
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 21 januari 
2020 om 19 uur in De Secretaire in Kallo 

 
Aanwezig: 
Kris Deckers, voorzitter 
Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris 
Ingeborg De Meulemeester, schepen van Cultuur 
 
Aanwezig: 
Cecile D’Hollander, Hendrik Deckers, Bart Hendrickx, Bert Jacobs, Anita Morjaen, Marc Polet, Riet 
Segers, Diane Scheerders, Dries Soetens, Ronny Van de Velde, Mieke Van Hove, Eric Van Oevelen, 
Marleen Wymeersch 
 
Verontschuldigd: 
Luc Van Broeck 
 
 
 
1. Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter GCR 
De voorzitter verwelkomt de aanwezige bestuursleden en wenst iedereen een voorspoedig 2020, een 
goed cultureel jaar in verbondenheid. 
We kunnen met de RVB terugblikken op een succesrijk 2019 dat we graag willen evenaren in 2020.  
De voorzitter bedankt Eric voor de goede organisatie van deze feestvergadering. 
 
 
2. Korte terugblik afgelopen activiteiten 

 In de nieuwjaarsmaand zijn er traditiegetrouw enkele concerten georganiseerd of nog gepland, o.a. 

het Nieuwjaarsconcert in Kielrecht en het nieuwjaarsevent van de Koopkern in Kieldrecht. 

 N.a.v. een overleg met de PCR-Beveren vond op  9/12 een overleg plaats rond het idee van de 

plaatsing van een kunstwerk in Beveren t.g.v. de viering van 50 jaar PCR-Beveren. Het college gaf 

akkoord om hierrond een ad hoc werkgroep op te richten, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit 

de gemeente, de PCR-Beveren, aangevuld met enkele lokale kunstenaars die eerder deel 

uitmaakten van de voormalige werkgroep Kunsten onder Ter Vesten. De RVB van de GCR gaat 

ermee akkoord om op deze manier verder te werken. Er werd een afspraak vastgelegd op 27/01 

om de vraag voor een kunstwerk voor Beveren verder uit te werken. 

 Groeien in Cultuur II: de werkgroep komt opnieuw samen op 28/01 om 20u om het thema 

SAMENWERKING verder uit te diepen. Dries stuurt te voorbereiding zijn notities door naar Mieke.  

 ZOV heeft interesse om aan te sluiten bij de GCR. Kris ontving hierover een vraag. 

 
 
3. Opvolging en goedkeuring verslag 17/12/2020  
Het verslag wordt goedgekeurd. Er wordt gevraagd om de verslagen vroeger te kunnen ontvangen en 
om de verslagen ook allemaal op de gemeentelijke website te plaatsen. 
 
 
4. Stand van zaken financiën door Luc Van Broeck, penningmeester – verdaagd naar volgend 

overleg 
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5. Opvolging projecten / dossiers  

 Overleg culturele deelinfrastructuur op 18/03/2020 om 19.30u in de refter van Ter Vesten 

o Er is een nieuw overlegmoment ingepland, waarop de nieuwe college die op 10/02 in 

dienst treedt zich zal voorstellen.  

o Op de agenda staat o.m. het aangepaste retributiereglement en een stand van zaken m.b.t. 

de diverse infrastructuurwerken 

o De tarieven voor huur van de schoollokalen werden mee opgenomen in het aangepaste 

retributiereglement. Er werden enkele kandidaten gevonden voor het opvolgen van het 

sleutelbeheer: Thilla voor Kieldrecht, Carina voor Melsele en Viviane voor Vrasene. 

 
 

6. Varia en rondvraag  
 Ontvangst verslagen Melsele, Verrebroek en Vrasene 

o Schepen De Meulemeester vraagt om ook de verslagen van deze vergaderingen te mogen 

ontvangen. Indien nodig wil ze tijd vrijmaken om bepaalde punten toe te lichten. 

 Nieuwe aanvraag project Vlinders & Co 

o Vlinders & Co diende een project in voor toelage i.k.v. de Culturele Uitwisseling. Er is 

voldoende budget op de gemeentelijk budgetpost die hiervoor werd voorzien. Het dossier is 

formeel in orde en kan voor opvolging naar het college. De RVB geeft positief advies, met 

de bemerking dat het reglement eigenlijk moet worden aangepakt en dat de info verder 

verspreid moet worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat jaarlijks steeds dezelfde 

vereniging hier een aanvraag voor indient. 

 Parkconcerten 2020 

o De muziekmaatschappijen worden gevraagd om hun voorkeursdatum- en locatie in te 

dienen voor 01/03 zodat we een overzicht kunnen presenteren op de volgende RVB en de 

planning van het drukwerk kan worden opgestart, samen met de aanvragen voor Sabam 

(nu Unisono).  

 Personeelszaken dienst Cultuur 

o Er is een nieuw organogram voor de gemeentediensten. Hierin werd de Afdeling Vrije Tijd 

(voorheen afdeling Welzijnszaken) opgenomen, met daaronder de diensten: 

 Bibliotheek 

 CC Ter Vesten 

 dienst Cultuur 

 dienst Sport 

 dienst Jeugd 

 dienst Toerisme, Evenementen en Erfgoed  

o De dienst Cultuur wordt aangestuurd door de cultuurbeleidscoördinator. Jan Bosman zal 

instaan voor de opvolging en uitrol van de UiTpas en de inkanteling van de VT-pas en 

ondersteuning van de dienst Cultuur. Riet Van de Perre komt in dienst op 10/02 en zal de 

opvolging van de culturele deelinfrastructuur coördineren en de dienst Cultuur mee 

ondersteunen. Jan en Riet zullen samen met Hilde de bestaande kantoorruimte delen. 

 Infrastructuur 

o Zaal Sint-Michiel: de koepel wordt vervangen in de week van 27/01. Daarna worden ook 

schilderwerken ingepland. Er is onderzoek gebeurd naar de vloer. Die zou kunnen worden 

geboend. 

 Beveren 

o Rietpen viert haar 20-jarig bestaan op 02/02. 

o De Piet Stautkring werkt aan een eerste uitwisseling met Wittenberg. Op 21/04 komt de 

burgemeester van Wittenberg naar Beveren. Wie deel wenst uit te maken van de 

werkgroep, stuurt een bericht naar Hilde. Op dit moment zijn Cecile, Roland en Dietmar al 

betrokken. Informatie volgt nog over een reis van 8-14/06 in organisatie van de KPSK. 

 Melsele 

o MELBA speelt in OC Boerenpoort op 5-6-7 en 8 maart. 

o Beveren omarmt Mongolië vindt plaats van 14-29 maart in OC Boerenpoort. De opening 

vindt plaats op 13/03. De uitnodigingskaart, de affiche en de brochure werden gemaakt in 

samenwerking met de dienst Cultuur. 
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o De Landelijke Gilde bestaat 10 jaar en viert dit tijdens het paasweekend in OC 

Boerenpoort. 

o In het najaar van 2020 (6-15/11) zal Melsele afscheid nemen van het parochiehuis. De 

verenigingen die hier hun stek hebben/hadden zullen betrokken worden bij de uitwerking. 

 Vrasene 

o De beamer is binnenkort aan vervanging toe. Aangezien alle beamer ongeveer tegelijk 

werden aangekocht, zullen ze vermoedelijk ook (afhankelijk van het gebruik) in dezelfde 

periode moeten vervangen worden. Dit wordt verder opgenomen in de WG 

deelinfrastructuur. 

o Grey Gardens treedt op in Vrasene t.g.v. Blasiuskermis op 07/02. 

 Haasdonk 

o De parochiezaal zal nog 1 jaar blijven. Daarna wordt ze afgebroken. Alle vragen en noden 

voor de nieuwe infrastructuur werden mee opgenomen in het lastenboek. 

o Het probleem met de verwarming in het oud gemeentehuis is intussen opgelost. 

o Er is overleg geweest rond het puntenstelsel. 

 Verrebroek 

o Er is een waterlek onder de boiler en het bezetsel komt los. Dit wordt meegenomen naar de 

WG deelinfrastructuur. 

o Er zijn problemen met de huur van de jeugdinfrastructuur in Prosperpolder. KVLV had alles 

gehuurd en krijgt nu bericht dat er iets anders voorgaat op 02/04. De voorzitter geeft aan 

dat er moet worden nagedacht over een oplossing voor afgezegde zalen. 

 

 

7. Data volgende vergaderingen en activiteiten 
 Geen vergadering in februari 2020 

 Dinsdag 03/03/2020 – bestuursvergadering 

 Vrijdag 06/03/2020, 15u – klaarzetten zaal Freethiel stadion 

 Zaterdag 07/03/2020, 10u – Freethiel stadion: vervolg & terugkoppeling brainstorm voor 

het culturele veld – Groeien in Cultuur deel II 

 Zondag 15/03/2020 om 10.30u – kasteel Cortewalle – uitreiking Cultuurboom 2020 

 Donderdag 09/07/2020 om 20u – schouwburg Ter Vesten – De Flandriens – concert i.k.v. 

11 juliviering Vlaanderen Feest! (kaarten beschikbaar vanaf 04/04/2020, 5 per vereniging) 

 

 
 
 
De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR vindt plaats op 3 maart 2020 om 20 uur 
in Ter Vesten.  
 

Secretariaat Gemeentelijke Cultuurraad Beveren 
p/a Gravenplein 2, 9120 Beveren, 03 750 10 05, 

secretariaat.cultuurraad@beveren.be 


