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contactpersoon: Kirsten Janssens, diensthoofd, 037783391, kirsten.janssens@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Digitaal 26-04-2021, 20u 
 
aanwezig 
W. De Mont, voorzitter, I. Amar, L. Bats, M. Cornelis, R. De Meerleer, E. Dhaen, V. Meert, K. Milik, M. Piessens, K. Tavernier, 
J. Triest, R. Vandecasteele, J. Van Goethem, M. Van Looy, E. Vercauteren, G. Verhelst 
 
F. Baetens, schepen van cultuur 
K. Janssens, secretaris, diensthoofd bib 
 
verontschuldigd 
M. De Wilde, ondervoorzitter, J. De Cauwer, M.C. De Coster, G. Schelfaut, M. Schelfhout, L. Soubry, K. Van Landeghem, 
D. Vergult  
 
afwezig 
L. De Buck, P. D'Hondt, R. Thierens, F. Van Puymbroeck, J. Verhofstadt M. Vrancken 
 
agenda 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
2. Nieuwe bib  
3. Corona 
4. Bibwerking 
5. Uit de sector 
6. Varia 
 
 
De voorzitter heet iedereen welkom en vraagt toestemming om de vergadering op te nemen. Alle 
aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
Nieuwe clustermanager Veerle Vermeulen ging zich op deze vergadering kort komen voorstellen, 
maar moet zich op het laatste moment verontschuldigen.  
 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de laatste vergadering van 25/01/2021 
(digitaal). Vorige vergadering was een heel korte vergadering met aansluitend een 
workshop over het nieuwe bibgebouw. 
2. Nieuwe bib 
Projectcoördinator Griet Boodts geeft toelichting bij het project Heymanplein en 
het nieuwe gebouw voor Bib en Huis van het Kind (zie PowerPointpresentatie in 
bijlage). Het bestuur heeft, na overleg met het team van de Vlaamse Bouwmeester, 
beslist om voor het gebouw te gaan voor een formule Design and Build (DB). Dus 
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niet via de Open Oproepprocedure. Dit heeft gevolgen voor de planning, het 
traject, de opmaak van de dossiers enz. Zo zal er een juridisch en technisch bureau 
aangesteld worden voor de opmaak van het uit te schrijven dossier. De DB formule 
zorgt voor meer garanties naar timing en budget toe. Om de architecturale 
kwaliteit van het project hoog te houden zetelt het team van Vlaamse 
Bouwmeester mee in de jury van de selectie van de bureaus en geeft ze input op 
het dossier. De projectcoördinator overloopt de timing van o.a. RUP, opstart van 
de verschillende dossiers ed.  
Naast de opmaak van het dossier voor DB zal er een participatietraject gelopen 
worden om input te vragen aan de bevolking. De filosofie van het 
participatietraject is dat er een basisverhaal is dat niet negocieerbaar is, maar 
binnen een breed mogelijkheidskader wil de stad luisteren naar verschillende 
doelgroepen. Deze bevraging zal over de zomer heen lopen, te starten in juni. De 
input wordt meegenomen in het definitieve aanbestedingsdossier dat oktober 
klaar moet zijn. 
Commissielid L. Bats heeft 2 vragen: 1) Of er voldoende ruimte gaat zijn voor de 
verenigingen om samen met de bib te werken? De bibliothecaris geeft mee dat 
wat er nu is in de werking zeker behouden blijft en dat er de ambitie is om nog 
meer ruimte beschikbaar te kunnen stellen (meervoudig ruimtegebruik). 2) Blijft 
het gebouw bereikbaarheid met het openbaar vervoer? Griet Boodts geeft mee dat 
beslissingen m.b.t. het openbaarvervoer losgekoppeld worden van het project van 
het nieuwe gebouw omdat we daar zelf geen impact op hebben. Wel geeft ze mee 
dat er verschillende parkeerplekken worden voorzien voor kortparkeren alsook een 
plek voor mindervaliden dicht in de buurt van het nieuwe gebouw. 
Commissielid Karin Tavernier vraagt naar de exacte timing van het dossier. 
Schepen Baeyens geeft mee dat we nu werken aan de projectdefinitie die een 
visietekst is. Deze visietekst is de leidraad om naar de bureaus te stappen. De 
projectdefinitie wordt in juni voorgelegd aan de gemeenteraad zodat we daar 
verder mee aan de slag kunnen. De input die we nog krijgen uit o.a. het 
participatietraject na de zomer, kunnen meegenomen worden in de definitieve 
teksten van de selectieleidraad. 
Schepen Baeyens vult aan dat het bestuur de kanalen voor mogelijke subsidies 
bekijkt, dit binnen Vlaanderen, federaal en zelf Europese subsidies. Er werd reeds 
1 dossier ingediend nl. binnen de relancemiddelen van Vlaanderen, dit voor de 
voorstudie van het project.  
De bibliothecaris geeft vervolgens toelichting bij de projectdefinitie die de leden 
voor de vergadering ter voorbereiding ontvangen hebben.  
De voorzitter merkt op dat er aan het document nog geschaafd kan worden na het 
lopen van het participatietraject, een traject dat heden ten dagen evident is dat 
dit we dit lopen. Hij vraagt aan de projectregisseur naar de zwakke plekken van 
het project. Griet Boodts geeft mee dat het noch de timing noch het ontwerp, maar 
dat ze dit eerder ziet bij het budget. Schepen Baeyens vult aan dat met de keuze 
voor een DB we het budget en timing meer in de hand hebben en ook sneller in 
het project zicht hebben op het totaalbudget. 
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Naast het traject voor het nieuwe gebouw, heeft het bibteam een traject gelopen 
rond de missie en de visie onder externe begeleiding. Deze teksten zitten in laatste 
rechte lijn en zullen doorgestuurd worden naar de leden. 
 
3. Corona 

- Bibwerking en corona: huidige maatregelen 
• Bezoek plannen en zo kort mogelijk houden (max. 30 min.) 
• Aantal bezoekers in de bib is beperkt. In de week volgen we dit op d.m.v. een 

verkeerslichtfunctie, in het weekend met mandjes en een steward. 
 Wat kan nog niet: verblijfsfunctie, ontmoetingsplaats, kranten lezen, internet-

computers (+ printen, kopiëren, scannen), toiletten zijn gesloten. 
• Volgorde versoepelingen: toegang internet, kranten, verblijfsfunctie (lees-, werk- en 

studeerplekken) en leesplekken, heropening Wonderbar, fysieke activiteiten (binnen). 
• In de PowerPointpresentatie wordt een overzicht gegeven van het aantal bezoekers 

en uitleningen t.o.v. 2020. Het aantal bezoekers is ongeveer gehalveerd, het aantal 
uitleningen zit op 2/3de. Niet onlogisch gezien er geen kranten zijn, noch activiteiten, 
rondleidingen ed. zijn. 

- Activiteiten 
• Terugblik:  

Er werden uiteraard verschillende geplande activiteiten geschrapt of omgezet naar 
een online event: digitale gedichtendagavond, geen startdag JBM, geen coderdojo, 
geen rondleidingen voor de klassen, … 
 Wel veel online activiteiten/ streaming: online eco-bib, digibib lezingen, lezing 

Sien Volders… 
 Verschillende tentoonstellingen achter de rug: MOOOV, Rec, D’ruit… 
 POZ: 7/03: Seckou Ouologuem, 11/04 Paul Demets. 
 Jeugdboekenmaand (JBM): heel mooi (digitaal) programma en coronaproof 

activiteiten: digitale vertellingen door Meneer Zee en Hilde Rogge, digitale 
goochelvoorstelling, Vos & haas-wandeling, filmpje gemaakt rond Graaf Itti 
(binnen Cultuurtuin Waas), boekvoorstelling Eekhoorn en zijn bosvriendjes (i.s.m. 
Jeugddienst). Voor scholen werden prachtige feestpakketten (140!) gemaakt en 
is een 2 weken durende boekenverkoop georganiseerd, goed voor 2.000 
verkochte boeken. 

 Leesbazaarwandeling: 21/02. 
 Nesten: participatief gedicht door KSD Mauro Pauwels waarvan het resultaat 

op 2/04 werd onthuld aan de bib. Van de inzendingen van het project is een 
kleine bundel gemaakt die vrij te krijgen is in de bib. Commissieleden die graag 
een exemplaar toegestuurd krijgen kunnen een mail sturen naar de 
bibliothecaris. 

 18/04 Boekvoorstelling Johan De Vos Delphine, twee kangoeroes en 
honderdduizend garageboxen. 

 KJV bijeenkomsten gingen buiten door, in kleine groep. 
Er zijn zeker ook goede kanten aan het onlineverhaal: vb. de reactie van een mama 
met een autistische zoon die nu volop van het aanbod kon genieten. Alsook dat we 
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de verschillende opnames na de activiteit nog ter beschikking kunnen stellen. Deze 
kan je terugvinden op de website van de bib (zie deze link). 

• Vooruitblik:  
 Digitale lezingen: 29/04 Kris Van Steenberghe, 9/05 Boekvoorstelling Herman 

Cole Pelgrim met een knipoog, lezingen door Avansa. 
 Nieuw aanbod: Leesbubbling: een kant-en-klaar pakket om zelf een (online) 

leesgroep te organiseren bestaande uit boekenpakket, vragen, tips ed. Meer 
info zie link.  

 Voorleestoer op 3/05 wordt een scholeneditie. De hoofdbib is voor één school, 
VTS, locatie omdat ze over onvoldoende ruimte beschikken. 

 Het bovenlokale muziekproject PPPush-it! start 7/05. Dit met 4 
tentoonstellingen in Sint-Niklaas waarvan eentje, FAN ZIJN in de bib. Voor het 
volledige programma zie https://www.pppush-it.be/ 

 Op 2/06 stellen de cultuurdiensten hun aanbod voor volgende schooljaar voor 
aan de scholen. 

3. Bibwerking 
- Nieuwe zaken in het digitaal aanbod van de bib: 

• Op 15 juni stapt de bib mee in op het e-boekenplatform waarbij leners online e-
boeken kunnen uitlenen. Dit is een project van Cultuurconnect. Het collectieaanbod 
is beschikbaar voor alle deelnemende bibliotheken. Momenteel omvat de collectie 
een 7.500 titels. Het team werkt aan een promotiecampagne alsook aan een traject 
om e-boeken bij senioren te promoten.  

• Op 1/02/2021 zijn we in de bib gestart met een aanbod online leren. Dit omvat. e-
learning, webinars, essentials (microcursussen). Deze zijn terug te vinden op onze 
website zie link.  

• Steamlab is in volle opstart. Het team en de vrijwilligers volgen momenteel 
verschillende opleidingen. De nodige toestellen werden aangekocht (3D-printer, 
vinylcutter…) alsook het softwareprogramma om alle toestellen te bedienen. Doel is 
om in de vakantie 2 bootcamps te organiseren en in volgend schooljaar workshops 
voor klassen alsook voor de bezoekers. 

- Werking:  
• Personeel: 
 Het examen voor administratief medewerker cultuur is lopende. Er waren heel 

veel kandidaten. Tegen midden mei is dit afgerond en kunnen de eerst 
geslaagden aangesteld worden. 

 Examen teamhoofd, de vervanging van Pieter Malengier, is opgestart. Dit zal 
tegen begin juni rond zijn. 

 Enkel collega’s springen bij in het vaccinatiecentrum. 
• De commissieleden hebben de tekst van het dienstreglement ontvangen. Het zijn de 

tekstuele aanpassingen van het vorige reglement n.a.v. de overstap naar het 
eengemaakt bibliotheeksysteem Wise. Er zijn vanuit de vergadering geen 
opmerkingen. 

• De bib heeft nu nog 1 aanpassing van de openingsuren i.k.v. corona nl. op vrijdag 
sluit de bib om 17u i.p.v. 19u. Het bestuur heeft een evaluatie van de uren gevraagd. 
Dit is nog lopende. De bibliothecaris zal de leden op de hoogte houden.  

https://www.youtube.com/channel/UCKoynA0fNdW0Q-s10FexNXg
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/leesbubbling?theme=427
https://www.pppush-it.be/
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/nieuw-online-leren-met-de-bib?theme=427
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- De commissieleden ontvingen in aanloop van deze vergadering het Jaarverslag 2020 van 
de bibliotheek. Op vraag van commissielid R. De Meerleer wordt dit agendapunt 
verschoven naar de volgende vergadering wegens te volle agenda. De commissieleden 
gaan akkoord. 

- Andere: 
• Publieksonderzoek:  
 De bib neemt deel aan een grootschalige publieksonderzoek in de 

cultuursector georganiseerd door VVBAD i.s.m. UA, prof. Dr. Annick Schramme 
(Master Cultuurmanagement), OP/TIL (steunpunt bovenlokale cultuur, Cult! 
(netwerkcultuurhuizen) en LMOV.  

 Doel van de bevraging is inzicht krijgen in de eigen gebruikers op het gebied 
van beleving, activiteiten, bibliotheek van de toekomst, aanbod, profiel, 
culturele mobiliteit, cross gebruik… Ook afhakers en niet-bezoekers gaan 
bevraagd worden. Er zal een benchmarking zijn met vergelijkbare bibliotheken 
in Vlaanderen, goed om te weten waar je staat.  

 Timing: najaar 2021- begin 2022 
 Bij deze bevraging is er ook een corona impactonderzoek bij de bezoekers. Dit 

zal in mei afgenomen worden. 
 Het onderzoek zet vooral in op online bevraging. Communicatie zal verlopen 

via e-mails, nieuwsbrieven, social media ... maar de bib zal de nodige aandacht 
besteden aan bevraging op papier. 

 Er is mogelijkheid om tien eigen vragen toe te voegen aan de bestaande 
vragenlijst. 

 Een gelijkaardig onderzoek is lopende voor cultuurcentra, waar CC Sint-Niklaas 
reeds aan deelneemt. Met deelname van beide instellingen krijgen we input 
over het brede culturele veld in Sint-Niklaas. 

 
4. Uit de sector 

- Cultuurtuin Waas: 
• nieuwe website: echt de moeite zie https://interwaas.be/home-cultuurtuin-waas 
• Traject gezamenlijk dienstreglement Wase bibliotheken. Dit overleg is lopende. Het 

is voor iedereen wat water bij de wijn doen, maar met als uiteindelijke doel om te 
gaan voor één globale, sterke bibwerking in het Waasland. Streefdoel is om het 
gezamenlijk dienstreglement te laten ingaan vanaf 1/1/2022. Vooraf moet er nog 
een akkoord zijn in de verschillende gemeenten. 

• Nieuwe bovenlokale werkingszones:  
 De Vlaamse Regering legde in maart de 17 regio’s in Vlaanderen vast (zie link) 
 Het Waasland is er één van, maar zonder vaste cultuur en erfgoedpartner 

Zwijndrecht. Vanuit Interwaas werkt men aan een officiële reactie om 
Zwijndrecht aan boord te houden. 

6. Varia 
- Commissielid R. De Meerleer vraagt wanneer de bib e-boeken gaat uitlenen. Zie hiervoor 

punt 4 van deze agenda. Bib Sint-Niklaas stapt op 15/06 in. Een tweede vraag is of de bib 

https://interwaas.be/home-cultuurtuin-waas
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/12/nieuwe-kaart-met-17-regio-s-in-vlaanderen/
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de afgevoerde boeken permanent blijft aanbieden. De bib wil dit blijven doen omdat dit 
vrij goed loopt. In de filialen is er reeds verschillende jaren een permanente verkoop. 

 
 
Volgende vergadering maandag 13 september om 20u. 
 
 

De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 

 


