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contactpersoon: Kirsten Janssens, diensthoofd, 037783391, kirsten.janssens@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Conferentiezaal 13-09-2021, 20.00u 
 
aanwezig 
W. De Mont, voorzitter, M. De Wilde, ondervoorzitter, M. Cornelis, R. De Meerleer, P. D'Hondt, K. Milik, M. Piessens, G. 
Schelfaut, J. Triest, J. Van Goethem, K. Van Landeghem, E. Vercauteren, D. Vergult, G. Verhelst, J. Verhofstadt 
 
F. Baeyens, schepen van cultuur 
K. Janssens, secretaris, diensthoofd bib 
 
verontschuldigd 
L. Bats, L. De Buck, J. De Cauwer, V. Meert, M. Schelfhout, L. Soubry, K. Tavernier, M. Van Looy, 
 
afwezig 
I. Amar, M.C. De Coster, E. Dhaen, R. Thierens, R. Vandecasteele, F. Van Puymbroeck, M. Vrancken 
 
 
agenda 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
2. Stavaza nieuwbouwproject 
3. Uitleen en corona 
4. Personeel 
5. Werking 
6. Activiteiten 
7. Uit de sector 
8. Varia 
 
 
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat oud-commissielid Frans Van 
Steenbergen op 26 juni overleden is. Hij was naast een actief en gewaardeerd 
bibcommissielid ook langdurig lid van de Cultuurraad. Vanuit de beheerscommissie 
werden condoleances aan de familie overgemaakt. 
 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag van 26/04/2021. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Stavaza nieuwbouwproject 
Eind juni is een juridische en technisch bureau aangesteld voor de ondersteuning van de 
opmaak van het DB-dossier (Design & build). Zij bewaken de procedure, schrijven de 
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selectieleidraad uit, kijken kritisch naar het programma, ondersteunen in het vastleggen van de 
technische voorwaarden enz.  

De bibliothecaris overloopt de huidige timing (zie PPP in bijlage). Het RUP zit in een finale fase. 
De definitieve vastlegging zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van november. De 
selectieleidraad zal in de loop van het najaar voorgelegd worden aan het college. 

Het communicatiebureau Wavemakers is aangesteld om de communicatie gedurende de 
realisatie van het project mee vorm te geven. 

Elk strategisch project krijgt een projectnaam en een logo. Voor de realisatie van het nieuwe 
gebouw voor bib en Huis van het Kind is dit Hendrik geworden. Deze naam zal men lanceren op 
een persmoment op 22/09 waarmee tevens het startschot wordt gegeven voor de bevraging van 
de brede bevolking over dit project. Dit is een volgende stap in het participatietraject. 
Doelstelling van deze participatie is om inwoners te betrekken bij dit project alsook om breed te 
luisteren en extra input te verzamelen om te komen tot een kwaliteitsvol plan van eisen. De 
bevraging, die vooral digitaal zal lopen (maar een papieren versie is ook beschikbaar), loopt tot 
en met 15/10. De resultaten ontvangen we eind oktober. Belangrijk is dat we zoveel mogelijk 
mensen aanspreken om de kleine enquête in te vullen. De focus ligt op de invulling van het 
gebouw, de info die architecten nodig hebben om te kunnen ontwerpen. Wat de diensten doen, 
onrealistische wensen alsook alles i.v.m. mobiliteit vallen hierbuiten (zie participatiedonut in 
PPP).  

Naast deze brede bevraging zijn er nog gesprekken met enkele focusgroepen. Zo verwachten we 
terugkoppeling van intermediairen uit Welzijn op 30/09, is er een focusgesprek met kinderen en 
jongeren in november. De open stadsgesprekken zijn voorzien in november. Alle resultaten van 
de participatie verwerken we in december in het definitieve plan van eisen (PVE) dat begin 
januari klaar moet liggen. Met deze bevraging is het o.a. heel belangrijk om betrokkenheid te 
creëren en zorgt ervoor dat mensen benoemen waar ze blij van zouden worden in het gebouw, 
aldus schepen Baeyens. 

- De Cultuurraad heeft een brief aan het college van burgemeester en schepenen 
geschreven met advies voor de nieuwe bib. Hierbij een kort overzicht: 

o De Cultuurraad is verheugd dat het nieuwe gebouw een nieuwe landmark zal 
worden, zowel op vlak van architectuur als functionaliteit. Men wil geen 
exuberant gebouw, maar vraagt een duidelijke herkenbaarheid ‘dit is de bib’ die 
ook in de bouw/afwerking tot uiting komt 

o Om van een cultuurhuis een cultuurThuis te maken moet dit nieuwe gebouw 
vlot bereikbaar zijn voor ALLE gebruikers. Door een herstructurering van het 
openbaar vervoer komt de dichtstbijzijnde halte op 250m te liggen. De 
Cultuurraad vraagt voldoende, vlot bereikbare parkeerplaatsen en dringt erop 
aan dat dit punt niet uit het oog wordt verloren 

o Men betreurt dat er momenteel geen ruimte is voorzien voor kunstruil/uitleen. 
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o De Cultuurraad pleit voor voldoende lokalen om een levendige en 
laagdrempelige, intense samenwerking met verschillende partners, scholen en 
personen en zoveel meer, te kunnen uitbouwen 

o Men wil minstens hetzelfde aanbod aan zalen/capaciteit en dat deze voorzien 
zijn van de meest performante audio-visuele en communicatiemiddelen 

o Men stelt de vraag of er gedacht is om het “Huis van het Nederlands” in dit 
gebouw te integreren 

o De Cultuurraad acht het wenselijk dat er een piano in het gebouw aanwezig zou 
zijn 

De vergadering stelt tevreden vast dat de meeste adviezen in de lijn van deze van de 
beheerscommissie liggen. De voorzitter stelt de vraag of een kunstuitleen voorheen op tafel lag. 
Ja, schepen Baeyens geeft mee dat dit een begrijpelijke vraag is, maar dat hier momenteel geen 
ruimte voor is. Bibcollecties evolueren, wat maakt dat in de toekomst ruimte anders ingevuld 
kunnen worden. Deze flexibiliteit wil men inbouwen in het gebouw, wat mogelijk maakt dat een 
kunstuitleen op termijn hier wel een plek zou kunnen vinden. Verder wil de schepen nog 
aanvullen dat het college blij is met dit evenwichtige, constructief advies dat zeker 
meegenomen gaat worden in het verdere traject. 

Commissielid Erik Vercauteren vraagt of de bib en Huis van het Kind mee inspraak gaan hebben 
in het mobiliteitsverhaal rond het gebouw, dit vanuit de bezorgdheid naar toegankelijkheid voor 
jongeren, jonge gezinnen enz. Mobiliteit is niet enkel een issue van de bib en Huis van het Kind 
maar gaat over de algemene toegankelijkheid, aldus Schepen Baeyens, die moet goed zitten. 
Voor commissielid Giel Verelst kan het plein niet losgezien worden van de stad en gaat het dus 
zeker verder dan het gebouw en het plein, moet dit in een groter geheel bekeken worden, wat 
schepen Baeyens bevestigt. De voorzitter geeft mee dat de bereikbaarheid van het plein met het 
nieuwe gebouw alleen maar beter kan worden dan wat het nu is. 

- De stad heeft i.k.v. de relancemiddelen van Vlaamse Regering een bovenlokale 
investeringssubsidie aangevraagd. Gezien de timing kon binnen enkel een subsidie 
aangevraagd worden voor de opmaak van voorbereidende studies. De stad zal voor dit 
project een subsidie van 300.000€ ontvangen. 

- De stad heeft tevens het hele project van het H. Heymanplein ingediend voor 
een Vlaamse subsidie rond stadsvernieuwing. Resultaat hiervan verwacht men 
eind 2021 
Commissielid Dirk Vergult vraagt of de stad beroep kan doen op een Europese 
subsidie, verwijzend naar het vorige verslag van deze commissie. Voorlopig ziet 
men hier nog geen mogelijkheden, maar dit blijven we uiteraard verder 
opvolgen. 

 
3. Uitleen en corona 

- De bibliothecaris heeft de commissieleden tussentijds op de hoogte gehouden 
van enkele wijzigingen, dit per mail.  
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- Stavaza: in de bib is er nog steeds een mondmaskerplicht. Sinds 1/09 zetten we 
weer in op de verblijfsfunctie in de bib, zijn er geen looplijnen meer, opnieuw 
zit- en werkplekken, voorleestent… Terugzetten zitmeubilair, verschillende 
leestafels, vertelhoek… Ook de zalen zijn weer open voor het publiek. Het ruilrek 
is sinds 5/9 terug open, De Wonderbar sinds 7/09 (volgens de richtlijnen van de 
horeca). 

- Afgelopen zomer was het nog heel kalm in de bib. Weinig bezoekers (geen 
familie-uitstap), maar wel een vrij vlotte uitleen van materialen. Sinds de 2de 
week van september zien we een algemene stijging van de bezoekers. Naast 
activiteiten zijn ook de klasontleningen en rondleidingen opgestart. 

 
4. Personeel 

- De bib heeft sinds de lockdown veel nieuwe collega’s die nog geen ervaring 
hebben met onze ‘reguliere’ werking met vele activiteiten 

o Voor het examen administratief medewerker in cluster cultuur en vrije tijd waren 
er 17 geslaagden, van wie 3 interne collega’s van de bib. Zij hebben ondertussen 
een aanstelling gekregen. Vanuit dit examen startten 2 nieuwe externe collega’s. 

o 1 collega heeft haar ontslag gegeven, vervanging is lopende 
o Voor de invulling van langdurig afwezige collega’s zijn er enkele tijdelijke 

vervangingen  
- Het aantal VTE is op 1/09 34,2 VTE. In de formatie is 34,5 VTE voorzien, maar 

verschillende functies zijn niet op hun niveau zijn niet ingevuld (vb. teamhoofd 
is tijdelijk vervangen door een administratief medewerker) 

- Enkele bibcollega’s werden tijdelijk ingezet in vaccinatiecentrum 
- In de eerste procedure voor aanstelling teamhoofd, vervanging van Pieter 

Malengier, waren er geen geslaagden. De procedure is net opnieuw opgestart. 
Eindresultaat verwachten we in december 

 
5. Werking 

- De bib zet verder in op verschillende digitale collecties: 
o e- boekenplatform: sinds 15/06 kunnen leden digitaal e-boeken ontlenen. Na 2 

maanden noteerden we 350 unieke gebruikers. Streefdoel is na 1 jaar 750 
gebruikers. Het is in ieder geval een mooie aanvulling op het fysieke aanbod. 
Commissielid Roland De Meerleer vraagt naar meer cijfermateriaal over dit 
aanbod. Dit zal de bibliothecaris agenderen op de volgende vergadering. 

o Leestipper: is een aanbod om maandelijks leestips op maat te ontvangen. Dit 
loopt minder vlot. Een warme oproep aan de leden om dit uit te testen. 

o Online-leren: aanbod aan allerlei digitale cursussen 
o Steamlab: het team heeft verschillende opleidingen gevolgd. In de vakantie zijn 

er 2 bootcamps doorgegaan met zeer tevreden deelnemers. 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be/e-boeken-cloudlibrary
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/leestipper?theme=477
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/nieuw-online-leren-met-de-bib?theme=445
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- Digipunt: op 17/09 is er een persmoment n.a.v. opstart Digipunten in de stad. Dit 
project kadert binnen de actie ‘Iedereen mee’ en wordt in dit geval ‘Digitaal mee’. 
In de bib is het Digipunt reeds opgestart in juli. Een extra medewerker vanuit 
welzijn is beschikbaar aan het internet voor mensen met digitale vragen. Een 
hele mooie samenwerking met Welzijn, want dit komt tevens tegemoet aan de 
noden in de bib.  

- Digicheques worden reeds gedurende een jaar verkocht in de bib en in het 
welzijnshuis en loopt vrij goed. 

 
6. Activiteiten 

- Terugblik: het is geen nieuws dat corona heel wat roet in het eten heeft gegooid en veel 
werk vraagt achter de schermen. Toch hebben we nog heel wat kunnen realiseren: 

o 3/05 Voorleestoer scholeneditie: 1 auteur en 1 illustrator voor elke groep/klas op 
hun school 

o Tentoonstelling PPPush-it in bib en Stem 
o Slotfeest KJV buiten op esplanade voor de jongste en online 
o Boekstartdag 22/05 buiten in tenten 
o Bootcamp: eerste week juli, laatste week augustus 
o 22/08 Dichters thuis in Puivelde: ruim 100 aanwezigen! 
o 1/09 Gekaft: ook ruim 100 aanwezigen  
o 29/08 Boekenmarkt  
o 10/9 finissage tentoonstelling Emma Thyssen 
o 12/09: 20 jaar leeskring Davidsfonds en 10 jaar Leeslamp 

- In de zomer zijn er mini-boekenverkopen doorgegaan. Een try-out om de overload van 
afgevoerde materialen in het magazijn weg te werken. Dit naast de verkoop van de 
boekenpakketten. 

- Najaarsprogramma: zie folder: september/oktober 
o Lettergebroed: lezingen voor het secundair onderwijs (met o.a. Lise Spit)  
o Opstart van De Leesjury, dit is de vroegere KJV 
o Heropstart Zondagskind, Digibib e.a. 
o 16/09: try-out van Lieve Scheire in De Foyer 
o 24/09 Europese dag van de talen 
o Literatuur: 26/09: boekvoorstelling Jana Arns, Poëzie op Zondag (1ste zondag 

van de maand. Start 3/10: Bernke Klein Zandvoort), Archipel 22/10-24/10 met 
een schitterend programma  

o 30/09 AvA-lezing: Luc Steels over artificiële intelligentie 
o 27/10 Wablieftlezing met Erik Vlaeminck 
o Weekend 2-3/10: weekend van de klant met tal van activiteiten waaronder 

babyborrel (er volgt ook eentje in Sinaai op 10/10) 
o 9/10 Leesfeest 
o I.s.m. Cultuurtuin Waas: 30/9 lezing Riet Wille (in Ter Vesten), Buitenbeentjes 

met op 25/10 Pedro De Bruyckere in de bib. zie link 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be/digipunt?theme=503
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/digicheques?theme=503
https://www.ccsint-niklaas.be/podium/20844/-archipelfestival
https://interwaas.be/wij-organiseren/lopende-projecten/buitenbeentjes
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7. Uit de sector 

▪  

- Cultuurtuin Waas: 
o Werken aan een gemeenschappelijk dienstreglement. Op 30/09 zal Toon 

Berckmoes een workshop organiseren rond toekomstvisie van de Wase 
bibliotheken 

o Er is een nieuwe werkgroep rond poëzie in het Waasland 

- VVBAD 
o De voorziene publieksbevraging is verschoven naar voorjaar 2022 
o Op 14-15/10 zal het 2-jaarlijkse evenement Informatie aan Zee plaatsvinden. 

 
8. Varia 

- Clustermanager V. Vermeulen is uitgenodigd voor de volgende vergadering van 
29/11 

- Oproep vrijwilligers boekenverkoop: kandidaten kunnen zich bij de bibliothecaris 
melden. Oproep volgt nog per mail  

▪ Zaterdag 16/10:  9.30-11u 
11-12.30 

▪ Zondag 17/10   9.30-11u 
11-12.30 

- Wegens te veel onzekerheden rond corona en een volle agenda na corona, is 
beslist om ook dit jaar geen uitstap met de commissieleden te organiseren. Wel 
volgt een gepaste attentie op de volgende vergadering. 

- Commissielid Roland De Meerleer geeft mee heel tevreden zijn over de samenwerking 
bij activiteiten met de nieuwe bibcollega’s. Alles is heel goed en vlot verlopen. 

 
Volgende vergadering maandag 29 november om 20u. 
 
 

De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 

 


