Herentals, 3 januari 2017

Stadsbestuur Herentals
t.a.v. College van burgemeester en schepenen
Administratief Centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

ons kenmerk: CR/BW/170103-01
contactpersoon: Bart Wynants tel. 0476 / 46 80 68

Advies betreffende de herbestemming van dienstencentrum het Convent

Geacht college,
In mei 2012 heeft de cultuurraad, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen,
een document samengesteld met aanbevelingen voor het cultuurbeleid voor de nieuwe
- thans huidige - legislatuur. Hierin werd onder andere het vaak nijpende tekort aan infrastructuur voor de organisatie van culturele en socio-culturele activiteiten aangekaart.
Voor het tekort aan atelierruimte, tentoonstellingsruimte en vergaderruimte kon de cultuurraad toen echter ook niet onmiddellijk een pasklare oplossing aanreiken. Wel werd
geadviseerd om in de loop van de legislatuur rekening te houden met deze noden wanneer er zich bepaalde opportuniteiten zouden voordoen, zoals bij de herbestemming
van bestaande gebouwen. Als voorbeeld werd onder andere het Convent in het begijnhof genoemd.
Het OCMW bouwt momenteel een nieuw dienstencentrum op de site van het oude
moederhuis Sancta Maria. Deze verbouwingen zouden eind 2017 klaar moeten zijn en
de gebouwen van het Convent zullen daarna hun huidige functie verliezen. Aangezien
de cultuurraad op zijn algemene vergaderingen vanuit de verenigingen nog steeds dezelfde vraag krijgt naar meer atelierruimte, tentoonstellingsruimte en vergaderruimte én
aangezien wij van mening zijn dat de lokalen van het Convent hierin zouden kunnen
voorzien, willen we u nogmaals en met aandrang vragen om in het overleg met het
OCMW over de herbestemming van het Convent deze optie ernstig in overweging te
nemen en te promoten.

Mogen wij u vragen om, conform artikel 7 van het organiek reglement voor de cultuurraad van 1 juli 2003, ons uw gemotiveerd antwoord op dit advies te bezorgen, zodat ook
wij de verenigingen hierover de juiste informatie kunnen geven op onze eerstvolgende
algemene vergadering?
Hoogachtend,
Namens de stedelijke culturele raad,
De voorzitter,

Bart Wynants

