
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 11 MEI 2021 

 

Aanwezig :  Ronny De Mulder, Dirk Verlaeckt, Dirk Vergult, Wendy Bryssinck, Kris Boel, 

Marcella Piessens, Karin Tavernier, Jo De Cuyper, Erik De Lathouwer, Cris Bruelemans, 

Vinciane Meert, schepen Filip Baeyens, Laureline Soubry, Dirk Van den Broeck, Filip 
Smet, Chris De Beer 

Verontschuldigd:  Jack van Peer en Johan De Vos 
 

 

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

1. Voorstelling nieuwe leden CR 

Alvorens de vergadering te starten verwelkomt Karin 2 nieuwe leden van de CR. Dirk Van den 

Broeck als vervanger van Jos Daems (deelraad BKE) en Filip Smet als vervanger van Maartje De 
Wilde (deskundige). Dirk Van den Broeck is voorzitter van Kunst in de Stad en beroepshalve 

accountant/bedrijfsrevisor en Filip Smet is beroepshalve werkzaam in het gemeenschapsonderwijs en 

heeft als culturele achtergrond podiumkunsten met het doorlopen van de leergangen aan d’academie 
podium en is reeds lid van de raad van advies van d’academie podium. 

 

2. Goedkeuring verslag dd 13-04-2021  

Het verslag van de vorige vergadering wordt daarop door de vergadering goedgekeurd. Enige 
opmerking betreft de nieuwe subsidieregeling voor de 4 muziekverenigingen die vanaf dit jaar zouden 

betoelaagd worden door dienst evenementen en niet meer deels door evenementen en OCV. 
Secretaris meldde dit op het einde van de vergadering in de varia met de mededeling dat dit ook 

repercussies zou kunnen hebben naar de toekomstige verdeling toe van de toelage naar de 

verenigingen aangesloten bij de cultuurraad, omdat een deel van de middelen mee zou gaan naar 
evenementen. Voor dit jaar verandert er evenwel niets omdat eerder al was afgesproken dat de 

verenigingen het gemiddelde van de laatste 3 jaar zouden krijgen. 
Wendy zal een voorstel uitwerken waarin deze simulatie wordt gemaakt en hoe de verdeling per 

deelraad in de toekomst zal gebeuren. 

 

 

3. Bespreking nota nieuwe bib. 

Uiteindelijk is de definitieve tekst klaar en rondgestuurd naar de leden van de CR. Daar zijn dus 

verschillende reacties op gekomen. 
- Mobiliteitsproblemen zoals bereikbaarheid (met openbaar vervoer) en parkingtekort 

- Geen kunstuitleendienst 

- Zullen lokalen degelijk uitgerust zijn. 
- Zijn er (voldoende) lokalen die verenigingen kunnen gebruiken 

- Gaat er een piano aanwezig zijn 
- Nieuw gebouw is voor de bib en huis van het kind. Waaarom is huis van het Nederlands daar 

niet bij opgenomen. 

- Wat is het advies van de bibliotheekcommissie? Dat advies zou interessant zijn omdat deze 
commissie toch nauwer betrokken bij de werking van de bib. 

 



Repliek van de schepen op enkele punten. Hij ziet geen mobiliteitsproblemen want a)  er stoppen 
nog genoeg bussen op de Grote Markt en b) parkingcapaciteit blijft nagenoeg dezelfde (met 

ondergrondse parking warenhuis en particuliere randparkings meegerekend).  
Wat ruimtes voor verenigingen betreft kan hij bevestigen dat die er wel zullen zijn, maar hij geeft 

toe dat het in dit document wat onderbelicht is. 

 

4. Coronamaatregelen 

Hierover is weinig nieuws te melden. Er zijn dus versoepelingen in het verschiet en hopelijk kan alles 

binnenkort weer ‘normaal’ verlopen. Als eventuele streefdatum hiervoor wordt op 1 oktober gemikt. 
De middelen uit het noodfonds (coronasubsidie) zijn dan ook beschikbaar tot eind september.  Ook 

de 11-julivieringen kunnen beroep doen op dit noodfonds indien er door coronamaatregelen extra 
kosten moeten gemaakt worden. 

Er is vanuit de deelraad socio-cultureel weer een nieuwe cultuurflits verstuurd. 

5. Vervanging 2 bestuursleden. 

We hebben dus nu 2 nieuwe bestuursleden. Die nemen dus ook de plaats in van hun voorgangers 

in de diverse commissies. Daarbij rijst er een probleem. Dirk Van den Broeck is betrokken bij het 
jaarlijks controleren van de boekhouding van ACCSI en kan dus deontologisch gezien niet in de RvB 

of AV van ACCSI zetelen.  Laureline wil doorschuiven van RvB naar de Algemene Vergadering. Zij zal 
ook de plaats innemen van Jos Daems in de museumcommissie. 

De naam van Allesandra De Mulder valt als eventuele afgevaardigde van de CR in ACCSI. Laureline 

oppert dat het misschien best om eerst een profiel op te maken van wie we zoeken om in de RvB te 

zitten alvorens iemand aan te spreken. 

Karin zal met Maartje contact opnemen om te weten of zij nog in de bibcommissie als 

afgevaardigde van de CR wil zetelen, aangezien zij de laatste vergaderingen van die commissie niet 
heeft bijgewoond. 

6. Opvolging subsidie 2020 
Wendy heeft een overzicht gemaakt van de binnengestuurde formulieren van de verenigingen. 3 
verenigingen hebben niets ingestuurd maar kregen ook de voorbije jaren al geen toelage(Arc Sonore, 
Koudvuur en Sander Wijnantskring). Er zijn 5 verenigingen uit podiumkunsten gestopt (Cant’amore, 
Muzikale Hoogdagen, Vrolijke Vrienden, koor Fenice, St-Raphaelsgilde)  en 7 uit de sectie socio-
cultureel (Liberale vrouwen, Katecheten Waasland, welzijnschakel O.L.V en Kriko parochie, Meridiaan 
vzw, Davidsfonds Nieuwkerken, verbond VOS Nieuwkerken). Dit betekent dat er momenteel nog 176 
erkende cultuurverenigingen zijn die in aanmerking komen voor jaarsubsidies(15 beeldende kunst, 16 
erfgoed, 25 muziek, 24 woord en dans en 96 socio-cultureel). 

7. Punten OCV 

7.1 Er zijn 3 erkenningsaanvragen ingediend. Belsele Events (socio-cultuureel), Poetry 

Pigeons (Woord) en De klappers uit Belsele als erfgoed. Deze 3 verenigingen zullen worden 
uitgenodigd voor de volgende vergadering resp. om 19u15, 19u30 en 19u45. 

7.2 Er is ook een aanvraag voor infrastructuursubsidie toegekomen van De Vlasbloem voor 

elektriciteitswerken ten belope van 2.748 euro. Zoals voorgeschreven kan hiervan 50% 
betoelaagd worden, dus 1.374 Euro. Dirk Vergult en/of Filip zullen ter plaatse gaan kijken of 
de werken idd zijn uitgevoerd. 

Er komt binnenkort ook een aanvraag voor infrastructuursubsidie vanuit de gebroeders Van 
Raemdonckkring. 



Aangaande deze infrastuctuursubsidies wordt er opgemerkt dat er toch een groot verschil is 
tussen culturele en jeugdverenigingen. Bij de eerste is de maximumtoelage beperkt tot 7.440 

euro (eens in de 5 jaar) en bij de jeugdverenigingen zijn er subsidies die tot 100.000 Euro 
kunnen oplopen. 

7.3 Activiteiten rond 150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen worden ook opgenomen in de 
lijst van landelijke dagen. Voorstellen voor landelijke dagen 2022 worden tegen de 
vergadering van juni verwacht. 

7.4 Eventuele herziening statuten. Of deze nog relevant zijn voor de huidige werking moet 

eens bekeken worden. Laureline, Dirk Vergult en Dirk Van den Broeck zullen de statuten eens 
doornemen en oplijsten waar er eventueel iets moet aangepast/bijgevoegd/geschrapt 
worden.  

7.5 Infrastructuuraanvragers-aanbieders. Wendy heeft een bevraging gedaan bij 

verenigingen en 10% beweert over eigen lokaal te beschikken, wat een hoog aantal lijkt. 
Waarschijnlijk hebben ook een aantal verenigingen die een lokaal gebruiken/huren positief op 

deze vraag geantwoord. De nood aan lokalen blijft echter bestaan, zeker nu met die 
verstrengde normen er een aantal verenigingen zijn die een ander (repetitie)lokaal moeten 

zoeken. De schepen meldt dat hij in dat verband met enkele verenigingen de komende 
weken een gesprek heeft aangaande deze problematiek. 

Is er geen mogelijkheid dat lokalen gebruikt kunnen worden door verenigingen die 
complementair werken. Bv activiteiten van een jeugdbeweging situeren zich hoofdzakelijk in 

het weekend (n/of woensdagnamidagen?). Mss beschikken die over een ruimte waar tijdens 

de week ’s avonds bv een koor/ toneelgroep kan repeteren. Filip Smet zal ook eens 
rondkijken of er in het gemeenschapsonderwijs ook geen ruimtes zijn die buiten de 
schooluren zouden kunnen gebruikt/verhuurd worden aan verenigingen. 

Wendy zal trachten een lijst met zalen die in aanmerking kunnen komen voor eventueel 
gezamenlijk gebruik, samen te stellen. 

8. Varia 

8.1 Er is op de gemeenteraad een voorstel gedaan om op enkele openbare plaatsen (zoals de tuin 

van Salons, de binnenkoer van de academie/schouwburg) in te richten tot “Cultuurtuinen”. Op die 
plaatsen zouden dan een podium en infrastructuur ter beschikking moeten staan voor verenigingen 

die daar iets willen inrichten, zodat er toch iets kan georganiseerd worden zolang dat binnen nog niet 
kan. De CR steunt dit initiatief.  

8.2 De nieuwe infrastructuur van de Paterskerk is in gebruik genomen. Toch zijn er nog enkele 

zaken die moeten (her)bekeken worden. Zo is er geen (mobiel) podium beschikbaar. Ook 

receptietafels zouden daar liefst beschikbaar mogen zijn. Schepen meldt hierop dat er van in het 
begin is afgesproken om na dit jaar een evaluatie te doen van deze site om zo te zien waar er iets 

kan veranderd (lees verbeterd) worden. 

8.3 Op de vraag van Vinciane wat er met de piano die momenteel in de Salons staat gaat 

gebeuren kan op dit moment geen zinnig antwoord gegeven worden zolang er geen zekerheid is over 
de toekomst van de Salons. 

 De CR spreekt de hoop/voorkeur uit om volgende keer toch te trachten een fysieke bijeenkomst 

te organiseren. Misschien kan dit dan in de Paterskerk zodat de leden van de CR kunnen 

kennismaken met deze nieuwe infrastructuur. 

8.4 In het weekend van 5 december (Internationale Dag van de Vrijwilliger) plant Cultuurtuin 

WAAS (Intergemeentelijke samenwerkingsverband voor cultuur in het Waasland) een Inspiratiedag 



over en voor vrijwilligers. Samen met de Wase cultuurbeleidscoördinatoren willen we het 
shockeffect van de coronastilstand helpen milderen. Een absolute noodzaak voor het cultuurleven. 

Het doelpubliek van de Inspiratiedag zijn de cultuur- en de bestuursvrijwilligers van de 10 

Wase gemeenten. 

Ze betrekken daarbij graag de Wase cultuurraden bij dit initiatief.  

Voorbereidende vergadering op kort online werkoverleg op woensdag 2 juni 

8.5 Wat de brochure rond de cultuurprijzen betreft. Voor de lay-out werd contact opgenomen met 
Stacy Suy. Het is de bedoeling dat bij de foto’s die zullen aangeleverd worden door Paul De Malssche 

uit diens archief, Johan De Vos telkens een gepaste tekst zal neerschrijven. 

 
Namens de stedelijke cultuurraad 

 
Dirk Verlaeckt        Karin Tavernier 

secretaris        wnd voorzitter 


