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Advies betreffende het nieuwe huur- en retributiereglement voor ’t Schaliken – deel 2
Geacht college,
Op 15 maart jongstleden heeft de cultuurraad een positief advies uitgebracht over het
nieuwe huur- en retributiereglement van ’t Schaliken. Op 21 maart echter ontvingen we
een schrijven van de stad waarin nog bijkomende wijzigingen aan het reglement worden
doorgevoerd. We hebben dit besproken op de vergadering van het bestendig bureau
van dinsdag 11 april en deze werkwijze heeft ons allemaal met verstomming geslagen.
Daarom geven we u graag – ook al werd er ons niet opnieuw om gevraagd – ons advies
over deze wijzigingen, dat deze keer unaniem negatief is.
•

Wij zijn van mening dat de nieuwe clausule, die expliciet stelt dat verenigingen
aangesloten bij de jeugdraad gratis gebruik kunnen maken van het koetshuis in
het stadspark, een feitelijke discriminatie is van alle andere verenigingen. Omdat
we de jeugdverenigingen zeker niets willen ontzeggen, stellen wij dan ook voor
om de retributie voor het gebruik van het koetshuis gratis te maken voor alle
verenigingen die zijn aangesloten bij een officiële adviesraad.

•

Een tweede wijziging in het reglement is dat de capaciteit van het koetshuis verlaagd is van 50 naar 40 personen. Volgens schepen Ingrid Ryken duidt dit aantal
echter eerder op het aantal personen waarvoor er stoelen ter beschikking zijn en
is de feitelijke capaciteit groter. Het koetshuis werd ons in de voorbije periode
steeds voorgesteld als een zaaltje dat een volwaardige vervanger voor het Fundatiehuis zou zijn en wat betreft de capaciteit zelfs iets ruimer zou zijn. In de
veronderstelling dat dit nog steeds het geval is, adviseren wij om meer duidelijkheid te scheppen en naast de capaciteit van het aantal stoelen ook de officiële
capaciteit voor het aantal toegelaten personen te vermelden, zoals bepaald door
de brandweer

Gezien we in maart ons advies niet op basis van het finale reglement hebben kunnen
geven, verzoeken we u om ons vorig advies als nietig te beschouwen en dit nieuwe
advies als het officiële advies van de cultuurraad te aanvaarden. Wij hopen dan ook dat
u rekening zal houden met onze opmerkingen en dat het reglement bijgevolg opnieuw
zal worden aangepast.
Met vriendelijke groeten.
Namens de stedelijke culturele raad,
De voorzitter,

Bart Wynants

