
 
 
 
 
 
Verslag van de raad van bestuur van de erkende 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 6 
november 2019 om 20 uur in Ter Vesten 

 
Aanwezig: 
Kris Deckers, voorzitter 
Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris 
Ingeborg De Meulemeester, schepen van Cultuur 
 
Aanwezig: 
Hendrik Deckers, Cecile D’Hollander, Bert Jacobs, Bart Hendrickx, Anita Morjaen, Marc Polet, Riet 
Segers, Diane Scheerders, Dries Soetens,  Luc Van Broeck, Ronny Van de Velde, Mieke Van Hove, 
Eric Van Oevelen, Marleen Wymeersch 
 
 
 
1. Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter GCR 
De voorzitter verwelkomt de leden van de RVB en overloopt de verontschuldigden. 

 

 

2. Korte terugblik afgelopen activiteiten 

 Activiteiten PCR en verenigingen 

o Nocturnes in Beveren en Kieldrecht: erg geslaagd en voor herhaling vatbaar. Fijne 

optredens van het koor in Kieldrecht en in Beveren de Passanten en de Kunstacademie.  

o Levensloop: erg goede opkomst, wel beduidend minder wandelaars of lopers. Er werd een 

bedrag van 300.000 EUR ingezameld, dus financieel een groot succes. Er komen wel heel 

veel mensen op het evenement af om te komen genieten. Het stiltemoment gaat soms wat 

verloren in de massa. De registratie online blijft een drempel. Misschien kan dat op het 

terrein zelf ook nog georganiseerd worden. De schepen neemt dit zeker ook verder op met 

haar collega’s. 

o Concert Sint-Cecilia met Udo. 

o Aperitiefconcert van het koor van Kieldrecht. 

o Concert in Vrasene, tegelijk met Levensloop. 

o Concert Festival van Vlaanderen: erg virtuoos maar ook na verloop van tijd vrij eentonig. 

Wel erg leuk dat er op het einde een intermezzo was met kinderen die in de namiddag een 

workshop volgden met de muzikanten. De programmablaadjes werden niet uitgedeeld 

maar lagen achteraf aan de vestiaire. Jammer. De receptie was verzorgd maar de 

meningen over de hapjes waren verdeeld. 

 

 

3. Opvolging en goedkeuring verslag 30/09/2019  
 
Wittenberg: schepen De Meulemeester is ter plaatse geweest voor de ondertekening van het officiële 
document. Dit gebeurde samen met 2 andere gemeenten uit ander steden in het buitenland. Het was 
een interessant netwerkmoment. Nu is het aan Beveren om te bekijken waar er kan worden 
samengewerkt met Lutherstadt Wittenberg. De schepen zal de geïnteresseerden voor de werkgroep 
zeker samenroepen. De schepen bracht een gigantische wegwijzer mee, richting Wittenberg. Hilde zal 
navraag doen bij de Raad voor Toerisme om de wegwijzer een plaats te geven. 
Er zijn zeker mogelijkheden om samen te werken op vlak van onderwijs en ook op vlak van chemie (er 
is een chemiemuseum). De cultuurraad zal het project zeker mee ondersteunen. 
 
Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
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4. Stand van zaken financiën door Luc Van Broeck, penningmeester 
Betaling van diverse facturen CultuurCafé, terugbetaling van Sabam voor een afgelast Parkconcert in 
juli, fanfare Sint-Cecilia voor Parkconcert, factuur Horeca Fort Liefkenshoek voor 5 Parkconcerten, 
Harmonie Sint-Cecilia Kieldrecht voor Parkconcert, Drumband Schelderood voor Parkconcert op het 
Fort, betalingen muzikanten Nocturnes, betaling Traiteur De Schepper voor hapjes bij concert Festival 
Van Vlaanderen. 
 
 
5. Opvolging projecten / dossiers 

 Stavaza tenten GCR 

o Er zijn nu 6 tenten beschikbaar, alles is gelabeld met dank aan Bart. 

o De tenten worden nog genummerd van 1-6 (Hilde zorgt voor nummers). 

 Stavaza Project 50 jaar PCR-Beveren 

o Nieuwe wending: kunstproject. 

o Binnenkort wordt een vergadering gepland om dit verder uit te werken (ma. 9/12). 

 Voordracht Cultuurboom 2019 / 2020 

o Er is een voordracht binnengekomen.  

o De jury kwam bijeen en keurde het voorstel goed. De kandidaat wordt nog niet publiek 

gemaakt. Hilde contacteert eerst de vereniging. De procedure is als volgt: er wordt een 

datum bepaald, een spreker vastgelegd en een muzikant of een muziekgroep geboekt. 

o De RVB gaat unaniem akkoord met keuze voor de voorgedragen vereniging. 

 Voorstellen programma 11 juliviering 2020 – overleg 6/11 

o De werkgroep 11 juliviering kwam deze ochtend bijeen en heeft een voorstel klaar. 

o De stemdocumenten worden rondgedeeld. Na stemming komen we tot volgende rangschikking: 

1. De Flandriens / 2. Drs. Pé / 3. Eva De Roovere  

o De mogelijke data worden zo snel mogelijk afgetoetst met het boekingsbureau. De datum moet 

tussen 4 en 11 juli vallen om erkend te kunnen worden. Bv. 4 juli of 5 juli. Cecile neemt contact 

op met het bureau. 

o Afspraak: max. 5 kaarten per vereniging. Kaarten beschikbaar vanaf de eerste zaterdag van de 

paasvakantie. 

o Bijkomend: aanbod van Vlaanderen Zingt: zingt Beveren mee? De schepen toetst dit verder af 

met de organisator. Eventueel kan dit misschien binnen de Beverse Feesten.  

o In het aanbod van ‘Vlaanderen Feest’ zitten ook kleinere voorstellen, die geschikt kunnen zijn 

voor de deelinfrastructuren. Cecile kan deze bezorgen. 

 Voorbereiding vergadering Steunpunt Deelinfrastructuren 12/11 om 19.30u – refter Ter Vesten 

o In afwachting van een nieuwe collega die de coördinatie van de culturele deelinfrastructuur kan 

opnemen, komt het steunpunt bijeen om de aanpassingen / vereenvoudiging van het reglement 

(samenvoeging huishoudelijk reglement en retributiereglement) te bespreken. Van zodra dit is 

goedgekeurd op de gemeenteraad (eind december) zal dit worden verspreid. Het nieuwe 

vereenvoudigde reglement gaat in op 1 januari 2020. 

 Opvolging overleg 05/11 inspiratienota cultuur  

o De werkgroep kwam op 5 november bijeen en ging verder met het verslag van het overleg met 

23/09. 

o Er wordt een inspiratievoormiddag gepland naar analogie met de brainstorm van maart 2019: 

zaterdag 7 maart 2020 van 10-12u in Waasland-Beveren. We werken hieraan verder op 9/12 

om 19.30u in Ter Vesten. 

o Concept: 4 thema’s of expertisewerkgroepen: VERJONGING – SAMENWERKING – 

PARTICIPATIE – INFRASTRUCTUUR 

o Dries licht toe: elk thema wordt concreet met voorbeelden toegelicht. Dries bereidt dit voor rond 

het project Vrasene 888 jaar. Melsele licht het project WOI toe met als uitgangspunt 

samenwerking. Verrebroek werkt een voorbeeld rond participatie uit. Na de pauze wordt er met 

werktafels (ieder kiest een thema) verder gewerkt.  

o De resultaten worden later ook voorgesteld op de AV van de GCR van juni. 
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o Naast de voorgestelde thema’s voor de inspiratievoormiddag wordt ook werk gemaakt van de 

website en van de werkgroepen. De gemeente Beveren werkt aan een nieuwe website volgens 

het format van de stad Sint-Niklaas. Er wordt binnen de afdeling Vrije Tijd ook werk gemaakt 

van een planningssysteem voor het beheer van de zalen; er zijn gesprekken bezig met 

YESplan.  

o Voorstel vanuit de RVB om de werkgroepen onder de cultuurraad in een soort organogram te 

gieten, dat visueel kan worden gemaakt op de website. Op die manier kan iedereen zijn weg 

vinden. Alle werkgroepen samen moeten een soort van deelverzameling vormen. Werkgroepen 

zouden ook ad hoc kunnen samenkomen, zoals dat gebeurt voor de WG 11 juliviering en de 

WG Straatnaamgeving. Binnen elke WG moet er vertegenwoordiging zijn binnen de RVB van 

de GCR.  

o We pikken in op de visienota van het cultuurcentrum om hiermee verder aan de slag te gaan. 

De visienota werd op de RVB van de vzw van het cultuurcentrum voorgesteld vorige week. De 

schepen neemt de verderzetting van de WG Kunsten en Erfgoed ook nog op met Ter Vesten. 

 

6. Varia en rondvraag  

 De verslagen van de RVB van Vrasene, Haasdonk en Beveren kwamen binnen op het 

secretariaat. 

 Visienota CC Ter Vesten werd voorgesteld op de RVB van de vzw van het cultuurcentrum. 

 De visienota is een werkdocument dat zal gebruikt worden om verder mee aan de slag te gaan. 

Van zodra dit werkdocument er is, zal Annelies Tyberghein dit graag voorstellen op een RVB (bv. 

agenda april 2020). 

 Bestuursakkoord gemeente Beveren – goedgekeurd op de GR van eind oktober. De voorzitter licht 

het onderdeel Vrije Tijd / cultuur even toe. Iedereen kan het document op de website van de 

gemeente terugvinden.  

 Personeelszaken dienst Cultuur: de dienst Cultuur staat officieel in het organogram van de 

gemeente Beveren onder de afdeling Vrije Tijd. De dienst is uitgebreid met Jan Bosman, die zal 

instaan voor de opvolging van de VT-pas en de uitrol van de UiTpas in Beveren. Er komt ook nog 

een collega ter vervanging van Thomas. 

 WG Straatnaamgeving: de schepen vraagt om aan de WG Straatnamen door te geven dat voor 

volgende verkavelingen er bij voorkeur aandacht zou gaan naar de familie Vijd.  

 Beveren:  

o Nocturne: bijkomende kosten voor drank en een broodje – deelnemers kregen bonnetje. 

o Bijeenkomst van de Milieuraad 2 december over fijnstof. Verspreid via Gezinsbond. Graag 

doorsturen. 

 Vrasene:  

o Concert KPSK uitverkocht op zondag in Beveren. Nog kaarten beschikbaar voor vrijdag in 

Vrasene.  

o 24 november: Sinterklaasfeest door de ZOV en Markant. 

 Melsele:  

o Vraag klassiek concert in samenwerking in OC Boerenpoort? De prijs ligt vrij hoog om dit als 

locatieproject op te nemen. De zaal kan gehuurd worden aan de commerciële prijs. De zaal 

kan enkel gratis aangeboden worden als er geen inkom wordt gevraagd. De zaal gratis ter 

beschikking stellen kan enkel via collegebeslissing.  

o Beeld Stefaan van Biesen is verzet naar het grasveld achter de kapel.  

 Kieldrecht: 

Er moet nog werk gemaakt worden van een betere plaats van het beeld ‘Grenzer’ in Kieldrecht. 

 Kallo: 

Eric meldt dat de echtgenoot van de voorzitster van OKRA, Greta Ruymbeeck, (Cappaert) is 

overleden. Eerder dit jaar overleed ook de voormalige voorzitter van de PCR-Kallo: André Van 

Puyvelde. Deze informatie werd niet aan de cultuurraad bezorgd. 

 Opvolging toelage voor ‘Monumenten’: De bewijsstukken voor de toelage bij het boek van De 

Beverse Klok zijn binnengekomen. De RVB geeft haar goedkeuring. De voorziene toelage van 

1.250 EUR kan worden uitbetaald. 
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7. Data volgende vergaderingen en activiteiten 

 Werkgroep culturele deelinfrastructuur dinsdag 12/11 – 20u 

 Overleg jaarverslagen/puntenberekening dinsdag 12/11 – 19u in Haasdonk 

 RVB dinsdag 17/12 – 20u 

 RVB dinsdag 21/01/2020 – 19u = traditionele feestvergadering op locatie (Kallo – voorstel om te 

luisteren bij Scott De Schepper – zaaltje ‘De Secretaire’– budget ca. 25 EUR pp) 

 Geen vergadering in februari 2020 

 RVB dinsdag 3 maart 2020 – 20u 

 Tweede editie ‘Groeien in cultuur’ – zaterdag 7 maart 2020 – 10u (onder voorbehoud) 

 
 
 
De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR vindt plaats op 17 december om 20 uur 
in Ter Vesten.  
 

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

secretariaat.cultuurraad@beveren.be 


