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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Godelieve, Hulnara, Michael, Koen, Geert, Danny, Stefanie, Mai, Ben. 
Verontschuldigd: Hanne, Astrid. 
Afwezig (= trakteren):  
 

1. Goedkeuring verslag en opvolging 

 
Geen opmerkingen.  

2. Adviezen 

 
a. Advies Sint-Jan  

Wat kunnen we betekenen als CR?  
Vzw De Reuzen wil wel heel graag een tentoonstelling organiseren in de kerk of zelfs een 
reuzenatelier inrichten in de kerk. 
We zullen per brief / mail schepen Carolien Bastiaans en de contactpersoon van AgVespa 
vragen in eerste lijn op de hoogte gehouden worden zodat we kort op de bal kunnen spelen om 
eventuele initiatieven te sturen / beoordelen.  
In de zijlijn: de tentoonstelling van de reuzen kan misschien ook in het gebouw van de bib 
Vredegerecht (gebouw is eigendom de stad), Stephanie kan wel contacten bezorgen.   
 

b. Advies nutskasten 
Dit is geen onderdeel (meer) van een gestructureerd plan van buurtregie (Johan Van Eester). 
Enkel projectmatig in de rand van een buurtfeest, bvb de Straten Generaal van de 
Turnhoutsbaan zou dit mee kunnen opnemen in het project.  
Vaak is het wel een deel van een straatheraanleg.  
We zoeken het eertijds uitgebreid opgemaakte plan weer op, dan kunnen we dat hanteren bij 
een advies. 
 

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 15 november 2017 om 19u30 

Plaats vergadering: Administratief centrum Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 

Woensdag 13 december 2017 om 19u30 (Bestuursvergadering - reserve) 
Woensdag 24 januari december 2018 om 19u30 (Bestuursvergadering) 
Woensdag 22 november 2017 om 19u30 (Algemene vergadering) 

 
 
Verslag vorige vergadering:   goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 

Commentaar: Zie punt 1. 

 

  



 

 2

 

c. Advies kerstglasraam 
Het is een dossier met een lange geschiedenis, met acties in 2012, 2015 en nu opnieuw. 

From: Stefan.Nieuwinckel@stad.antwerpen.be 
To: janssens.geert1@hotmail.com 
CC: Marij.Preneel@stad.Antwerpen.be; Stijn.VanBouwel@stad.Antwerpen.be; Niels.Dupon@stad.Antwerpen.be 
Date: Fri, 9 Nov 2012 15:48:23 +0100 
Subject: RE: KerststalBeste Geert, 

Het glasraam van Jos Michiels zal dit jaar niet geplaatst worden. Reden is dat (1) het frame waarin het glasraam 
geplaatst wordt niet meer voldoet aan elementaire veiligheidsvoorwaarden en (2) het glasraam zelf aan restauratie toe 
is. 

Er werden maatregelen genomen om het glasraam in ieder geval in zijn huidige toestand veilig te bewaren. Een 
definitieve beslissing over de restauratie en of in voorkomend geval het glasraam nog op dezelfde wijze zal 
tentoongesteld worden, dient nog genomen. 

We hopen dat u begrip kan opbrengen voor deze situatie. 

Met vriendelijke groet, 

Stefan Nieuwinckel 

From: Stefan.Nieuwinckel@stad.antwerpen.be 

To: Janssens.geert1@hotmail.com 

CC: Inne.Peeters@stad.Antwerpen.be 

Subject: Uw advies over het kerstglasraam 

Date: Mon, 21 Dec 2015 15:27:03 +0000Geachte heer voorzitter, 

Beste Geert, 

Het districtscollege ontving het advies van de cultuurraad omtrent renovatie en terugplaatsing van het kerstglasraam 

op 22/11/2015. 

We bekijken in welke mate de grondige verbouwing en renovatie van het districtshuis hier een opportuniteit biedt en 
binnen welke context de renovatie van het glasraam dan het beste wordt opgepakt. In elk geval zal het districtshuis in 
de kerst- en nieuwjaarsperiode van 2016-2017 nog in verbouwing zijn, zodat de kwestie zich ten vroegste stelt in het 
daaropvolgende jaar.  

Het districtscollege dankt de cultuurraad voor het uitgebrachte advies. Indien u nog vragen heeft over dit dossier, kan u 

steeds de districtssecretaris contacteren. We kijken uit naar de constructief adviserende samenwerking in de 

toekomst. 

Namens het districtscollege, 

Stefan Nieuwinckel                                                                          Stephanie Van Houtven 

Districtssecretaris                                                                              districtsschepen 

We zien dit als kunst in de openbare ruimte, een kunstwerk toegevoegd aan het districtshuis. Het 
werk heeft ook een bepaalde waarde van herkenning. 
 
Kunnen we iets in gang zetten via de Erfgoedcel? 
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In eerste instantie bouwen we een dossier op aan de hand van feiten: is er bijvoorbeeld een 
budgettering gemaakt van de noodzakelijke werken voor herstelling?  
 

3. Bevraging leden cultuurraad door Godelieve: opvolging 

 
Godelieve heeft herinnering gestuurd. Antwoord ontvangen van  
Jan De Scheerder (Vlaamse Kring Volksontwikkeling). 
Gert Vingerhoedts (Ex Libris): geen opmerkingen.  
Marc Scheepers (Ruimte Morguen): positief.  
Emmanuel De Poorter:  

- voorstel om de AV op te splitsen per discipline zodat expertise en kritische visie beter 
gedeeld / gehoord kan worden. Bvb aan de hand van werkgroepen (buurtfeesten, 
tentoonstellingen / beeldende kunst, sociaal-artistieke praktijken, folklore activiteiten). 

- (Te) veel aandacht voor folklore, buurtverenigingen en sociaal-artistieke projecten, […] 
ook het gevoel dat de expertise en ervaring die ik zou kunnen delen nu niet passen bij 
veel van de bezorgdheden van de cultuurraad.  
Ook miste ik een kritische reflexie die toch een fundamenteel onderdeel is van cultuur. 

Een aantal van deze bezorgdheden (bvb de zoektocht naar meer uitwisseling van expertise) 
lopen gelijk met de uitdaging van het geplande netwerkmoment. In de aankondiging (en de 
voorbereiding) van het netwerkmoment deze vraag / opmerking meenemen! 
 

4. Cultuurprijzen jury/aanpassing  

 
Samenstelling van de jury: de integratie van de vorige winnaars is nuttig en gewenst maar 
vrijblijvend (*). 
 
Om het publiek (nog) meer te betrekken kunnen we een stem van het publiek invoeren (*).  
Kapertein: bijkomend een stem van het publiek, bvb aan de hand van een shortlist. 
 
Een nominatie bevat idealiter een verantwoording, maar hoeft geen categorie te bepalen. De jury 
bepaalt de categorie (*).  
 
(*) Reglement aan te passen in deze zin, goed te keuren door de AV. 
 
Gedrukte communicatie voor cultuurprijzen of voor de netwerkdag, optie = netwerkdag.  
Locatie: Theatergarage (lichte voorkeur), districtshuis, Rataplan?  
Datum: tweede helft november 2018. 
 
Nominaties tot op heden:  

- Theater Tol 
- Kurt Loyens 
- Boho strings 
- Kamal  

 

5. Nieuws van het district 

 

- 16-26 november  Week van de Smaak, zie www.borgerhoutbewaart.be . 

- 17-24 november Week van de senior, vooral in ’t werkhuys.  

http://www.borgerhoutbewaart.be/
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- 19 november  Kunstendag voor kinderen in Rataplan en Open School, Prins 
Leopoldstraat.  

- 27 nov. tot 1 dec. Wassalon: Tom Clement schildert een week lang in een wassalon 
Insal, Gitschotellei, tentoonstelling op 1 december, er staat ook een webcam. 

- 28 dec. tot 6 jan. Wintervuur: Dré zal dat op de AV toelichten, mooie link met de 
reuzen, avond- en middagactiviteiten ter plaatse én op locatie.  

- 06 januari    Nieuwjaarsdrink met Burning Dragon. 
 

6. Algemene vergadering 22/11 

 
In de theatergarage, rondleiding.  
Formeel  

- Verslag van vorige en van digitale AV goedkeuren 
- Lidmaatschappen (30-40, Okra,Theatergarage en voorstelling nieuwe afgevaardigde 

Boelaerbuurt) 
- Voorstelling Wintervuur.  

Pauze met opluistering.  

- Oppepper van Vorming Plus (alternatieve aandachtstrekkers, communicatie) 
Tafelgesprek :  

- Netwerkdag (Hulnara + Michael) flyer 

- Evaluatie reuzenstoet en septemberactiviteiten (Koen + )  
Interactie met Week van De Smaak (zorgt voor een hapje).  
 

7. Vergaderdata 2018 

 

24/01 BV 
07/03 BV 
17/03 netwerkdag 
18/04 BV 
16/05 BV 
23/05 AV 
13/06 BV (reserve) 
05/09 BV (actieplan) 
10/10 BV 
07/11 BV 
14/11 AV 
Jury cultuurprijzen 
25/11 cultuurprijzen 
12/12 BV (reserve) 
  

8. Opvolging werkgroep cultuurevent 

 
Michael ging even sfeer snuiven in Deurne.  
Opwarming en kennismaking aan de hand van foto’s van deelnemers die het voorbije jaar een 
culturele activiteit hebben bijgewoond.  
Later workshops.  
Dit was met inschrijvingen, willen wij dat ook?  
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Hoe groepjes verdelen? Doel is cultuur bevorderen, weten wat we missen, weten wat we goed 
doen, mensen met elkaar laten praten (netwerken).  
 
Locatie:  districtshuis is goedgekeurd.  
Volgende keer op AV bespreken.  
‘zet het alvast in je agenda’ uitdelen op de AV.  
 

9. Varia en to do 

 
Geert: 2018 is een verkiezingsjaar, er zijn veranderingen op komst.  
Een CR heeft na de verkiezingen geen statuten meer nodig.  
CR maakt afsprakennota op en legt deze voor aan het district.  
Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.  
 
To do:  
Cultuurprijzen: kleine wijziging aan reglement i.v.m. samenstelling jury en publieksstemming.  
 

10. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 13 december 2017 om 19u30 (reserve). 

Woensdag 24 januari 2018 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 22 november 2017 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


