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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Godelieve, Hulnara, Stef, Geert, Danny, Inne, Stephanie. 
Genodigden: Hanne Buys (FMV), Johan Van Eester (stedelijk wijkoverleg), Stefan Nieuwinckel 
(districtscoördinator).  
Verontschuldigd: Mady, Koen, Astrid, Michael, Karen, Mai, , Myriam 
Afwezig (= pralines) Thierry, Ruth 
 

1. Goedkeuring en opvolging verslagen en adviezen 

 
We zijn met te weinig om verslag goed- / af te keuren.  
Opvolging.  
18 november dankmoment adviesraden: Rataplan.  

2. Gesprek Hanne Buys kandidatuur FMV 

 
Koepel voor sociaal culturele verenigingen met een migratie-achtergrond.  
Heel wat verenigingen in Antwerpen, specifiek in Borgerhout.  
Organiseren ook zelf activiteiten voor de verenigingen, bvb rond 50j migratie, ramadammarkt.  
Gezien de doelgroep ligt een hoofdbrok van de activiteiten in Borgerhout.  
 
Ondertekening + plaatsvervanger worden aangevuld.  
Zonder twijfel een aanwinst voor de CR mits in overeenstemming met de statuten. Aangezien het 
een koepelorganisatie betreft, is dat niet evident. We leggen de statuten er naast.  
 

3. Voorstel nutskasten en toekomstige projecten met Johan Van Eester 

 
District heeft plannen met nutskasten.  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 07 oktober 2015 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
MAANDAG 16 november 2015 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 25 november 2015 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 
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+/- 450 in ons district.  
3 projectgebieden (1 intra, 2 extra) per jaar onder handen nemen. 
Bij voorkeur naar aanleiding van heraanleg van straat / plein of een evenement / gebeurtenis / 
herdenking.  
Samenstelling van de projectgroep afhankelijk van de lokale situatie (scholen, kunstenaars, …in 
deze buurt / wijk) 
Draaiboek opgesteld door Buurt-aan-de-beurt.  
Keuze van de aanpak: afweging 

- Geen participatie 
- Participatie (buurtbewoners, adviesraden,…) om thema, stijl, vorm, ontwerper te 

bepalen 
Opmaken ontwerpen, realisatie op folie of dunne plaat, officiële opening, oplevering 
nutsmaatschappij.  
 
1e project in Borgerhout was aanpak op Laar / Vinçotteplein. 
Oorspronkelijk de bedoeling in te huldigen bij opening nieuw Vinçotteplein. Thema = 
Borgerhoutse Reuzekes, het nieuwe reuzenverhaal.  
 
Rol cultuurraad: 

- Suggesties thema’s 
- Suggesties keuze kunstenaars 
- Stem in procedure. 

 
Vanuit de cultuurraad suggesties doen n.a.v. waardevolle gebeurtenissen, culturele 
aanleidingen…  
Johan houdt ons tijdig op de hoogte  
 

4. Voorstel Moorkensplein 

 
Project Moorkensplein en omgeving.  
 
1/ Aanleiding en historiek 
 
Vanuit een helikopter-visie naar een specifiek plan gekomen. Is een samenwerking tussen stad 
en district (!).  
Masterplan Borgerhout: administratief centrum, sportruimte, bibliotheek, kinderopvang, park,…  
Gesitueerd op 3 plaatsen: cluster Moorkens + Bretel noord + Bretel zuid.  
Optie Moorkens werd eerst verder uitgewerkt, o.a. ontwerpteam aangesteld.  
Schetsontwerp goedgekeurd voor het administratieve centrum + voorontwerp publiek domein.  
Na de verkiezingen wijzigde de visie van de stad: deze is / was van mening dat het voorliggende 
project geen draagvlak heeft / had. 
Het voorontwerp publiek domein wordt niet goedgekeurd en het ontwerpteam wordt geschorst.  
Er komt geen nieuw administratief centrum.  
Een nieuwe procesnota wordt opgemaakt = leidraad voor een nieuw project.  
Eigendomsstructuur is belangrijk: stad – AG Vespa – Woonhaven.  
Open ruimte en publieke functies blijven belangrijkste aandachtspunt.  
 
2/ Nu  
Werken van binnen naar buiten: eerst districtshuis aanpakken.  
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Fase één = districtshuis. 
Tweede fase = Moorkensplein  met aangepaste verkeerscirculatie: doorgaand verkeer in beide 
richtingen tussen Sergeysel- en Eliaertsstraat. De Mellaertstraat wordt doodlopende straat.  
Derde fase = gebouw op de site vanuit het idee ‘brede school’ (= open voor andere activiteiten 
en gebruikers).  
Vierde fase = buurtpark. 
 
Districtshuis: plannen zijn klaar, aanbesteding op zoek naar aannemer loopt. 
Loketwerking zal op gelijkvloerse verdieping komen. 
Huidige kantoren gv –> 1e verd 
Huidige kantoren schepenen 1e verd -> 2e verd 
Beter gebruik zolder.  
 
Onderzoek tijdelijk inrichting leegstaande gebouwen en open ruimte op de site.  
 
Timing werken:  

- districtshuis 2016-2017 
- plein 2017-2018 
- na 2018 administratief centrum + buurtpark 

 
3/ Wanneer moment voor interactie met CR?  
M.b.t. Moorkensplein : klankbordgroep is terug geactiveerd:  
Wat met activiteiten die vroeger in dit gebouw doorgingen?  
Wat met de beschikbare ruimtes en de modaliteiten omtrent gebruik? 
Ceremoniële ruimtes behouden hun karakter, er komen o.a. extra vergaderruimtes op de zolder.  
Buitenzijde + plein aanpakken?  
O.a. lichtplan: discussie tussen stad en district (patrimonium = stad, openbare verlichting = 
district). 
 

5. Profilering cultuurraad 

 
Vragen:  

- Tussentijds geen opmerkingen. 
- Vergaderdatum plannen met de ‘trekkers’. 
- Op AV input vragen tijdens tafelgesprekken, eventueel enkele dingen voorleggen.  

 

6. Enquête verenigingstoelagen door Stef  

 
Timing: rondsturen + antwoorden ontvangen en verwerken tegen volgende BV, voorstel van 
advies voorleggen op AV.  
Impact en resultaat voor 2016 is onbekende factor.  
Punt ‘opvolging + afhandeling‘ zou een haalbare kaart moeten zijn. 
Eerst testen binnen bestuur.  
Enquête via monkey-survey, beheerders Geert, Stef, Danny.  
Timing: voorbereiding Geert, mail door Mai 16 oktober naar alle leden van AV. 
Binnen tegen 1 november.  
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7. AV voorbereiden 

 
Formeel onderdeel: 

- Advies,  
- nieuwe leden voorstellen.  
- Bestuurverkiezingen aankondigen.  
- Varia : oproep cultuurprijzen. 

Na de pauze 3 groepen / tafels:  
- Zaalzoeker 
- Verenigingstoelagen n.a.v. enquete en voorstel van advies 
- Herprofilering door Koen met eventueel voorstel van logo 

 

8. Districtspunten 

 
Verkiezing kunstwerk n.a.v. 50 jaar migratie, 5 kunstenaars gevraagd ontwerpen te maken voor 
3 locaties, 4 voorstellen ontvangen. Thierry vertegenwoordigt de stem van de CR. Verloop van 
de procedure nog op punt te stellen.  
 
Beoordelingscommissie projectsubsidies. Nadia (KRAS) als afgevaardigde afwezig, vervanging 
door Jochem is niet correct! Plaatsvervanger van Luc Neys.  
 
10 oktober: opening boekenruilkast Lammekensstraat 
11 november: herdenking Silsburg + De Roma door de blazers van de Academie 
14 november: opening van de Centers (Engelselei) 
15 november: kunstendag voor kinderen in Rataplan + Open School 
16-29 november: Theaterfestival 
Zondag 29 november: theatrale wandeling door districtshuis 
 

9. Varia en to do 

 
Stefan Nieuwinckel: antwoordtermijn van 6 weken.  
Twee soorten adviezen:  

1/ op initiatief van CR advies bezorgen aan het district: 
Wordt geregistreerd, binnen 6 weken reactie van districtscollege (voorbereid door 
administratie).  
2/ op vraag van het districtsbestuur advies bezorgen aan het district 
Reactie van CR verwacht binnen 6 weken. Vervolgens kan het district op de opmerkingen 
van de CR niet altijd antwoorden binnen de termijn van 6 weken omdat dit vaak kadert 
binnen een grotere procedure. Er zal wel een ambtelijke bevestiging van de ontvangst 
van het advies volgen, in het ideale geval met een situatieschets van de volgende 
stappen / procedures / termijnen.  
College doet voorstel aan districtsraad (= beslissingsorgaan). 

 
Stef: nieuw vergaderzaaltje Wenkbrauw in Zegelstraat (40€ incl. koffie / thee / water) voor ca 15 
personen.  
 
Godelieve: welke activiteiten zijn mogelijk om deel te nemen (voor 31.12.2015) om ‘in orde te 
zijn’ voor de verenigingssubsidies? 
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Inne: cultureel luik voor de AV? Federatie Marokkaanse Verenigingen?  
 
A/ To Do:  
 
- contact met de koren: Geert en volgelingen: 29.10.2015 
- evaluatie verenigingstoelagen: evalueren na enquête  
- denkoefening profilering: Koen en mee-denkers 
 
B/ Hangende punten: 
- Website link en leden AV : Mai 
- contact ’t Werkhuys: cultuurdienst/ -antenne 
 
C/ Adviezen  
 

Advies  Verstuurd dd Antwoord / reactie 

ontvangen dd  

Opmerking 

Glasraam (kerst)    (voorlopig) antwoord 

bekomen, opvolging 

Advisering werken openbare 

ruimte 

04/06/2015 24/07/2015 Gevolgd, advies 

Moorkensplein: advies 

voor eind okt 2015 

Later ook =  

Luitenant Naeyaertplein  

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 

 

10. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 18 november 2015 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 25 november 2015 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


