
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 12 APRIL 2022 

 

Aanwezig:   Marcella Piessens, Chris De Beer, Filip Smet, Dirk Verlaeckt, Jack van Peer, Cris Bruelemans, 

Kris Boel, Karin Tavernier + Wendy Bryssinck en Ronny De Mulder. 
 

Verontschuldigd:  Vinciane Meert, schepen Filip Baeyens, Erik De Lathouwer, Laureline Soubry, Dirk Van den 
Broeck, Johan De Vos, Dirk Vergult en Jo De Cuyper. 

 
 

1. Goedkeuring verslag dd. 08-03-2022 

 
De verslagen van zowel de vergadering van 8 februari als die van 8 maart worden zonder opmerkingen 

goedgekeurd en kunnen dus aan het college overgemaakt en nadien gepubliceerd worden. (zie ook 
punt 8 D). 

 

 
 

2. Stavaza werkgroepen 
 

4.a Werkgroep statuten 

De werkgroep is de voorbije maand niet meer samengekomen, dus niets nieuw te melden. 

 

4.b Werkgroep subsidies 

Wendy heeft momenteel enkele simulaties gedaan om te zien welk effect een eventuele nieuwe 

puntenverdeling heeft op de indeling van de verenigingen in categorieën. Aangezien een groot deel van 
de erfgoedverenigingen wellicht zullen overstappen op een convenant met het stadsbestuur worden de 

resterende verenigingen van deelraad BKE overgeheveld, zodat er in het nieuwe voorstel uiteindelijk nog 

maar met 2 groepen zal gewerkt worden: Socio-Cultureel Werk en Amateurkunsten. 

De simulaties zullen besproken worden op een werkgroep die plaats vindt op woensdag 20 april.  

 

 

3. Overlopen vertegenwoordigers in commissies en adviesraden. 

De voorzitter overloopt de lange lijst van alle commissie en adviesraden waarin een afvaardiging van de 
CR zetelt, zodat iedereen terug een duidelijk zicht heeft wie waar namens de CR is afgevaardigd. Enkel 

voor ACCSI wordt een verandering voorgesteld. Aangezien de huidige voorzitter te kennen geeft om 

toch meer bij ACCSI betrokken te willen worden, wil de vorige voorzitter, Jack van Peer, zijn mandaat in 
de raad van bestuur ter beschikking stellen aan de huidige voorzitter. De verandering zal doorgegeven 

worden, want dat moet in het staatsblad gepubliceerd worden. 
 

 

4. STAVAZA: commissies en adviesraden. 
 

Het is de bedoeling dat het google-drive platform terug actief gebruikt wordt om enerzijds de eigen 
verslagen van de CR in op te slaan, maar anderzijds ook de verslagen van de diverse commissies en 

adviesraden waar we in vertegenwoordigd zijn. Aangezien Laureline dat platform indertijd heeft 
opgestart, zal haar gevraagd worden of zij deze taak op zich wil nemen. 

 

Momenteel bestaat er een algemeen emailadres Cultuurraad@sint-niklaas.be, maar is het niet direct 
duidelijk bij wie dit emailadres nu terecht komt (Wendy, Ronny, Jack, Karin en Marcella?). Ook dit zal 

https://drive.google.com/drive/folders/1e-w7qmeTY-fMo3y_jZyosnaHCdAat0Gm
mailto:Cultuurraad@sint-niklaas.be


worden nagekeken en indien nodig worden geüpdatet. Deze e-mails zou beschikbaar moeten zijn voor de 

dienst OCV (Wendy en Ronny) en het dagelijks bestuur van de CR. 
 

Op 19/4 is er een bib-commissie gepland. Een agendapunt dat daar de aandacht trekt is “éénzaam 
sterven” die de uitvaartdienst verzorgt voor mensen wie (bijna) geen nabestaanden meer hebben. 

 

Ook op 19/4 is een bijeenkomst van de deelraad BKE gepland. 
 

 
5. Museumcommissie 10 puntenplan. 

 

Op de voorbije vergadering van de museumcommissie heeft de staf van het museum haar 10-
puntenplan voor de periode 2024-2028 voorgesteld. 

Chris De Beer lichtte de belangrijkste zaken toe. De tekst zelf (versie 3) werd meegestuurd met de 

uitnodiging (“20220221 beleidsplan 2024-2028 toekomstvisie musea V3 voor stakeholder”) en is op te 
vragen bij de conservator. 

De 3 bestaande “musea” die zich op dezelfde site aan Zwijgershoek bevinden (SteM, Mercatormuseum 
en Ex-libriscentrum) zouden op termijn tot één museum worden herleid. Dat zal veel potentiële 

verwarring wegnemen bij de bezoekers die vaak niet weten/beseffen dat het 3 aparte entiteiten zijn. 

Het SteM zou dan mettertijd (als naam) verdwijnen. De cartografie-afdeling (nu in een apart gebouw) 
zal een speerpunt worden van het geïntegreerde museum en mee onderdak vinden op de plaats waar 
nu het SteM zich bevindt. 

Met een betere indeling en door het rationaliseren van het gebruik van bestaande ruimtes kan er ook 
bijkomende depotruimte worden gecreëerd.  

De Salons zal geen deel meer uitmaken van het museum. Vraag is wel nog wat gaat er gebeuren met 
heel de inhoud van dit gebouw (meubels, schilderijen, beelden…)? 

Het Ex-libriscentrum blijft wel bestaan, maar in een andere (afgeslankte) vorm en wellicht op andere 
locatie op de museumsite (evt. in de huidige leeszaal?). Ook voor het breigoedmuseum en de 

Barbierama-collectie. zal worden bekeken welke elementen worden behouden en/of gestockeerd (of 
afgestoten). 

Voor de collecties archeologie en paleontologie (Erfpunt en overdracht KOKW) wordt gekeken naar een 
meer rationele inname van de oppervlakte tussen kantoren/ateliers en depot: nu Internationaal 

Exlibriscentrum en Gerard Gaudaenzaal (260 m²: vergelijkbaar met oppervlakte open depot). Erfpunt 
wordt de eerste partner die een expo in (polyvalente ruimte van het) Huis Janssens zal brengen. 

Het uiteindelijke doel is de hele museumsite om te vormen zodat het museum zich kan profileren als 
één regionaal museum. Al deze voorstellen (uit de nota) zullen bekeken worden in een werkgroep 

waarin de 6 vertegenwoordigers van de CR in de museumcommissie plus de voorzitter zullen zetelen. 
Zij moeten in mei samenkomen zodat zij op de museumcommissie van juni het standpunt van de CR 

kunnen uitdragen, ook wat betreft de invulling van de inmiddels vrijgekomen conciërgewoning. De 

leden die de voorstelling van het 10 puntenplan hebben bijgewoond zijn er wel van overtuigd dat uit dit 
plan duidelijk naar voor komt dat er een nieuwe wind waait bij de directie van het museum, maar dat 
het toch nog iets ambitieuzer zou mogen zijn.  

Het interieur van het historische huis Janssens is ondertussen bijna volledig gerenoveerd (oplevering 

hopelijk voor de zomervakantie?) en zal voor het grote publiek te bezichtigen zijn tijdens o.a. Open 
Monumentendag. De ruimtes voor de KOKW (op de bovenverdiepingen) zullen dan nog niet klaar zijn. 

Ook de werken aan de annex waar de KOKW, de vereniging Familiekunde en andere 

(erfgoed)verenigingen (Reynaert- en Sint-Nicolaas) hun intrek zullen nemen (vanaf 2023), moeten nog 
starten. 



 

6. Commissie toerisme: gidsen  

 

Er is een antwoord gekomen op onze vraag over de werking van de gidsen. Naast het aanbod vanuit 
de dienst is er ook een aanbod vanuit de privésector. De City golf is daar een voorbeeld van.  

 
Er zijn momenteel een 4-tal diensten vanuit de stad die werken met gidsen: toerisme, SteM, CC en de 

natuurgidsen. Er worden van hogerhand geen erkenningsvereisten opgelegd, maar de dienst toerisme 
hanteert wel een eigen erkenningsattest voor hun gidsen. Onder die gidsen zitten personen die op 

zelfstandige basis werken (op kredieten toerisme) en gidsen die ingeschreven zijn als personeel van de 

stad (op algemeen personeelsbudget). Het verschil zit hem o.a. ook in de aard en hoogte van de 
vergoedingen. De één wordt per gidsbeurt vergoed, de ander krijgt een vergoeding per uur/dag. Wordt 

verder op elkaar afgestemd om ook marktconform te blijven. 
 

 
7. Kunstendecreet 

Van de kunstenorganisaties die een structurele werkingssubsidie hebben aangevraagd bij de Vlaamse 
overheid (via het kunstendecreet) is er wellicht goed nieuws voor WARP, De Casino, Cluster en Nadar. 

Voor ’t Ey ziet het er niet zo goed (de preadviezen zijn niet publiek toegankelijk). Vanuit het stedelijke 

kunstenoverleg wordt er mee bekeken welke replieken er nuttig kunnen zijn. Ook de stad wordt nog 
formeel gehoord in een latere fase. 
 

8. Varia 

 
A) Toekomst gebouw Sinbad: wegens tijdsgebrek is er hier nog geen visie over geformuleerd. 

 
B) Editie Buitengewoon XL. Er is nog steeds geen planning hoe het evenement er gaat uitzien 

en dus gaan we daar als CR ook niet aan meewerken. We sturen de publiekslink gewoon door 
naar de verenigingen. 

 

C) Workshop CR2.0. Vanuit de administratie komt het voorstel om een workshop te organiseren 
rond hoe de CR er in de toekomst zou kunnen uitzien. De CR vindt de timing eerder ongelukkig 

want de eigen werkgroep rond de statuten heeft ook tot doel een nieuwe visie uit te werken 
voor de CR. Dus wordt geopperd eerder af te wachten tot de eigen werkgroep zijn bevindingen 

klaar heeft met het oog op de toekomst. 

 
D) Verspreiding verslagen Cultuurraad. Zoals eerder gemeld zouden de verslagen op Google-

drive terug te vinden zijn. Deze komen na goedkeuring door het bestuur en na kennisname 
door het college B&S ook op de website van de stad. Deze verslagen naar de verenigingen 

rondmailen lijkt zinloos. De verenigingen zullen wel af en toe de link (zie onder) krijgen. Wie 

geïnteresseerd is kan zich dan via dat kanaal informeren: https://www.sint-niklaas.be/onze-
dienstverlening/bestuur-en-participatie/adviesraden/cultuurraad-0 

 
E) Inclusief communiceren/ het Connectief Gent. Omdat dit punt door Laureline was 

aangedragen en zijzelf niet aanwezig is, wordt dit punt naar volgende vergadering verplaatst. 
 

F) Financieel overzicht verkoop brochure Cultuurprijzen. De verkoop heeft welgeteld 144 Euro 

opgebracht. De resterende exemplaren worden verder gebruikt als relatiegeschenk. 
 

G) Suggesties waar een volgende vergadering kan plaats vinden kunnen steeds worden 
doorgestuurd naar Wendy. 

Dirk Verlaeckt        Filip Smet 
 

secretaris        voorzitter 
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