerking met het verenigingsleven en uiteraard moet het ook een 

kindvriendelijke plaats worden. 

Er wordt ook uitgekeken hoe meervoudig ruimtegebruik kan geïmplementeerd worden. Dus bv. wel 

plaats voor tentoonstellingen, maar geen aparte tentoonstellingsruimte(s). Er moet gezorgd worden voor 
aangepaste akoestiek. 

Schepen Baeyens probeert tegen een volgende vergadering (april of mei) de definitieve tekst te kunnen 

voorleggen via PowerPoint. 

Op de vraag hoe het nu staat met het dossier rond de Salons meldt de schepen dat door de huidige 

omstandigheden dit dossier stil ligt, maar dat er gewerkt wordt aan een doorstart met Value Partners. 

Tot nader orde blijft alvast alles zoals het was tot 31-12-2021, en kunnen verenigingen dus de Salons 
voor activiteiten reserveren (binnen de Corona-maatregelen). 

 

4. Update interne communicatie (Laureline Soubry) 

Laureline geeft verslag van een bijeenkomst van de werkgroep, maar merkt terecht op dat de 

samenstelling van die groep, mede door het wegvallen van Maartje, heel miniem is geworden. Naast 
Laureline is er allleen nog Dirk Vergult en Jo De Cuyper.  Uit die bijeenkomst onthouden we dat de optie 

om Microsoft OneDrive  te gebruiken voor de (interne) communicatie (werkdocumenten, verslagen 
deelraden enz…) de voorkeur blijft wegdragen. Toch zou het bijwerken van de documenten op dit 

platform strikter moeten worden opgevolgd.   

De verslagen van het bestuur zijn na goedkeuring en kennisgeving aan het schepencollege wel publiek 
toegankelijk op de website van de stad (OCV volgt dit op): 

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

 

 

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen
https://www.sint-niklaas.be/coronavirus
https://www.sint-niklaas.be/actueel/coronavirus-laatste-updates-alle-info-voor-sint-niklaas-samen
https://cult.be/nieuws
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/adviesraden/cultuurraad


5. Communicatie rond werkingstoelagen verenigingen 

De communicatie hierrond is nog niet naar de verenigingen verzonden. Het systeem (ons advies 
trouwens) om het gemiddelde te nemen van de voorbije 3 ‘normale’ werkjaren (2017, 2018 en 2019) 

is al door het schepencollege goedgekeurd, maar vooraleer het naar de verenigingen kan kenbaar 

gemaakt worden, moet ook de gemeenteraad nog zijn goedkeuring geven (geagendeerd voor de zitting 
van 26-03). 

Desondanks moet er toch nog een invulformulier rondgestuurd worden om de nodige info te bekomen 

over de coördinaten van de vereniging (update), en aan welke landelijke dagen werd deelgenomen + 

hoe de lijst met de landelijke dagen voor 2021 er uit ziet. 

De voorzitter zal in tussentijd een mail opstellen die naar de verenigingen zal verstuurd worden waarin 
deze werkwijze wordt uiteengezet. 

 

6. Punten OCV 

6.1 Er is vertraging bij de bouw van de nieuwe inkomhal bij d’Academie Beeld door de aanwezigheid 

van betonrot in het gebouw. 

Aan de Paterskerk wordt er nu verder gewerkt aan een terras.  

Kunst in de Stad (KidS) werkt aan een project om een QR code aan te brengen aan de beelden die 

door hen werden geplaatst zodat er meer info over deze beelden beschikbaar is. 

N.a.v. 80ste verjaardag van Nelly Maes is er een gedicht geplaatst bij “De Schaapherder” (Frans 

Heirbaut) in Zwaanaarde (Sinaai) 

Wat de vervanging van Jos Daems betreft heeft de deelraad Beeldende Kunst /Erfgoed een 

elektronische rondvraag gedaan, waarbij zich al 2 kandidaten hebben gemeld (Klaus De Pillecyn en Dirk 
Van den Broeck). Met de eerste is er wel een probleem omdat die in vzw ACCSI zetelt vanuit de politiek.  

Voor de opvolging van deskundige Maartje De Wilde heeft OCV de reservelijst van experten 
geraadpleegd en 3 kandidaten zouden in aanmerking kunnen komen, met name Filip Smet, Bart Colman 

en M.C. De Coster. De laatste voldoet wegens haar hogere leeftijd niet direct aan het (verdwenen) jonge 
profiel van Maartje, en het doel om het bestuur van de CR te proberen verjongen.  

Die 2 vervangingen zullen op volgende vergadering worden afgerond. 

Wat de projectsubsidie betreft rond het project van de Cd-opnames JAWA is er nog geen verder 

contact geweest met de aanvragers. Blijkbaar zijn ze ook via andere kanalen op zoek naar fondsen. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een masterplan rond de Zwijgershoeksite. Een studie hierover 

zou moeten klaar zijn tegen de 2de helft van dit jaar. 

De schepen meldt dat n.a.v. de creatie van de 100’ste postzegel - door Marijke Meersman - op 15 

mei in de plantentuin van Meise het orkest van d’Academie podium een optreden zal verzorgen. Hopelijk 
zullen er veel stadsgenoten die dag naar die locatie afzakken. Op 14 mei is er ook een boekvoorstelling.  

 



7. Varia 

 
- We hebben een schrijven ontvangen van KidS omtrent de problematiek rond het (her)plaatsen 
van de beelden op de Grote Markt na de heraanleg. De schepen kan melden dat het stadsbestuur zelf 
hierover al met hen in dialoog is gegaan en hen de opdracht heeft gegeven om zelf al eens aan te geven 
hoe zij die herplaatsingen zien. Dat voorstel zal dan aan het definitieve ontwerp worden toegevoegd. Wat 
al vaststaat is dat “Het Woord”, “De Lopers”, “De gravinnen/zussen Constantinopel” en de Sint zeker op 
de markt blijven. 

 
- Het beeld dat nu in Nieuwkerken voor het huidige rusthuis staat moet een andere locatie krijgen 
als het nieuwe rusthuis wordt gebouwd.  

 
- Het glasraam van Georges Staes dat in de afgebroken vleugel van het stadhuis was 
aangebracht, is opgeslagen in het depot van SteM, maar er zijn geen plannen om dit raam te integreren 
in de nieuwe vleugel. Wel wordt er gezocht naar een nieuwe publieke plaats om het te herplaatsen. 
Wat betreft glasramen, zie ook: https://www.sint-niklaas.be/actueel/op-zoek-naar-staf-pyl 

 
- Schepen Baeyens meldt dat er gewerkt wordt aan een andere vorm van subsidiëring van de 
plaatselijke harmonieën en fanfares. De huidige regeling is te versnipperd over verschillende diensten 
zodat een samenbrengen van al die vergoedingen/subsidies hier op zijn plaats is. Wanneer de regeling 
definitieve vorm krijgt zullen de betrokken verenigingen worden uitgenodigd om deze nieuwe formule te 
bespreken. 

 
- De Annex 2de verdieping naast huis Janssens in de Zamanstraat zal (als gedeelde werk-, 
ontvangst- en depotruimte) worden toegewezen aan de mogelijks geïnteresseerde erfgoedverenigingen 
van bovenlokaal belang. Er was al een eerste verkennend gesprek (op 4 maart) met de voorzitters van 
KOKW, Reynaertgenootschap, Sint-Nicolaasgenootschap en Familiekunde Vlaanderen regio Land van 
Waas. De KOKW zal ook in het historisch Huis Janssens zelf (op de tweede en derde verdieping actief 
zijn). 

 
- Hoewel er geprobeerd wordt om op de Zwijgershoek extra depotruimte te creëren (o.a. via een 
entresol - tussenverdieping - in het gesloten depot), blijft gebrek aan ruimte een groot probleem, vooral 
ook een tijdelijke (quarantaine) ruimte voor bv. schenkingen of aankopen die niet onmiddellijk 
toegewezen kunnen worden, of die nog onderzoek, een behandeling of triage nodig hebben. Afstoten van 
materialen blijft altijd moeilijk, maar wellicht soms echt wel noodzakelijk. Er zit nog veel materiaal ook 
verspreid (kelder academie, Bib, zolders scholen, kerken enz…). Het Stadsarchief neemt alvast geen 3D-
objecten mee naar de Stadswinkel enz… Er wordt verder overleg gepland hieromtrent (initiatief Rik VD). 

 

 

 
 

Namens de stedelijke cultuurraad 
 

 
Dirk Verlaeckt        Jack van Peer 

 

secretaris        voorzitter 

https://www.sint-niklaas.be/actueel/op-zoek-naar-staf-pyl

