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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Geert, Myriam, Stef, Michael, Koen, Ruth, Godelieve, Danny, Mai, Astrid, Inne. 
Verontschuldigd: Mady, Stephanie, Bob, Karen. Mimi 
Afwezig (= pralines) Thierry. 
Inne Peeters volgt samen met Karen de oudgedienden Stijn en Nils op en krijgt meteen een 
voorstellingsrondje.  

1. Goedkeuring verslagen en adviezen 

 
Godelieve: 
Huishoudelijk Reglement: art 10: belangrijke nuance: '...afwezig op 3 opeenvolgende 
vergaderingen zonder te verwittigen'... 
Waarom geen camera's bij het Cogels-paviljoen in het Boelaerpark n.a.v. vernielingen?  
Koen haalt aan dat in de toekomst een speelfontein ingericht wordt. Dit zal meer sociale controle    
in de buurt van het paviljoen brengen. We maken een advies op om het district om aandacht te 
vragen voor het probleem. 
 
Het bestuur van de Cultuurraad vindt het schrijnend dat dit Cogelspaviljoen steeds meer 
slachtoffer wordt van vandalisme. Het vraagt  aan het college om een onderzoek uit te voeren of 
de aanwezigheid van verborgen camera’s niet mogelijk is en niet in strijd is met de privacy. 
Daarnaast uit het zijn bezorgdheid voor de toekomst met name de aanleg van de speelfonteinen 
en de vernieuwde speeltuin. In het verleden is gebleken dat in de huidige fontein meerdere keren 
vandalenstreken werd uitgehaald. We denken hierbij aan het ochtendlijke zeepbellendeken. 
Omtrent het gewonnen project van de vernieuwde speeltuin vraagt het bestuur van de 
cultuurraad om ook zijn adviserende rol te mogen spelen. Dit om de speelcultuur  vooral een 
Borgerhoutse tint of link te voorzien en die duidelijk zichtbaar aanwezig kan zijn.  
 
Verslag 13/10 
Astrid bezorgt copij van de voorstelling over het lokaal cultuurbeleid.  
 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 04 februari 2015 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 18 maart 2015 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 06 mei 2015 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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2. Voorstelling Mimi Van Damme + lidmaatschap 

 
Mimi: is verontschuldigd, een andere keer.  
 
Lidmaatschap: SMA = ScheepsModelbouw Antwerpen.  
Atelier in de Kwekerijstraat, 3de verdiep.  
De reuzen vzw gaat 'het groot schip' renoveren, kunnen we de expertise van deze mensen hier 
bvb bij betrekken? 
Onder voorbehoud ja, engagement in Borgerhout aantonen via werkingsverslag: komen ze ook 
naar buiten in Borgerhout? 
 

3. Metroproject Tramstad 

 
Opening van de Reuzenpijp door De Lijn op 18 april 2015. Aangezien BorgerRio dit jaar in de 
ramadam valt, was een verschuiving van het volksfeest aangewezen. De beide evenementen 
gaan gecombineerd door het leven dit jaar. De Lijn sprak De Roma aan om dit vorm te geven.  
 
02-10 april: warm-up doorheen de stad. 
10-17 april: wandelingen in de metrotunnel van Astrid tot Zegel (georganiseerd door Zanzibar).  
18 april: BorgerRio en opening van de Reuzenpijp = Tramstad! 
Geen parade maar vijf muzikale podia, oude trams op de Turnhoutsebaan, een groene invulling 
van de Turnhoutsebaan. Blijft: rommelmarkt op het Laar, Eliaertstraat (verenigingen), Drink als  
sportstraat, Blijde Inkomstraat voor de foorkramers. Nieuw: Kattenberg (jeugd) + St-Marcusstraat 
+ St-Janstraat + Krugerpark (kinderplein) + Peperbus (peuterdorp). 
Het zou fijn zijn als het straatbeeld iets eenduidiger is dan bij BorgerRio, meer dezelfde tentjes, 
stoeltjes...  
De middenzone (trambedding) = podia, activiteiten, ... 
Waar bij BorgerRio de volledige breedte van de Turnhoutsebaan als wandelzone ingericht is 
(mits de parade) zijn nu enkel de rijwegen wandelzone -> drukte, de organisatie verwacht 50.000 
bezoekers.  
 
Aan de link met de Reuzen wordt nog gewerkt, meer info volgt.  
Stef vraagt om de nodige aandacht te schenken aan de Borgerhoutse verbondenheid met het 
geheel. O.a. zoveel mogelijk lokale partners betrekken bij de organisatie en uitwerking. O.a. een 
blijvend resultaat of bruikbaar product voor de Borgerhoutenaar, voor de Borgerhoutse 
verenigingen, bvb het meubilair, de podia, de groene inrichting... 
Maarten: de objecten die nu voor het festival gemaakt / gecreëerd worden, worden in een 
duurzame sfeer ontworpen: voor Borgerhoutse verenigingen, integratie in Spoor Oost, hergebruik 
volgend jaar...  
 
Ook in 2016 en 2017 zal de datum van BorgerRio verschoven worden rondom de Ramadam.  
Common Ground zorgt voor de communicatiekanalen. 
Koen Broos verzorgt foto's van de bewoners in de buurt van de Turnhoutsebaan, deze zullen 
geëxposeerd worden in de niet afgewerkte halte Drink, wie nog contacten heeft, mag deze 
bezorgen aan Maarten.  
 

4. Antwoord adviezen  

 

24 december heeft Geert opgevraagd op welke adviezen nog geen antwoord werd bezorgd. 
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Op 24 december antwoordt Stefan Niewinckel:  
- Begin januari kan u een advies verwachten omtrent Terlooplein, verenigingstoelagen, actieplan 
2015, EVA + vzw lokaal cultuurbeleid.  
- Eind januari kan u een advies verwachten omtrent: advies statuten, dukdalven, OLV 
Lanteernhofstraat. 
 
Echter slechts één reactie bekomen (met niet sluitende rechtsgeldigheid) i.v.m. Terlooplein: 
historische schrijfwijze Terloo -> alsnog Terlo verkozen.  
 
Geert zal laten weten dat het bestuur ontgoocheld is. Ook als is er geen definitief standpunt 
mogelijk, een kort bericht uit respect voor de adviesraad binnen de afgesproken termijnen is een 
minimum. Geert stuurt de districtssecretaris een vriendelijke mail dd 05 februari 2015 om onze 
teleurstelling kenbaar te maken. 
We zullen het per verslag opvolgen.  

 

5. Evaluatie cultuurprijzen 2014  

 
Voorbereiding + timing cultuurprijzen verliep wat moeilijk, kan volgende keer beter. Moet 
concreter bepaald worden. We hebben een tijdspanne van een jaar nodig tussen het in gang 
trekken en de voltooiing / uitreiking. 
  
- I.v.m. het reglement: samenstelling van de jury: de winnaars van de vorige editie maken deel uit 
van de jury maar waren moeilijk te overtuigen om hier deel van uit te maken.  
- I.v.m. het reglement: het aantal personen in de jury maakt dat de manier van jureren ook 
duidelijk en voorafgaand moet bepaald worden in het reglement. 
- Datum: blijft het eind december, gezien de kerst-drukte, examenstress etc? 
 
Evenement zelf: geslaagd met boekje, sfeer, catering, mag iets meer persaandacht zijn (maar 
het is multimediaal een overbelast weekend). De micro's verdienen meer aandacht.  
We moeten meer in de verf zetten dat het een initiatief is van de CR. Dan ook meer in handen 
nemen, initiatief tonen.  
Budget mag / moet hoger, we konden zelfs geen bloemen meer geven. Vergelijken met de 
sportlaureaten en met andere districten.  
 
We moeten meer promotie maken, profileren, het is niet evident om in de spotlight te komen in 
de maand december. Bvb de laureaten ook door het jaar nog een extra stimuleren, ook iets extra 
aanbieden, extra oproepen, vermelden.  
Bvb als waardering een exclusief logo aanbieden dat ze mogen vermelden in hun communicatie.  
 
Advies opmaken i.v.m. het budget, gebaseerd op een financieel plan.  

 

6. vzw LCB toelichting door Astrid 

 
In het najaar 2014 hebben we reeds advies gegeven omtrent voorstel van statuten vzw LCB. Met 
alle opmerkingen is het district terug naar de stad gegaan en aangepast.  
Principe: in grote lijnen zijn de statuten ok, we bekijken of we als CR kunnen voldoen aan de 
lidmaatschap voor categorie B. 
Statuten vastgelegd bij gemeenteraadsbesluit 15 december.  
Hoe ziet de AV en het bestuur van de LCB er uit? 
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Het district had diens specifieke situatie in de statuten graag verduidelijkt, echter de stad heeft 
advies van district Borgerhout niet echt gevolgd. Eén algemeen type van statuten, daarbinnen 
kan ons specifiek district specifieke keuzes maken.  
Samenstelling van de AV:  
Cat A: stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het district =  afgevaardigden van de politieke 
partijen. 
Cat B: CR Borgerhout 
Cat C: afvaardiging van CR andere districten 
= principe één AV met een wisselende voorzitter.  
Formeel gegeven, minimum tweemaal per jaar (afsluiten jaar, goedkeuring begroting).  
Geen beleidsmatige keuzes: dit is de taak voor de raad van bestuur van LCB. 
 
Cat B: rekening houdende met de statuten en gelet op de samenstelling van cat A wordt de 
samenstelling van cat B als volgt bepaald: 3 voor de gebruikers en 5 voor de deskundigen. 
Deskundigen: de leden momenteel van het Borgerhoutse lokaal cultuurplatform LCP die geen 
deel zijn van de stedelijke entiteit (dus niet: cultuurantenne, bib en academie). 
 
Formeel keurt de cultuurraad de voordracht van volgende bestuurders uit categorie B voor de 
raad van bestuur van de vzw Lokaal cultuurbeleid Borgerhout goed: 
o Als deskundigen op voordracht van de cultuurcoördinator:  
 Vanuit RVB van DeRoma vzw: Guy Redig 
 Vanuit RVB van ‘t Werkhuys vzw: Christel Kumpen 
 Vanuit RVB van Rataplan vzw: Stefan Gevaerts 
o Als gebruikers op voordracht van de cultuurraad: 
 Michael Bracke 
 Geert Jannssens 
 Hulnara Khaynus (Familieclub Magnifiek) 
 Stef Lauwers 
 Patricia Vandevelde (vzw De Reuzen) 
Er zijn geen verdere kandidaturen.  
Formeel keurt de cultuurraad de voordracht van volgende bestuurder uit categorie B goed als 
ondervoorzitter voor de raad van bestuur van de vzw Lokaal cultuurbeleid Borgerhout: Stef 
Lauwers. 
 

Stef zal fungeren als koppeling vanuit LCB naar de CR.  
 

7. aftoetsen wederzijdse verwachtingen van deelname aan bestuur door 
Myriam 

 
Tijdsgebrek, uitstellen naar volgende BV. 

 

8. Park Spoor Oost door Stef 

 
Willen we een mooi resultaat bekomen, dan moeten we meer aan de kar gaan trekken. We 
moeten meer verbondenheid tonen met de site Park Spoor Oost. Om dit met de CR te realiseren 
is het belangrijk eerst zelf over voldoende informatie en kennis te beschikken. Stef stelt voor een 
toelichting door kenner te organiseren over de plannen, combinatie met een bezoek, bvb a.d.h.v. 
een wandeling, ook voor de leden van de AV.  
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Er is een gebruikersplatform opgericht onder de noemer Oostnatie.  
De programmatie bevat ook heel wat cultuur -> link met de cultuurraad opbouwen / behouden.  
 
District is enkel een adviserende partner.  
Bvb speciale accenten bij de projectsubsidies voor acties op de site. 
 
Het bestuur wil volgend advies aan het districtsbestuur bezorgen.  
 
De cultuurraad van Borgerhout is bezorgd over de ontwikkelingen op de site Spoor Oost. 
1.Over de plannen die het stadsbestuur heeft zal de cultuurraad zich laten informeren door een 
bezoek te organiseren op de site met een toelichting door de deskundigen . 
2. Het bestuur van de cultuurraad neemt kennis van het gebruikersplatform ‘Oostnatie’ . 
Zij onderschrijft het idee van een gezamelijke programmatie op korte en lange termijn. 
3. Het bestuur van de cultuurraad vraagt om de huidige kranen en wagons op de site te 
behouden omwille van haar landschapsbeeld en haar waarde als erfgoed met verwijzing naar het 
verleden van de plaats.   
 
Het bestuur van de cultuurraad vraagt aan het districtsbestuur om samen met haar een 
plaatsbezoek en infomoment te organiseren. 
Het bestuur van de cultuurraad adviseert het districtscollege om zich eveneens in te schrijven in 
de programmatie van ‘Oostnatie’ met de nodige ondersteuning. 
Het bestuur van de cultuurraad adviseert het districtscollege om bij de betrokken instanties te 
pleiten voor het behoud van de kranen en treinwagons op de site.  
 

9. werkingsverslagen: datum zetten / afschaffen 

 
Bedoeling: een jaarlijkse update van de communicatiekanalen, contactpersonen en van de 
activiteiten van het voorbije jaar → behouden. 
In te leveren uiterlijk volgende BV: 18 maart 2015.  
Mai bericht de leden.  

 

10. districtsactiviteiten: nieuwjaarsdrink door Karen 

 
Inne: zaterdag 07 februari in de Collegelaan van 14 tot 16u, verdere programmatie tussen 10 en 
22u (Winterfestival van de Academie).  
 

11. Varia – ideeën algemene vergadering  

 
A/ To Do 
 
Advies omtrent veiligheid Cogelspaviljoen (zie hoger).  
Reactie aan Stefan Niewinckel m.b.t. de achterblijvende reacties op de adviezen.  
Advies opmaken i.v.m. budget cultuurprijzen, financieel plan.  
Thema-vergadering engagement in BV (doel, verwachtingen, ...) en profilering (Myriam). 
Advies omtrent Spoor Oost (zie hoger).  
Op lange termijn: advies omtrent de communicatiekanalen van het district, zie Koen.  
 
B/ Adviezen  
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Advies  Verstuurd dd Antwoord / reactie 

ontvangen dd  

Opmerking 

Terlooplein 12/02/14 14/01/15 Niet officieel document 

verenigingstoelagen 27/02/14   

actieplan 2015 13/10/14   

EVA + vzw lokaal cultuurbeleid 25/10/14   

statuten 16/05/14   

dukdalven 11/09/14   

OLV Lanteernhofstraat 25/09/14   

Cogelspaviljoen - speeltuin 09/02/15  Verwacht 23/03/15 

Oostnatie 05/02/15  Verwacht 19/03/15 

Glasraam (kerst)    (voorlopig) antwoord 

bekomen, opvolging 

 

C/ Varia 
 
Geert: voorbereiding AV 
Godelieve: reglement verenigingstoelagen evalueren aub. Dit is en was voorzien zodat mensen 
voldoende hulp krijgen om hun dossier in te dienen. Info-werk-sessies op woensdag 18 februari, 
(middag en avondsessie): is kort dag, komen nu wel wat laat. 
Koen: de kalender van de districtsactiviteiten (Samen Borgerhout) zal samen met het Boelaer 
Buurtblad verdeeld worden.  
  

12. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 18 maart 2015 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 06 mei 2015 om 19u30. 
 

 

Uw secretaris 
Danny 


