
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 13 APRIL 2021 

 

Aanwezig :  Dirk Verlaeckt, Johan De Vos, Dirk Vergult, Chris De Beer, Marcella Piessens,  

   Karin Tavernier, Jo De Cuyper, Erik De Lathouwer, Cris Bruelemans, Kris Boel,  

   Kirsten Janssens (Bib) en Ronny De Mulder (stad). 
Verontschuldigd:  Jack van Peer, Vinciane Meert, schepen Baeyens, Laureline Soubry en Wendy Bryssinck. 
 
 

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

1. Goedkeuring vorig verslag dd 09-03-2021 

Alvorens de vergadering te starten meldt Karin dat de voorzitter om gezondheidsredenen enkele 
maanden op non-actief geplaatst is. Hij zal wel blijven meewerken aan de teksten rond terugblik op de  

cultuurprijzen. Marcella zal zorgen dat er een attentie aan Jack wordt bezorgd. In afwezigheid van de 

voorzitter zal Karin, 1ste ondervoorzitter, de vergaderingen leiden. 
 

Het verslag van de vorige vergadering wordt daarop door de vergadering goedgekeurd. 
 

2. Presentatie plan nieuwe bibliotheek  

 

Op hetzelfde moment als deze vergadering van de CR, is er een vergadering van de GR-commissie 
waarop de ontwerptekst wordt voorgesteld door de schepen. Vandaar dat hij niet aanwezig kan zijn en 

Kirsten Janssens in zijn plaats de powerpoint voorstelt.  
 

De tekst zelf is nog niet definitief en kan dus nog niet verspreid worden. Er moeten nog enkele zaken 

worden aangepast. Zodra deze gedaan zijn, wordt de tekst wel doorgestuurd. Deze projectdefinitie wordt 
dan de leidraad voor de ontwikkeling van het gebouw en de visievorming. 

 
De PowerPoint van de projectdefinitie komt voor het grootste deel overeen met wat de schepen op de 

vorige vergadering reeds heeft uitgelegd en is dus in het verslag van vorige vergadering al beschreven. 

 
Enkele aanvullingen op dat verslag van vorige vergadering: 
 

- men spreekt van een nieuwe bibliotheek, maar ook van het Huis van het Kind, dat mee onderdak zal 

krijgen in het nieuw gebouw; 
 

- het budget is momenteel geraamd op 14.765.000 euro; 
 

- men werkt volgens het “Design & Build”-principe. Eerst wordt alles wat de bouwheer verlangt in een 
document vastgelegd. Kandidaten moeten in hun project rekening houden met deze eisen. Van de 

ingestuurde projecten worden er drie weerhouden en na een grondige evaluatie ervan wordt de 

uiteindelijke keuze gemaakt en pas dan worden de definitieve bouwafspraken vastgelegd. 
 

- een plaats waar men kunst kan uitlenen daarvoor werd nog geen optie genomen. 



3. Bespreking nota nieuwe bib 

  

Aangezien er geen essentieel nieuwe zaken werden voorgesteld, heeft een bespreking weinig zin. Die 

heeft vorige vergadering al plaatsgevonden. Er wordt daarom beslist de definitieve tekst, van zodra die 
beschikbaar is, naar de leden van de CR rond te sturen. Iedereen krijgt dan de kans om eventuele 

bemerkingen te formuleren, zodat op de vergadering van 11 mei een definitief advies voorgelegd kan 
worden. De finalizering van deze fase in het project is voorzien voor de gemeenteraad van eind mei. 

 

 
4. Coronamaatregelen 

 
In de periode na de vorige vergadering en nu, is er heel weinig nieuws te melden wat betreft aanvragen 

voor subsidie vanuit het noodfonds. Steeds meer geplande activiteiten werden afgelast/uitgesteld en 
nieuwe projecten (vanuit verenigingen) hebben zich nauwelijks aangediend. 

 

 
5. Vervanging 2 bestuursleden. 

 
Vervanging Jos Daems: zoals afgesproken werd er naar de 36 verenigingen die deel uitmaken van de 

BKE-deelraad een schrijven rondgestuurd waarin ze hun keuze moesten bekend maken tussen de 2 

kandidaten: Klaus De Pilleceyn en Dirk Van den Broeck. 14 verenigingen hebben hierop geantwoord. 
Onderwijl had Klaus De Pillecyn dan toch besloten zich terug te trekken zodat deze stemming overbodig 

werd. Karin zal Dirk van zijn verkiezing op de hoogte brengen. 

Vervangen Maartje De Wilde: hiervoor waren nog 2 kandidaturen in de running. Filip Smet en M.C. De 

Coster. Beide profielen worden door de leden overlopen en na stemming werd gekozen voor Filip Smet (9 
tegen 2). Ook deze persoon zal door Karin worden gecontacteerd. Wendy zal beide nieuwe leden op haar 

beurt wegwijs maken in de werking van de CR en de nodige info bezorgen. 
 

 

6. Opvolging communicatie subsidie 2020 
 

Ronny meldt dat de stedelijke diensten voor hun verenigingenbestand(en) in de toekomst mogelijks maar 
1 persoon als verantwoordelijke zullen bijhouden. 
 
De CR vreest dat hierdoor de doorstroming van de informatie vanuit CR naar de verenigingen danig in de 
war zal worden gestuurd, of zelfs niet zal aankomen. 
 
De CR onderkent dat in het adressenbestand vanuit de stad slechts de gegevens van 1 persoon als 
officiële contactpersoon wordt bijgehouden, maar hoopt toch dat de communicatie naar de verenigingen 
toe, naar meerdere (email)adressen kan verstuurd worden. Of die email nu naar 1 of 3 personen wordt 
verstuurd brengt geen extra werk mee. Het blijft dan wel de verantwoordelijkheid van de verenigingen om 
de emailadres(sen) up-to-date te houden. Dit kan gebeuren op de formulieren die jaarlijks ingevuld 
moeten worden voor de werkingstoelage. 
 

7. Punten OCV 

7.1. De dienst meldt dat er in december een vormingsdag rond vrijwilligerswerk van de 
Cultuurtuin WAAS wordt ingericht met o.a. als mogelijke thema’s – verenigingen na corona, 
zoeken nieuwe medewerkers, nieuwe vormen van participatie…   



7.2. Rik Van Daele heeft een lijvige nota samengesteld rond 8(cultuur)werven in de stad. Gezien 
de aan de gang zijnde echte bouwwerven in de stad (met de onvermijdelijke daarbij horende 
problemen) niet direct een goede woordkeuze. 

Afgezien daarvan is dit een lijst van mogelijke projecten die zouden kunnen gerealiseerd worden 

in de nabije toekomst. 
 

Ronny heeft een samenvatting naar de leden van de CR rondgestuurd ter informatie. Een greep 
uit het lijstje: 

- 2021 is 150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen; 

- 2022 100 jaar geboorte Marc Sleen; 
 -2023 100 jaar geboorte Jef Burm en Staf Pyl;  

- 2023 is ook het jaar waarin Sint-Niklaas voorzitter is van “Het Land van Reynaert” (een 
samenwerkingsverband tussen 12 gemeenten rond dit thema); 

- het vergulden van het Mariabeeld op OLV-kerk; 
- 2025 mercatorjaar; 

- 3 erfgoedsprokkels (kerkhof Tereken 2021, Huis Janssens 2022 en OLV-kerk (?). 

 
De bedoeling is dat later hierrond nog een infovergadering naar de verenigingen toe zal worden 

georganiseerd. En dat we deze thema’s oppikken voor de premies. 
 

8. Varia 

8.1. Er is een nieuwe webstek voor aanvragen zalen: https://webshopsint-niklaas.recreatex.be. 
Kinderziektes zoals het niet automatisch toekennen van huurgeld werden reeds verholpen. 

8.2. De secretaris (ook tevens voorzitter van harmonie “De Toekomst”) meldt dat op 30 maart een 
vergadering heeft plaats gehad tussen schepenen Baeyens en Somers en de vertegenwoordigers van de 
4 harmonies/fanfares van de stad. Bedoeling is om de subsidiëring van deze verenigingen, nu verspreid 
over 2 diensten en onderhavig aan diverse reglementeringen, te stroomlijnen en onder te brengen bij de 
dienst evenementen. Zij zullen dus niet meer onder het budget cultuur ressorteren. 

De 4 verenigingen kregen een uitgewerkt voorstel dat zij intern moeten bekijken/bespreken om 
uiteindelijk tot een vereenvoudigde subsidieregeling te komen. 

Deze nieuwe regeling heeft ook mogelijks gevolgen voor de CR. Hoewel de 4 verenigingen deel 
blijven uitmaken van de CR zal een deel van de werkingsmiddelen die bestemd zijn voor de jaarlijkse 
werkingstoelage van de verenigingen aangesloten bij de CR worden overgeheveld naar dienst 
evenementen. Ook voor de verdeling van deze werkingstoelage kan dit gevolgen hebben voor de andere 
verenigingen in de deelraad podiumkunsten.  

 
 

 
Namens de stedelijke cultuurraad 

 

 
Dirk Verlaeckt        Karin Tavernier 

 
secretaris        wnd voorzitter 

https://webshopsint-niklaas.recreatex.be/

