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Advies met betrekking tot het cultuurcentrum
Geacht college,
Geachte cultuurfunctionarissen,
Op 12 mei 2015 heeft de cultuurraad een algemene vergadering met sectievergaderingen gehouden, waarbij bij de verenigingen werd gepeild naar hun belangrijkste noden
en grieven. Op basis hiervan werden in de loop van de voorbije maanden reeds twee
adviezen geformuleerd, het eerste over het budget voor 2016 en het tweede over het
gebruik van de toekomstige kunstencampus door de Herentalse verenigingen.
Op 12 mei werden er door de verenigingen ook een aantal punten aangebracht met betrekking tot het cultuurcentrum en het cultuurbeleid. Deze willen wij graag in een derde
adviestekst bundelen, in de hoop dat u hiervoor begrip zal hebben en er bijgevolg ook
aan tegemoet zou willen komen.
Hoogachtend,

Namens de stedelijke culturele raad,
De voorzitter van het bestendig bureau
Bart Wynants

Advies van de Herentalse cultuurraad
met betrekking tot het cultuurcentrum en cultuurbeleid

1. De reservatie-termijnen voor de WAK
De termijn voor de toewijzing van de lokalen is veel te kort om de verenigingen toe te
laten om hun projecten tijdig uit te werken. De aard en de beschikbare ruimte van de
toegewezen lokalen zijn bepalend voor de concrete uitwerking van een project. Voor de
realisatie van complexe en tijdrovende artistieke projecten vormt dit dikwijls een onoverkomelijk probleem, waardoor mooie projecten niet aan bod komen en er tijdens de WAK
vaak enkel kleinere projecten aan bod kunnen komen.
Enkele jaren geleden werd de toewijzing van de lokalen voor de WAK reeds vervroegd
van eind januari naar begin december, maar voor de verenigingen is dit nog steeds te
laat, zeker wanneer ze een groter project willen uitwerken.
De cultuurraad adviseert daarom om de toewijzing van lokalen voor de WAK nog voor
de zomervakantie te doen, eventueel samen met de evaluatie van de voorbije week van
de amateurkunsten. Hierdoor krijgen de verenigingen bijna een jaar de tijd om hun project, in het kader van het toegewezen lokaal, te kunnen uitwerken.
2. De reservatie-termijn van de locaties van het cultuurcentrum, in het bijzonder voor
activiteiten van jubilerende verenigingen.
Jubilerende verenigingen willen hun jubileum vaak extra in de verf zetten door een
groots optreden of evenement te organiseren. Om dit alles optimaal te kunnen voorbereiden, moeten er soms reeds lang op voorhand afspraken worden vastgelegd. Voor de
huur van de lokalen van het cultuurcentrum kan echter ten vroegste 1 jaar op voorhand
een aanvraag worden ingediend, waardoor er vaak langer dan gewenst onzekerheid
blijft bestaan over de concrete uitwerking van het project.
De verenigingen zijn er zich terdege van bewust dat het cultuurcentrum moeilijk alle
receptieve activiteiten jaren op voorhand kan vastleggen, omdat het hiermee zijn eigen
programmatie in het gedrang brengt, maar zouden toch willen vragen om voor jubilerende verenigingen een uitzondering te maken.

De cultuurraad wil deze vraag dan ook bijtreden en adviseert dat jubilerende verenigingen (verenigingen die een veelvoud van 25 jaar bestaan), bij uitzondering reeds 2
jaar op voorhand een aanvraag voor de huur van een locatie van het cultuurcentrum
mogen indienen voor de organisatie van hun jubileum-activiteit. Zoals dit ook het geval
is voor de gewone aanvragen, is het vanzelfsprekend dat de uiteindelijke toekenning en
reservatie van een locatie voor een bepaalde datum steeds gebeurt in overleg met de
programmatoren van het cultuurcentrum.
3. De programmabrochure van het cultuurcentrum
Omwille van besparingsacties werd de omvang van de programmabrochure van het
cultuurcentrum drastisch teruggebracht. Daartegenover staat wel dat er meer uitgebreide informatie op de website kan gevonden worden. Met betrekking tot de gedrukte
programmabrochure betreuren de verenigingen echter wel dat:
•

De tentoonstellingen hierin niet langer zijn opgenomen.

•

Receptieve activiteiten hierin niet langer zijn opgenomen.

De cultuurraad adviseert in deze:
•

Om de tentoonstellingen die door het cultuurcentrum worden georganiseerd opnieuw in de reguliere programmabrochure op te nemen, waardoor ze opnieuw
wat meer aandacht en uitstraling zullen krijgen.

•

Om samen met de reguliere programmabrochure een bladje te verspreiden
waarop de receptieve activiteiten worden aangekondigd, zodat ook de activiteiten
van de huurders van het cultuurcentrum bij het grote publiek worden gepromoot.

