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VERSLAG 
 
Aanwezigen: Godelieve, Myriam, Stef, Geert, Koen, Danny, Inne, Stephanie, Stefan Nieuwinckel. 
Verontschuldigd: Michael, Mai, Astrid, Karen. 
Afwezig (= pralines) Hulnara, Mady, Thierry, Ruth 
 

1. Goedkeuring en opvolging verslagen en adviezen 

 
Zeer laat bezorgd met excuses van de secretaris.  
- Stef ging contact opnemen met de Roma voor de cultuurprijzen op 27 november. Die datum 
kan niet in de Roma -> andere datum of andere locatie af te spreken(de vorige laureaten, 
poppentheater Jojo?).  
- Korenevenement (met ondersteuning van het district en met Karo van Fameus) Positieve 
reactie van Marleen De Boo, Hilde De Boo, Lief Verbeek, James Boey, maar tot nu geen 
definitieve opstart.  
Stephanie suggereert om het concept aan een bestaand evenement te haken, bvb eens polsen 
bij theater Transparant bvb. 
Hoe ver gaat het engagement van Fameus? 
- Punt 5. Boekenbergpark moet te Boelaerpark zijn (in de keet bij Koen).  
Verder verslag goedgekeurd. 
 
We plaatsen een extra punt op de agenda vandaag m.b.t. de verkiezing tijdens de AV van 16 
maart.  
 

2. Algemene vergadering  

 
Stefan:  

- halflegislatuur = vernieuwing adviesraden = het volledige bestuur + verkiezing van 
voorzitter en secretaris (en afvaardiging) moeten verkozen worden.  

Verslag 

 
Titel verslag: Bestuursvergadering cultuurraad Borgerhout 

Datum en uur vergadering: 09 maart 2016 om 19u30 

Plaats vergadering: Districtshuis Borgerhout 

Volgnummer:       

Datum volgende vergadering: 
Woensdag 13 april 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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- Als het huidige bestuur meent dat de verkiezing op de AV van 16 maart niet kan 
gebeuren vanwege ernstige bezwaren, dan volgt het district dat.  

- Welke zijn deze onoverkomelijke problemen? 
- Quasi analoog aan de vorige verkiezing, het verschil is enkel de bijkomende verkiezing 

van de secretaris.  
- Bijkomend zat de timing niet helemaal goed, de uitnodiging voor kandidaturen verstuurd 

op 07 maart (i.p.v. 29 februari) die toelaat in te schrijven tot 14 maart i.p.v. voor 09 maart 
(8 dagen voor de AV).  

- Er zijn momenteel (net) voldoende kandidaturen voor de verkiezing van het bestuur.  
Stef: er is een probleem naar gedragenheid van de cultuurraad, specifiek voor de deskundigen 
en professionelen is er weinig vertegenwoordiging.  
 
Scenario 1: AV 16.03 gaat door mits excuus m.b.t. timing en met extra kandidaten.  
Scenario 2: geen AV op 16.03 -> verkiezing AV 18.05 mei. 
Scenario 3: verkiezing AV 16.03 maar mogelijk wordt het bestuur niet voltallig verkozen → 

automatisch bijkomende verkiezing op 18.05 mei.  
 
Het bestuur is voorstander van scenario 3. 
 

3. Verenigingstoelagen stand van zaken 

 
Hoe ver staat het met de aanvragen, zicht op het budget, verdeelsleutel, zijn er opmerkingen? 
Inne kijkt het na.  
 

4. Mailadres afsprakennota opstellen 

 
Cultuurraad.borgerhout@stad.antwerpen.be  
Bekendmaken bij alle e-mails die verstuurd worden.  
Berichten naar de AV versturen vanuit dit adres.  
Graag mee in de mail-lijsten plaatsen, zo kan dit e-mailadres dienen als digitaal archief.  
 

5. Website hoe en wat ? 

 
Activiteiten, aankondigingen van het district.  
Wat moet er op staan?  
Links naar de Boelaerbuurtkrant, de Reuzen vzw.  
Aangezien Deurne heel veel naar ons kijkt, mogen wij ook eens over het muurtje bij Deurne 
kijken.  
Waar wordt het geheel bewaard, bvb foto’s, documenten (op de server van de stad)? 
CR levert de info aan, cultuurantenne plaatst deze online.  
 

6. Advies kleine cultuurhuizen 

 
Het bestuur deelt de bezorgdheid voor de subsidiëring en toekomst van Rataplan.  
Rataplan is één van de pijlers van het lokaal cultuurbeleidsplan.  
Er volgt nog een gesprek met de stedelijke cultuurschepen.  

mailto:Cultuurraad.borgerhout@stad.antwerpen.be
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Cultuurraad Antwerpen vraagt nog gesprek met minister Sven Gatz. 
Opletten:  

- het lokaal verankerd zijn is geen nadeel, de uitstraling is groter, 
- het feit dat Rataplan eerder generalist dan specialist is, ook dat mag geen nadeel zijn.  

CR zal nota aan het districtsbestuur overmaken, het bestuur kan deze op zijn beurt overmaken 
aan de bevoegde organen. 
 

7. Nieuws uit het district 

 
Sam Dillemans opent een tentoonstellingsruimte in de Eggenstraat (Antwerpen Noord, dus niet 
Borgerhout).  
De kunstwerken van 50jaar migratie hangen bijna allemaal op (behalve de Zonstraat omdat dat 
gebouw verbouwd zal worden).  
 
Wat met het Mariabeeld boven de poort van het schoolgebouw in de Zonstraat? 
 
Het smaak-festival gaat onder de noemer ‘Borgerhout bewaart’. 
Komt eerste keer naar buiten op 24 april 2016 (Erfgoeddag).  
 
BorgerRio: 21 mei op de Turnhoutsebaan. 
 

8. Varia en to do 

 
Koen: Festival Flandrien: 9-10 juli in Te Boelaerpark onder de vlag van de Vlaamse feestdag, de 
Reuzekes en het EK voetbal. 
 
Stephanie: er is een nieuwe cultuurantenne: Karen is vertrokken, Ben Duchateau is de nieuwe 
kracht vanaf 24 april.  
 
Inne: Aanvraag nieuw lidmaatschap: Autoclub De Klauwaarts (gegroeid uit De Klauwaarts) uit de 
Sterlingerstraat, rijden met de auto naar musea en maken culturele uitstappen.  
Link met cultuur? Werkingsverslag opvragen, kunnen op volgende AV zich voorstellen en dan 
eventueel in één keer aanvaard worden.  
 
Inne: Herdenkingsstenen Silsburg: de uitvoerder vindt dat het toch iets te snel ging, er is nog 
input gewenst. Wat moet vermeld worden? De meeste herdenkingsmonumenten noteren de 
voornaam, de familienaam, de leeftijd. 
Dichteres Ruth contacteren of zij eventueel iets wil aanleveren voor de grote steen.  
Timing opvragen en beslissen op 13 april.  
 
Koen: De ‘vrienden’-campagne van de Borgerhoutse Reuzen komt op 10/03 om 12u tot een mooi 
hoogtepunt.  
 
 
A/ To Do:  
 
- contact met de koren: Geert en volgelingen manen de koren aan tot actie.  
 
B/ Hangende punten: 
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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) 

09/11/2015 

(19/10/2015) 

03.03.2016 

Positief gevolg.  

Advies heraanleg Engelselei (27/09/2015) 

09/11/2015 

(19/10/2015) 

03.03.2016 

Positief gevolg. 

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

bezorgd door 

districtssecretaris 

Advies Boekenberglei – 

Gitschotellei deel II 

12/02/2016   

Advies Bommonument Silsburg 12/02/2016   

 

9. Data volgende vergaderingen 

 
Bestuursvergadering:  Woensdag 13 april 2016 om 19u30. 
Algemene vergadering:  Woensdag 16 maart 2016 om 19u30. 
 

 

uw secretaris, 
Danny 
 


