Herentals, 18 juni 2017

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

ons kenmerk: CR/BW/170618-01
contactpersoon: Bart Wynants tel. 0476 / 46 80 68

Advies met betrekking tot het buget 2018
Geacht college,
Op dinsdag 9 mei jongstleden heeft de Herentalse cultuurraad een algemene vergadering met clustervergaderingen gehouden in zaal ’t Hof. Hierin werd bij de culturele
en socio-culturele verenigingen die wij vertegenwoordigen gepeild naar de meest
courante problemen die zij ervaren in hun dagdagelijkse werking en bij het organiseren van activiteiten. Daarbij werd ook gevraagd in welke mate het stadsbestuur, de
cultuurraad of de andere verenigingen hierbij zouden kunnen helpen.
Enkele van deze punten willen we in dit advies graag onder uw aandacht brengen.
Wij zijn u dankbaar dat er in de vorige jaren steeds rekening werd gehouden met
een aantal van de vragen die we in onze adviezen hebben gesteld en hopen dat u in
het budget voor 2018 opnieuw aan de noden van onze verenigingen tegemoet zal
kunnen komen.
Wij geven de verenigingen ook graag feedback over de vragen die ze ons hebben
toevertrouwd en verzoeken u daarom ook om de vragen in dit advies duidelijk en formeel te willen beantwoorden, waarvoor dank bij voorbaat.
Hoogachtend,
De voorzitter van de cultuurraad

Bart Wynants

Advies van de Herentalse cultuurraad met betrekking tot het budget 2018
1. Verdere verbeteringen aan zaal ‘t Hof
De voorbije jaren werden er verschillende verbeteringen aangebracht aan zaal ‘t Hof.
Toch zijn er nog een aantal tekortkomingen die zeker voor verbetering vatbaar zijn.
-

De werking van het sanitair laat vaak te wensen over, vooral na intensief gebruik
van de toiletten (bv. de dag na een fuif) of na stevige regenval.
De cultuurraad adviseert hierbij om met een grotere regelmaat de goede werking
van de toiletten te controleren en indien nodig zo snel mogelijk herstellingen uit
te voeren. Zeker na activiteiten met een intensief gebruik van het sanitair, vragen
we om extra aandacht te besteden aan de schoonmaak, zodat ook de volgende
gebruiker over een nette infrastructuur kan beschikken. Daarnaast lijkt het nodig
om het sanitaire systeem in zijn geheel een keer ten gronde te herbekijken.

-

Het gebruik van handdoekjes bij de wastafels in de toiletten is niet hygiënisch,
omdat ze snel vuil zijn. Daarom vragen we om een beter en solide systeem te
voorzien, zoals handdoek op rol of een blaassysteem.

-

Als er veel mensen in de tuinzaal samenzitten, bijvoorbeeld bij eetactiviteiten,
dan is er vaak zoveel lawaai, dat dit niet meer te harden is. Is het mogelijk om op
het plafond van de tuinzaal een eenvoudig systeem van geluiddemping te
voorzien?

-

Er worden regelmatig problemen gemeld bij de stock-opname. Zo worden er bv.
soms lege bakken tussen de volle bakken geplaatst, waardoor deze niet worden
meegeteld bij het verbruik van de huurder die ze daar heeft geplaatst, maar
soms wel later ten laste vallen van een andere gebruiker. Zeker na activiteiten
met een groot verbruik zou daarom de stock volgens ons nauwkeuriger en met
iets meer achterdocht gecontroleerd moeten worden.

2. Technische ondersteuning in de verschillende locaties van het cultuurcentrum
-

Bij allerhande activiteiten zoals vergaderingen en lezingen wordt tegenwoordig
veel gebruik gemaakt van computers en regelmatig moet men daarbij op het
laatste moment nog iets van het net downloaden. Vandaar de vraag om in Wi-Fi
te voorzien in ’t Hof, de lakenhal, de foyer en het koetshuis in het stadspark.

-

Op locaties waar een vaste geluidsinstallatie aanwezig is (’t Hof, lakenhal, foyer)
wordt gevraagd om ook een headset-microfoon te voorzien.

3. Uitrusting van het koetshuis in het stadspark
Om deze nieuwe ruimte zo goed mogelijk te kunnen gebruiken voor een ruim
aanbod van activiteiten wordt gevraagd om deze te voorzien van Wi-Fi, een beamer
en geluidsversterking.
4. Uitbreiding van het aanbod van de uitleendienst
Er wordt gevraagd om het aanbod uit te breiden met een koffie-percolator.

