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VERSLAG 
 

1. Verwelkoming door voorzitter 

 

2. Goedkeuring verslag 

 
Goedgekeurd.  
 

3. Adviezen 

 
7 adviezen sinds vorige AV, korte samenvatting: 
1/ kunstwerken in de openbare ruimte: lokale kunstenaars betrekken. 
2/ heraanleg Engelselei: culturele invulling, centers te beschouwen als monument, invulling door 
kunstenaars, aandacht voor kunst in openbare ruimte.  
3/ naamgeving Vinçotteplein, kunstenaar (beeldhouwer) Vinçotte een plek geven op het plein. 
4/ actieplan 2016: mooi actieplan met enkele strijdpunten, verhoogd budget voor cultuurprijs, 
aandacht voor cultuur voor kinderen, voor jeugd en voor senioren met een beperkt budget. 
Actiepunt Borgerhout Smaakt. Korenevenement.  
5/ heraanleg Luitenant Neyaertplein: een kunstwerk in de openbare ruimte in het verlengde van 
de Centers, aandacht voor kunst in het algemeen, Nayaert als tennisvedette. 
6/ Verbouwing districtshuis: instappen in het verlichtingsplan van de stad, positief bevestigd door 
de stad. 
7/ restauratie kerstraam: sinds 2012 hangend punt, past in het kader van de restauratie van het 
districtshuis, actie!  
 

Verslag 

 
Titel verslag: Algemene vergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 25 november 2015 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 03 februari 2016 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 16 maart 2016 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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4. Oproep cultuurprijzen 

 
2016 = jaar van de cultuurprijzen 
Reus: carrière 
Reuzin: blikvanger 
Kinnebaba: diversiteit 
Dolfijn: aanstormend talent.  
 
Te gepasten tijde worden de ‘voordraag’formulieren verspreid.  
Datum en planning volgen maar hou de kandidaten al in je hoofd.  
De voorbije edities waren steeds een groot succes.  
 

5. Oproep bestuursverkiezingen 

 
In 2016 is er een bestuurswissel op politiek niveau, tevens op het niveau van de adviesraden.  
Binnen het bestuur zijn er drie types vertegenwoordigers: deskundigen, professionelen, 
verenigingen.  
Tevens bepaalt het bestuur de afgevaardiging naar de Conferentie Antwerpen. 
Op de AV van 16 maart zal de verkiezing gebeuren, in de aanloop er naar toe komt  er nog 
informatie.  
 

6. Korenevenement 

 
Na het overlijden van Luc Bracke en gezien de blijvende vraag en interesse vanuit het publiek en 
de deelnemers willen we dit in 2016 opnieuw opstarten.  
CR mag niet organiseren maar wil wel motiveren en engageren.  
Na de eerste startvergadering wordt er opnieuw vergaderd op 8 december. 
In het verleden is er al veel gesproken over de datum van het evenement in december (voor de 
éne goed, voor de andere net niet), voor het korenevent in 2016 mikken we op 11 november. 
Iedereen heeft een dagje vrij, ideaal voor een culturele uitstap. Dat kan een nieuwe traditie 
worden.  
Als er nog geïnteresseerde koren, koorleden zijn, laat het weten! 
We houden jullie op de hoogte.  
 

7. Varia 

 
Nieuw lidmaatschap: Federatie van Marokkaanse Verenigingen, vertegenwoordigd door Hanne, 
koepel voor verenigingen met een migratie-achtergrond.  
De hoofdzetel is gevestigd in Borgerhout, ze hebben afdelingen in Brussel en Gent.  
Activiteiten: ondersteuning van sociaal-culturele organisaties, ca 70 in Antwerpen.  
Soms eigen projecten: erfgoed, onderwijs, …  
Aanvaard met enthousiast handgeklap. 
 
Inne: districtsnieuws: 

- Vorming voor o.a. cultuurverenigingen: hoe omgaan met diversiteit, opportuniteiten van 

diversiteit. Informatie bij Inne Peeters: dinsdag 26 januari van 13.30 tot 16.30 uur ; zaal 
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De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16, Berchem; inschrijven kan tot en met 10 december 

2015 
- Antwerps onderwijsbeleid: taaldrempels wegnemen bij activiteiten. 
- Thematische ondersteuning in 2016:  

o spoor oost,  
o senioren in het publieke domein (probleempunten, actiepunten signaliseren, 

fietstaxi’s),  
o verkleinen digitale kloof van senioren,  
o sportverenigingen die initiaties geven in de scholen,  
o projecten die focussen op taal,  
o cultuur zet in op culinair erfgoed het verhaal van de ‘smaak’  

 specifiek erfgoeddag thema rituelen in april – indienen voor eind januari,  
 week van de smaak in november – indienen voor 1 september  

Alle info omtrent de erfgoeddag en de week van de smaak bij Inne Peeters (cultuurdienst), 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-borgerhout-1/subsidies-1/projecttoelage-
borgerhout  

- Nieuwjaarsdrink : Vinçotteplein, zaterdag 23.01 van 15 tot 19u  
- Slotvoorstelling van Theaterfestival Borgerhout: in districtshuis: theatrale wandeling, 

cultuursalon in de refter (georganiseerd door 6de jaar IMS).  
 
Stef: wandeling op site Spoor Oost, site klaar tegen begin Paasvakantie, de 4 wagons blijven en 
worden in gebruik genomen (o.a. Bahnhof, jongeren), Oostnatie als koepel die programmatie wil 
opzetten voor de site (sport, jeugd, cultuur, locatiegebonden,…) spreek Stefan Gevaert van 
Rataplan, Karen van het district aan. = themagebonden = extra subsidie,  
 
Dansgroep Lange Wapper: optreden halfvasten, gevestigd in Werkhuys.  
 
Volksdansgroep De Wevers bestaat 40 jaar, optreden op Spoor Oost, dansen in de Vesper. 
 
Tuinwijk Vreugde Vrede en Vermaak vraagt de verslagen van BV rondsturen van zodra ze 
goedgekeurd zijn.  
 
Godelieve kan niet deelnemen aan het geplande districtsevenement (nieuwjaarsdrink) in het 
kader van haar verenigingssubsidie. 
 
Boelaerkrant extra-muros krijgt mogelijk opvolging intra-muros via wijkbudgetten.  
Boelaerpark:  

- zaterdag 09 juli Vlaanderen Feest met zang, eten …  
- zondag 10 juli wielerkoers in Boelaerbuurt, kinderen, caféploegen, professionele 

damesploeg, finale van het EK voetbal.  
 
Nutskasten: ideeën voor de versiering van de nutskasten in jouw straat / buurt -> Johan Van 
Eester of via CR.  
 
Opening van de Centers: zaterdag 28.11 van 13 tot 22u.  
 

8. Gesprekstafels 

 
1/ Zaalzoeker  

http://cslcb.cmail19.com/t/j-l-hiydidk-btlkilujl-a/
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-borgerhout-1/subsidies-1/projecttoelage-borgerhout
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-borgerhout-1/subsidies-1/projecttoelage-borgerhout


 

 4

 

Voor verenigingen, bedrijven, particulieren; van 4 tot 400 personen.  
Ze zoeken eerst en vooral ruimtes die te huur zijn om in de databank in te voegen.  
Enkele ruimtes in eigen beheer. 
Bij een aanvraag via de website worden de zalen die je zelf selecteerde gecontacteerd, meer 
nog ze zien nog iets ruimer naar de mogelijkheden aangezien ze zelf de ruimtes kennen. 
 
Contacteer zaalzoeker@stad.antwerpen.be 
 
2/ Enquete verenigingssubsidies (Stef) 
Enkele duidelijke, sommige voor de hand liggende, andere verrassende uitslagen.  
Nu de resultaten in voorstellen omzetten aub.  
Het mooie overzicht van de resultaten van de enquetes wordt in bijlage meegestuurd.  
 
3/ Profilering CR (Koen) 

- Kies je logo!  
- Dromen van een digitale databank / archief van alle culturele activiteiten in Borgerhout. 

Eenvoudig (basic) platform, budgetten? 
- Kiosk uit Rivierenhof: blijft eigendom van de Provincie, vzw als beheerder, verplaatsing 

m.b.v. tractor.  
 
Voorlopig laatste vergadering in ons oude districtshuis.  
 

9. Varia en to do 

 
 
A/ To Do:  
 
- contact met de koren: Geert en volgelingen 
- denkoefening profilering: Koen en mee-denkers 
 
B/ Hangende punten: 
- Website link en leden AV : Mai 
- contact ’t Werkhuys: cultuurdienst/ -antenne 
 
C/ Adviezen  
 
Initiatief van CR 

Advies  Verstuurd dd Antwoord / reactie 

ontvangen dd  

Opmerking 

Advisering werken 

openbare ruimte 

  Moorkensplein: voor eind okt 2015 

Later ook = Jan Borluutstraat,  

Florastraat 

Advies Vinçotteplein 03/09/2015 19/10/2015 Reactie wordt later bezorgd door 

districtssecretaris 

Advies heraanleg 

Engelselei 

27/09/2015 19/10/2015 Reactie wordt later bezorgd door 

districtssecretaris 

Advies actieplan 2016 07/09/2015 19/10/2015 Reactie wordt later bezorgd door 

districtssecretaris 

mailto:zaalzoeker@stad.antwerpen.be
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Glasraam (kerst)  22/11/2015 21/12/2015 antwoord bekomen, opvolging tijdens 

verbouwingswerken districtshuis en 

vervolgens in 2017 

Lichtplan districtshuis 22/11/2015 21/12/2015 Advies ondersteund en doorgestuurd 

naar CBS Antwerpen, op te volgen.  

Luitenant Naeyaertplein 18/11/2015  Antwoord bekomen, wordt bekeken en 

later meegedeeld. 

Verenigingstoelagen 4/12/2015   

 

10. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 03 februari 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 16 maart 2016 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


