
 

 

 

CULTUURRAAD SINT-NIKLAAS 

 

VERSLAG cultuurraad 14 JUNI 2022 

 

Aanwezig:  Filip Smet, Dirk Van den Broeck, Dirk Verlaeckt, Cris Bruelemans, Kris Boel, Vinciane 

Meert, Jo De Cuyper, Chris De Beer, Erik De Lathouwer, Marcella Piessens, Jack van 

Peer + Wendy Bryssinck en Ronny De Mulder 
 

Verontschuldigd:  Johan De Vos, Karin Tavernier, Dirk Vergult, schepen Filip Baeyens en Laureline Soubry 
 

1. Goedkeuring verslag dd. 10-05-2022 

 
Het verslag van de vergadering van 10 mei wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en kan 

dus gepubliceerd worden. 
 

 
2. Stavaza werkgroepen   

 

2.a Werkgroep statuten 

 

2.b Werkgroep subsidies 

Het voorstel van het nieuwe subsidiereglement wordt aan de CR voorgesteld. Opmerkingen 

kunnen dan aan de ambtenarij worden doorgegeven. Naast het nieuwe voorstel zal ook het oude 

worden doorgemaild wat de vergelijking tussen oud en nieuw vergemakkelijkt. 

De werkgroep zal op hun bijeenkomst op 21 juni (aanvang 18u30) de opmerkingen bespreken en 

nieuwe versie van  reglement opstellen zo dat dit op gemeenteraad ter goedkeuring kan voorgelegd 
worden. Deze nieuwe versie zal besproken worden op de extra CR van 30 augustus. 

 

2.c Werkgroep 10-puntenplan museum 

De leden van de werkgroep zullen de algemene principes toetsen aan het 10-puntenplan. Op 19 

juli komt de werkgroep samen om de tekst van het advies voor te bereiden. Op de extra vergadering 
van de CR op 30 augustus worden de bevindingen van de werkgroep aan de CR voorgesteld zodat 

tegen de vergadering van de CR op 13 september de tekst gefinaliseerd kan worden. 

 

3. STAVAZA: commissies en adviesraden 

 
Uit de museumcommissie: daar is nogmaals bevestigd dat de Salons niet meer tot het museum 

behoren. Het is dus nu onduidelijk wie dan nu verantwoordelijk is voor de Salons en eventueel 
verhuur. Volgens de aanwezige ambtenaren niet bij Cultuur. Waar dan wel? Antwoord hierop wordt 

verwacht tegen vergadering CR op 13 september. 

 
Academieraad Beeld: daar ging het vooral om de samenstelling van de examenjury. Ook de 

verbouwingen, meer bepaald het aanslepen ervan, kwam aan bod. 
 

Dienst toerisme: die kwam samen op 7 juni. Daar werd het “intergemeentelijk project ‘Land van 
Reynaert’ toegelicht waarvan Sint-Niklaas het voorzitterschap heeft in 2023. Ook de euromarkt (6-8 

augustus) ambachtelijk weekend (21-22 augustus) kwamen aan bod.  

 



4. Cultuursite 
 

Vanuit de CR zal de vraag worden gesteld om de voorzitter te betrekken bij het overleg tussen 
stadsbestuur en aangesteld studiebureau NERO. Met zijn expertise op professioneel vlak kan hij van 
nut zijn en wil hij derhalve betrokken worden in het volledige denkproces van bij de aanvang dus. 

5. Nieuwsbrief/flash 

De CR is van oordeel dat de nieuwsbrief waarin telkens enkele culturele activiteiten worden 

uitgelicht en dat door OCV enkele maanden geleden werd opgestart, het best in beheer blijft bij 
OCV.  

In een volgende editie zal aandacht geschonken worden aan de nakende verplichting (vanaf 1 
juli) voor organisatoren van publieke activiteiten om elektronisch betalen te garanderen. Anderzijds 

moet iedereen ook de kans krijgen om met cash te betalen; iets dat bv in de Casino momenteel niet 

meer mogelijk is. Deze nieuwe wetgeving is gestemd in april, maar veel organisatoren/ verenigingen 
zijn hiervan blijkbaar niet op de hoogte. 

6. Punten uit de stad/OCV 

IGP Land van Reynaert. (kwam reeds aan bod in commissie toerisme). Samen met activiteiten rond 
het Sleen jaar zullen in die 2 projecten in de lijst met landelijke dagen worden opgenomen. 

  
7. Varia 

- De verslagen van de adviesraden zouden beter moeten worden opgevolgd op de website van de 
stad.  Anderzijds wordt nogmaals benadrukt dat de verslagen van die raden op de One-drive 

van de Cultuurraad door de commissieleden zelf moeten worden opgeladen. 
- Wat de adviesraden 2.0 wordt er momenteel gezocht naar een overlegdatum (27 september of 

10 oktober). Daarvoor zullen in eerste instantie vertegenwoordigers worden uitgenodigd van de 

museumcommissie, CR, ACCSI en de 2 academieraden.  
- De vergadering van de CR voorzien op 9 augustus wordt geannuleerd. In de plaats daarvan 

wordt er een extra vergadering op 30 augustus gepland met slechts 2 agendapunten : de tekst 
bespreken van het advies rond het 10-puntenplan van het museum + bespreken nieuwe versie 

van subsidiereglement. 

- De Paterskerk blijft nog steeds niet beschikbaar voor activiteiten zolang het waterprobleem niet 
is opgelost 

- Wat het project “eenzame uitvaart” betreft heeft OCV navraag gedaan bij de stad Antwerpen die 
zulke uitvaarten organiseert. Dat gebeurt daar in samenwerking met de lokale 

begrafenisondernemers. De meerkost daar schommelt rond de 300€ per uitvaart. Er wordt 

verondersteld dat die kost in Sint-Niklaas lager zal uitvallen. Om nu een raming te maken 
hoeveel dit project in zijn totaliteit per jaar zou kunnen kosten, zal er een navraag gedaan 

worden bij onze lokale begrafenisondernemers over hoeveel personen dit gaat in Sint-Niklaas. 
Pas dan kan een degelijk voorstel naar de betreffende diensten gaan die zulke uitvaarten nu 

organiseert (OCMW). 
  

 
 

 
 

Dirk Verlaeckt        Filip Smet 

 
secretaris        voorzitter 


