
    

                                                 

 

Advies : 

De cultuurraad Borgerhout bestaat uit verenigingen, professionelen en deskundigen en wordt geleid 

door een bestuur bestaande uit 3 vrouwen  en 4 mannen, leeftijdscategorie: 30-70 en 

opleidingsniveau hoger onderwijs. 

De cultuurraad heeft een opdracht als adviesorgaan. Concreet komt dit neer op het volgende: 

▪ De cultuurraad geeft advies over het cultuurbeleid, zoals bedenkingen en voorstellen. 

▪ De cultuurraad fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, 

gebruikers, verenigingen) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, 

het informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de 

gemaakte keuzes aan de sector. 

▪ Soms neemt de cultuurraad zelf het initiatief en organiseert of coördineert hij een cultureel 

project. 

 
 
De cultuurraad kreeg als opdracht/vraag van het district om zich te buigen over de vraag ivm het 

Streetart project. 

1. Gegevens adviesverloop: 

Einde november werden zowel de voorzitter als leden van de cultuurraad benaderd door 

leden van de meerderheid/oppositie omtrent een zaak dat op de commissie en in de 

disrictsraad werd besproken. Het zou gaan over “street art”. 

Op 29/11/2018 stuurde de voorzitter met hoogdringendheid een mail naar Mevr. Thoné, 

Dhr. St. NIeuwinckel en Mevr. Stephanie Van Houtven voor meer uitleg.  

Diezelfde dag werd er een vaag antwoord geformuleerd terug gestuurd van Mevr. Thoné 

dat dit op de komende vergadering Lokaal Cultuurbeleid zou besproken worden. De 

voorzitter drukte de wens uit per mail om documenten te mogen hebben om een advies 

te mogen opmaken. 

Op 5/12/2018 kreeg de voorzitter de documenten van de districtsraad doorgestuurd en 

de vermelding dat de cultuurraad pas om advies zou gevraagd worden als de 

streetartcommissie zich heeft uitgesproken. 

Op 13/12/2018 nam de voorzitter contact op met de voorzitter van de 

“Streetartcommissie”. Er werd afgesproken om elkaars adivezen uit te wisselen en 

indien nodig aan te vullen. 

Op 11/1/2019 werd de uiteindelijke vraag gesteld door Mevr. Taminau. 

OP 30/1/2019 werd dit besproken op de bestuursvergadering van de Borgerhoutse 

cultuurraad. 

Een advies werd opgemaakt  en doorgemaild naar het district.  

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/adviesraden/cultuur


2. Gegevens van de adviesgevers: 

Het bestuur van de cultuurraad bestaat uit 3 vrouwen  en 4 mannen, leeftijdscategorie: 30-

70 en opleidingsniveau hoger onderwijs 

3. Advies:  

De Cultuurraad van Borgerhout betreurt  de voorzeker onrechtstreekse en te late 

communicatie en we citeren uit het verslag:  Dit project kwam ter ore van de cultuurraad. 

Wij hebben ons terstond geïnformeerd bij het district. Dan pas kwam er enige toelichting. 

Er waren geen slechte intenties maar de communicatie was niet zoals het hoort…  

Het bestuur van de Cultuurraad wil daarom nog een advies formuleren : 

 

1. We vragen van het district en van de kunstenaar(s) open en tijdige communicatie met de 

buurt wat betreft timing, budget, concept,  

2. We verwachten van de kunstenaar(s) een gedragen ontwerp en interactie / dialoog met 

de buurt omtrent de betekenis en waarden naar voor gebracht in het concept.  

3. De randvoorwaarden van de streetartcommissie geven o.i. voldoende garantie op een 

kwalitatief ontwerp dat rekening zal houden met redelijke grenzen (niet aanstootgevend, 

geen racisme, …).  

 

4. Opvolging advies: 

De cultuurraad Borgerhout, hoopt op de opvolging van dit advies op de hoogte gehouden te 

worden. 

 

Voorzitter      secretaries 

 

 
 

G. Janssens      Danny Geleyn 

Borgerhout, 13 februari 2019 


