
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

 

VERSLAG cultuurraad 10 MEI 2022 

 

Aanwezig:   Dirk Vergult, Filip Smet, Dirk Van den Broeck, Karin Tavernier, Wendy Bryssinck, Ronny 

De Mulder, Dirk Verlaeckt, Cris Bruelemans, Kris Boel, schepen Filip Baeyens, Vinciane 
Meert, Laureline Soubry, Mieke De Greef (voorzitter toneelgroep Tijl) 

 

Verontschuldigd:  Erik De Lathouwer, Johan De Vos, Marcella Piessens, Chris De Beer, Jack van Peer en Jo 
De Cuyper 

 

1. Goedkeuring verslag dd. 12-04-2022 

 
Het verslag van de vergadering van 12 april wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en kan 

dus gepubliceerd worden. 

 
 

2. Stavaza werkgroepen   
 

4.b Werkgroep statuten 

De werkgroep is de voorbije maand niet meer samengekomen, eerstvolgende vergadering 
heeft digitaal plaats op 9 juni. 

 

4.a Werkgroep subsidies 

Op de vergadering van 20 april werden volgende punten uitgewerkt. Aan de hand van de 
subsidies uitbetaald in 2020 werden alle verenigingen onderverdeeld in 10 categorieën waaraan 

een bedrag is verbonden. Door het toekennen van punten aan elke categorie komt men tot een 

totaal. Het te verdelen bedrag wordt dan gedeeld door het aantal punten dat dan op zijn beurt 
het bedrag per categorie bepaalt. Zo kan nooit het te verdelen bedrag worden overschreden. 

 

De werkingssubsidie wordt dus gebaseerd op wat een vereniging aan activiteiten organiseert. 

Het is geen middel om een kwaliteitsbeoordeling te vellen. Ook opteert men om het aantal 

aanwezigen niet in de puntenverdeling te laten doorwegen. Beide criteria zijn te subjectief en 
zouden het hele proces te ingewikkeld maken want welke criteria hanteer je om kwaliteit te 

meten en het aantal aanwezigen staat niet per definitie evenredig tegenover het geleverde werk. 
Dus in plaats van het proces te vereenvoudigen zou het alleen maar tot meer discussies leiden. 

 

De basisfiche zou tegen september 2022 moeten ingevuld worden. Deze bevat naast de 

identificatiegegevens ook de vooropgestelde werking voor 2023. Aan de hand van die resultaten 

wordt de hele oefening van categorie-indeling herdaan en kan er hier en daar, indien nodig, aan 
het gewicht van de activiteiten onderling worden gesleuteld, zodat er een faire verdeling uit de 

bus komt.  

 

Alle verenigingen zullen zo snel mogelijk een identificatiefiche toegestuurd krijgen. Die bevat 

alle gekende gegevens van de vereniging. Bedoeling is dat die door de verenigingen worden 
nagekeken en eventueel worden aangepast. Op termijn wordt gewerkt aan een 



gebruiksvriendelijke toepassing, waarbij alles direct elektronisch kan worden geüpdatet en 
doorgestuurd. 

 

4.c Werkgroep 10-puntenplan museum 

De werkgroep is de voorbije maand nog niet samengekomen, eerstvolgende vergadering 

heeft plaats op donderdag 19 mei ten huize van de voorzitter. 
 

 
3. STAVAZA: commissies en adviesraden. 

 
Er zijn geen speciale punten uit de bib-commissie naar voren gekomen. Het voorstel van 

“eenzaam sterven” werd besproken en er werden vanuit de stadsdiensten daaromtrent 

verschillende voorstellen gedaan.  
 

De vraag of de nieuwbouw van de bib valt onder “Decreet houdende de realisatie van 
kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en 
van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse 
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren” is nog niet beantwoord. 

 

De schepen meldt dat de creatie van een regiobibliotheek Waas vorm begint te krijgen. 10 
gemeenten gaan samenwerken in zoverre dat een boek kan uitgeleend worden in een gemeente 

en ingeleverd worden in een andere. Ook het boetesysteem zal uniform gemaakt worden en er 
komt een eengemaakt reglement. Dit is een grote verbetering voor de gebruiker omdat er 

bijgevolg een veel groter aanbod ontstaat. Er wordt ook gewerkt aan een transport en uniform 

boetesysteem dat tegen 1 januari 2024 operationeel moet zijn. 
 

De vergadering van de dienst toerisme werd uitgesteld wegens ziekte van Geert D.B. 
 

Volgens de notulen van de vorige vergadering zou er een BKE deelraad zijn gepland voor 

19/4 maar die heeft blijkbaar niet plaatsgevonden. 
 

Vanuit ACCSI een positief geluid. In tegenstelling tot wat algemeen verwacht werd, viel bij 
het afsluiten van de rekeningen voor 2021 een positief saldo te noteren. Men is nu volop bezig de 

programmatie voor het nieuwe seizoen op punt te zetten. 

 
Op de raad van advies van d’academie podium was de gastspreker de voorzitter van Vlamo 

Oost-Vlaanderen, Joeri Van de Sande,  die kwam spreken over de synergie tussen de 
amateurkunstenverenigingen en de academies. 

 
Bij Stramin is de volgende vergadering gepland op 12 mei. Belangrijk agendapunt is de 

beperking op de CO2-uitstoot en de gevolgen voor omgeving en economische bedrijvigheid. 

 
 

4. Repetitieruimtes voor toneelverenigingen. 
 

Toneelverenigingen vinden niet altijd gemakkelijk repetitieruimtes. Indien een vereniging 

aanklopt bij stad Sint-Niklaas omdat ze in lokalennood is, probeert stad Sint-Niklaas mee te 
zoeken naar een oplossing.  

Zo is er recent een oplossing gevonden voor toneelvereniging Tijl, die gehuisvest is/was in 

lokalen van het af te breken voetbalstadion Puyenbeke. Zij vinden binnenkort onderdak in 
lokalen op de Kouter in Belsele. 

Er zijn eveneens gesprekken lopende tussen 2 verenigingen (musicalvereniging Belcanto en 
toneelvereniging St-Genesius) en SVK om op de site van SVK een loods te huren. De stad heeft 
beide partijen bij elkaar gebracht. 



In de rand van het gesprek wordt ook nog vermeld dat de modeshow van d’academie Beeld  
op zaterdag 18 juni zal plaatsvinden op de site van SVK.  

Een ander privé-initiatief in het kader van repetitieruimtes bevindt zich in de Lindestraat 

(Het Binnenwerk in beheer door vzw Kompas). Daar werden er recent 3 geluidsdichte boxen 

ingericht waar kleine groepen kunnen repeteren. De officiële opening van deze nieuwe 
repetitieruimtes is op 20/5 om 16u. 

De cultuurraad vindt het een interessant idee dat bijvoorbeeld de stad op een centrale 

locatie repetitieruimtes zou bouwen die dan kunnen gedeeld worden door verschillende 

verenigingen. De voorzitter stelt voor om dit mee te nemen in het memorandum waar de 
cultuurraad aan zal werken vanaf 2023. 

 

5. Toekomst Sinbad 

Omdat er een nieuw zwembad komt op Puyenbeke wordt de vraag gesteld wat er met het 

oude Sinbad gaat gebeuren. Het is tenslotte een landmark wanneer je de stad binnenrijdt en er 
zijn enkele kunstwerken die de CR wil bewaren. 

De schepen verduidelijkt de visie van de stad: de stad heeft geen plannen met de oude site, 

de oude infrastructuur zal worden verkocht en het geld dient voor de bouw van het nieuwe 

zwembad. Wat er met de kunstwerken gaat gebeuren zal deel uitmaken van de afspraken met 
de nieuwe eigenaar van de gronden. 

 

6. Cultuursite 

Het stadsbestuur heeft het studiebureau “NERO” uit Gent aangesteld om de vormgeving van 

de nieuwe cultuursite te ontwerpen. Er zal eerstdaags een kick-off vergadering plaatsvinden. 

 

7. Varia 

 
- Dirk Vergult meldt het overlijden op 24/4 van Victor Suy, een portretschilder waarvan in 

het Waasland meerder werken hangen, de schrijversportretten hangen in het 

museumdepot. (kleine expo nu in de bib)  
 

- Het Davidsfonds organiseert “Toast Literair” in de foyer van de schouwburg op 24/5 
 

- Chris B. informeert naar de stand van zaken aangaande de drogisterij in de Ankerstraat. 

De gevel en de 2 voorste kamer zijn geklasseerd en daar mag niets aan veranderd 
worden. Het gebouw echter is nog steeds in privéhanden, dus kan er vanuit de stad 

(nog) niets gedaan worden. 
 

- Chris B. meldt tevens dat de gevelpanelen van vroegere zaal Terminus zoals 

afgesproken geïntegreerd zijn in het nieuwe gebouw van de Confederatie Bouw. Zij 
vraagt nu of dit item kan opgenomen worden in de gidsbeurten van de stad. Deze vraag 

zal op de volgende commissievergadering voor toerisme door de vertegenwoordigers 
van de CR worden gesteld. 

 



- Vinciane meldt dat de kinderen van Oekraïense vluchtelingen in het DKO werden 
opgenomen. Hoe het volgend schooljaar gaat verlopen hangt uiteraard af van de 

situatie op dat moment. 
 

- Op 27 mei organiseert de stad een benefietconcert (in samenwerking met Dmytro 

Sukhovienko). Kaarten kosten 25 euro en de opbrengst gaat rechtstreeks naar een 
hospitaal in Kiev. Er wordt geopperd om naast entreekaarten ook steunkaarten te 

verkopen. Er zijn altijd mensen die niet aanwezig kunnen zijn maar toch willen steunen. 
Dit is een waardevolle suggestie en vragen dat deze mogelijkheid onderzocht wordt. 

 
- Suggesties voor vergadering volgende CR: ofwel het Binnenwerk in de Lindestraat of 

het pas geopende Schakellokaal op de VTS-site. 

 
- De keuze voor Googledrive boven sharepoint is louter gekozen omdat we dan zelf 

kunnen beslissen wat er op de drive komt te staan. Bij sharepoint zit je vast aan de 
stadsdiensten. Laureline zegt dat het van bij het begin ook de bedoeling was dat  

iedereen daar zelf de verslagen en/of documenten op plaatst. Het is dus de bedoeling 

dat voor iedere commissie deze verslagen zelf post. 
 

- De nieuwsbrief die al enkele keren werd rondgestuurd is een goed initiatief en zou 
moeten bestendigd worden. Misschien kan dat op volgende vergadering worden 

besproken. 
 

- Het emailadres cultuurraad@sint-niklaas.be kan alleen maar beheerd worden door 
stadspersoneel. Dus kan dit beter geschrapt worden. 

 

 

 

Dirk Verlaeckt        Filip Smet 
 

secretaris        voorzitter 
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