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Vooraf 

Status van dit rapport 

Dit rapport is een intern verslag van de opdrachthouder (IDEA Consult) aan de opdrachtgevers 
(Stadsbestuur Hoogstraten en IOK). Het is in deze vertrouwelijkheid geschreven en niet geredigeerd als 
publiek document. Dit betekent dat sommige verwoordingen, interpretaties enz. recht voor de raap zijn 
en niet op een fijn ingestelde apothekersweegschaal zijn afgewogen. Citaten zouden (kunnen altijd), uit 
hun verband gerukt, een eerder negatief beeld kunnen suggereren, terwijl dit niet zo in de conclusies 
weerklinkt. Beslist men om dit rapport publiek te maken, dan moet hiermee worden rekening gehouden. 

Samenvatting 

Het stadsbestuur van Hoogstraten besliste einde 2016, in nauw overleg met IOK, tot de organisatie een 
verkenningstraject voor de toekomstbepaling van haar gemeenschapscentrum. Daartoe werd IDEA 
Consult als opdrachthouder voor het gericht profielonderzoek aangeduid. Via een aantal diverse 
onderzoeksinstrumenten en -daden werd informatie hieromtrent verzameld, o.a. door een beperkte 
survey bij de bevolking, een toetsing bij de regionale collega-centra, een Vlaamse benchmarking en een 
bevraging van het verenigingsleven. De terugkoppeling aan een panel van Vlaamse experts sloot dit 
proces. Het traject beoogde een rapport aan het stadsbestuur met aanbevelingen met betrekking tot het 
wenselijke profiel en bijhorende ambitie en adviezen om in Hoogstraten de verdere uitbouw en werking 
van het gemeenschapscentrum optimaal te verwezenlijken, dit op korte en (half)lange termijn. 
 

1 De opdracht 

1.1 Het gemeenschapscentrum in een plaatselijke context 

Met deze opdracht beoogde het stadsbestuur een zeer specifiek doel, nl. het bekomen van een 
onderbouwd advies inzake de gewenste ontwikkeling van het gemeenschapscentrum dat de basis moet 
vormen voor een besluitvorming inzake de ambitie voor de verdere ontwikkeling van het 
gemeenschapscentrum en adviezen te verkrijgen voor een optimale werking van “een” 
gemeenschapscentrum (GC). Dit betekent dat de (on)mogelijkheden en vooral ook de vragen naar 
opportuniteiten en de beste keuzes voor de toekomstige werking van het gemeenschapscentrum centraal 
in dit verkenningstraject stonden.  
 
Uiteraard verloopt zulke exploratie niet in het luchtledige. Als vanzelfsprekend komen er andere, zeer 
nabije beleidsaspecten op het voorplan, zoals o.a. de relaties met en ondersteuning van het 
verenigingsleven, de plaats van het kunsten en het erfgoed, het deeltijdskunstonderwijs en – iets verder 
– ook het jeugd-, sport- en toerismebeleid. Dit pakket kan ook niet anders dan integraal deel uitmaken van 
de gehele beleids- en beheerscyclus van de stad Hoogstraten. 
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Figuur 1 Gemeenschapscentrum in beleidscontext Hoogstraten 

 
 
Een gemeenschapscentrum situeert zich primair in de context van het cultuurbeleid, waar het uiteraard in 
het gezelschap van o.a. kunsten, erfgoed, bibliotheek, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten e.a. 
vertoeft. De grote en diverse verzameling van het verenigingsleven speelt daarbij ook een primaire rol, als 
mede beleidsspeler maar zeker ook als nabij betrokkene bij het GC. Dit geldt ook voor o.a. DKO, onderwijs 
enz. 
Niet te vergeten zijn er de buurgemeenten, de regio waar Hoogstraten toch een vorm van centrumfunctie 
vervult, zij het dat deze voor cultuur tot hier toe niet uitgesproken werd ingevuld (zie verder). 
Al deze omgevings(f)actoren zijn meer dan relevant om in deze exploratie een plaats te krijgen. 

1.2 Het gemeenschapscentrum in huidige context 

In dit kader past beknopt een schets van de huidige situatie en werking van het Gemeenschapscentrum. 
De opdracht voor deze studie werd ook ingegeven door wat al langer een aandachtspunt van de stad 
Hoogstraten was. Reeds in 2001 en nadien in 2007 hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de 
intentieverklaring voor de uitbouw van een cultuurcentrum. Tijdens de legislatuur 2007-2013 werd er 
hieromtrent al voorbereidend werk verricht. In 2014 begon de werking van het Gemeenschapscentrum 
Hoogstraten heel concreet.  
 
Het GC omvat diverse locaties verspreid over het grondgebied van de ganse gemeente: Rabboenizaal 
Spijker, Auditorium IKO, Ontmoetingsruimte bibliotheek en het Raadhuis Meerle. Hiermee voldeed 
Hoogstraten aan de decretale voorwaarden voor een gemeenschapscentrum zoals bepaald in het 
toenmalige decreet Lokaal Cultuurbeleid van 2012.  
 
In 2015 creëerde het stadsbestuur de functie van cultuurfunctionaris, met als een van de hoofdtaken de 
verder uitbouw van het Gemeenschapscentrum. De cultuurfunctionaris, Brent Blockx, staat o.a. in voor de 
uitwerking van een jaarlijks aanvullend cultuuraanbod en het ter beschikking stellen van de culturele 
infrastructuur voor sociaal-culturele activiteiten.  
 
Ondertussen presenteerde het GC twee seizoenen: 2015-2016 (7 podiumactiviteiten, 11 
filmvoorstellingen), 2016-2017 (14 podiumactiviteiten + 9 in samenwerking met de Warande + 24 
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filmvoorstellingen). Het seizoen 2017-2018 werd recent voorgesteld met 11 podiumvoorstellingen en 12 
filmvoorstellingen. 

1.3 Het belang van de Vlaamse context 

Op de achtergrond van dit verkenningstraject speelt een sinds 2016 drastisch veranderde beleidscontext. 
De Vlaamse overheid schafte immers het Decreet lokaal cultuurbeleid af (met ingang van 2016). De 
gevolgen daarvan voor het lokaal cultuurbeleid zijn meer dan ingrijpend, omdat de combinatie van 
specifieke cultuursubsidies en allerlei modaliteiten om daaraan tegemoet te komen verdwenen. Concreet 
betekent dit: 

 De stad Hoogstraten ontvangt (binnen een systeem van een zes jaren beleidsplan) geen jaarlijkse 
middelen meer die enkel aan de uitvoering van dit cultuurbeleidsplan konden worden besteed 
(zogenaamde geoormerkte middelen). Deze middelen worden wel, in licht verminderde mate, 
toegevoegd aan de algemene werkingsmiddelen die het stadsbestuur ontvangt vanuit het 
Gemeentefonds. Kortom: de verplichting om te plannen en deze uit te voeren en de subsidies daarvoor 
verdwijnen. 

 Daaraan gekoppeld verdwenen ook alle richtlijnen, eerder benoemd als erkennings- en 
subsidiecriteria voor de bibliotheek en cultuur- of gemeenschapscentrum. Dit geeft het stadsbestuur 
vanaf nu alle mogelijkheden om zonder centrale richtlijnen zelf een bibliotheek of 
gemeenschapscentrum uit te bouwen. 

 
De gevolgen van deze beleidskeuze (in dezelfde context verdween ook de provinciale betrokkenheid bij 
o.a. cultuur) zijn momenteel nog niet duidelijk, want het decreet verdween in het midden van een 
beleidscyclus. Vanaf 2019 zal blijken hoe de cultuurbudgetten standhouden in het geheel van de stedelijke 
beleidsvoering. 
Daarnaast verwerft de stad de vrijheid om naar eigen behoefte cultuurinstellingen te ontwikkelen en te 
laten werken. Deze vrijheid heeft twee kanten, enerzijds geen probleem om helemaal à la tête de la ville 
te werken; anderzijds zijn er geen sluitende of bindende referentiekaders meer, die soms wel minimale 
kwaliteitsnormen bevatten. 

1.4 Een beperkt verkenningstraject 

De opdracht van het stadsbestuur bevatte een aantal keuzes m.b.t. de omvang van het onderzoek. Er werd 
besloten tot een korte en intensieve verkenning als basis binnen het globale traject, waarbij een 
combinatie van instrumenten op een beperkte tijd z’n beslag moest krijgen. Het bestuur wenst tegen het 
einde van de legislatuur over een plan van aanpak te beschikken met een onderbouwd traject inzake de 
uitbouw. Na dit gericht onderzoek volgt bvb ook een ruimtelijk traject (locatieonderzoek). 
 
Bij het design van deze aanpak werd gekozen voor: 

 Een sturing waarbij opdrachtgever, het IOK (in house dienstverlener) en de externe begeleider (IDEA 
Consult) gezamenlijk de aanpak zouden bepalen, opvolgen en duiden; 

 Een mix van instrumenten die paste binnen de financiële en tijdsgrenzen die in de opdracht waren 
vervat. 

 
Dit leidde tot onderstaande aanpak: 
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Figuur 2 Proces beleidsplanning positionering gemeenschapscentrum Hoogstraten – voorjaar 2017 

 
 
Er werd een werkgroep opgericht1, bestaande uit het stadbestuur (schepenen en ambtenaren), IOK en 
IDEA Consult, regisseerde de verschillende fasen. Dit betekende de coördinatie van zowel de inhoudelijke 
en organisatorische aanpak als de gezamenlijke verwerking (analyse, duiding) van het 
onderzoeksresultaat. Verder in dit eindverslag worden de verschillende fasen meer gedetailleerd 
beschreven. 

1.5 Algemeen verloop van het verkenningstraject 

Het verloop van dit traject respecteerde grotendeels de afgesproken methodes en timing. Dit betekende 
vooral de eerste maanden van 2017 een reeks onderzoeksdaden, die vanaf april werden verwerkt. In een 
fase volgend op het veldonderzoek werd, na overleg, een tussenverslag gemaakt. 

Figuur 3 Verloop van het verkenningstraject: fasen in de tijd 

 
 
Dit kreeg een extra toets via een bespreking met experts (23 mei 2017) om op 26 juni formeel aan het 
College van Burgemeester en Schepenen te worden gepresenteerd.  

                                                           
1 De werkgroep samengesteld uit: schepenen Jef Vissers en Ward Baets, Rhea Denissen, Johan Vanopstal (IOK), Brent Blockx, Daan 
Aerts (Cultuur) en Guy Redig (IDEA Consult)  
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2 Bespreking van de verschillende fasen in het onderzoek 

2.1 Regiopositie van Hoogstraten 

2.1.1 Opzet van de positionering  

IDEA Consult leverde een gestructureerde vragenlijst aan die als leidraad diende voor plaatsbezoeken bij 
diverse centra in de regio van Hoogstraten. De bedoeling was om door een systematische beschrijving van 
relevante aspecten en een evaluatie daarvan door de respondent te komen tot een inventaris van de 
naburige centra, hun reikwijdte, opzet en structuur. Dit exploratief onderzoek werd uitgevoerd door Brent 
Blockx, cultuurdienst Hoogstraten, in de periode februari-maart 2017. 
 
Oorspronkelijk werd gepland om de vragenlijst telefonisch af te nemen, maar deze werd uiteindelijk 
ingevuld via een plaatsbezoek. Dit gaf veel meer tijd en meteen ook de kans om het centrum live te 
bezichtigen. 
 
De vragenlijst viel uiteen in een aantal grotere blokken: identiteit van het centrum, aandacht voor 
plaatselijke initiatieven, eigen programmatie, interne samenwerking, externe samenwerking en horeca. 
Ieder blok werd verder uitgesplitst in kleinere deelaspecten daarvan.  
In twee ronden werden zo zeer uiteenlopende aspecten van de werking van het centrum doorlopen. In de 
eerste ronde gebeurde dit louter beschrijvend, in de tweede ronde werd vervolgens dieper en meer 
evaluerend ingegaan op die beschreven aspecten: wat werkt er goed, wat net niet goed en welke adviezen 
kunnen daaraan gekoppeld worden? De verzameling van al deze input moet toelaten om te bepalen welke 
positie Hoogstraten in de (ruimere) regio nog moet of kan innemen.  
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2.1.2 Reikwijdte van het regio-onderzoek 

Figuur 4 Reikwijdte van het regio-onderzoek positionering Hoogstraten 

 

Zowel IDEA, de cultuurdienst als IOK suggereerden centra die best mee opgenomen werden in het regio-
onderzoek. Uiteindelijk werden er 8 centra bezocht in de omgeving van Hoogstraten: Turnhout, Beerse, 
Brecht, Essen, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel en Wuustwezel. Zodoende werden alle (Belgische) 
buurgemeenten van Hoogstraten bezocht en werd er ook iets verder gekeken (Ravels en Essen). Deze 
verder gelegen centra bevinden zich echter in dezelfde unieke situatie als Hoogstraten doordat ze ook 
voor een groot deel grenzen aan Nederland.  
 
De bezochte centra en gemeenten variëren sterk in omvang, opzet en beschikbare infrastructuur, gaande 
van een zeer klein GC tot een cultuurhuis buiten categorie. Onderstaande tabel toont de bezochte 
gemeenten, hun inwonersaantal, de indeling in categorie van het centrum, de rechtspersoon en 
oprichtingsjaar. Ter referentie staan deze gegevens ook voor Hoogstraten vermeld.  

Tabel 1 Overzicht van de bezoeken voor de regionale positie van Hoogstraten 

 Hoog-
straten 

Turnhout Beerse Brecht Essen Merksplas Ravels Rijke-
vorsel 

Wuust-
wezel 

Inwoners 21228 43000 18000 28767 19000 9000 14 806 11000 20 000 

Categorie GC Cultuur-
huis 

GC GC GC GC GC GC GC 

Rechts-
persoon 

Gemeente
lijk 

APB Gem Gem Gem Gem Gem Gem Gem 

Start 2014 1972 1993 2005 2009 2007 1996 2014 2000 

 
De Cultuurdienst beschikt over een tabel met overzicht van bezoeken en gesystematiseerde resultaten. 



 

Stad Hoogstraten / IOK / IDEA Consult: verkenningstraject gemeenschapscentrum voorjaar 2017 – eindverslag 20 juni 
 

10 

2.1.3 Aanpak van de respons van de regiopositie 

De bevraging van het regio-onderzoek leverde heel wat kwalitatieve data op. Zeker door er telkens een 
diepte-interview van te maken werden er veel aspecten grondig besproken. De mate van kwaliteit 
verschilde van bezoek tot bezoek, bepaald door o.a. de ervaring, anciënniteit en beschikbare tijd van de 
respondenten. Ook de toenemende ervaring van de bevrager in de gebruikte methodiek speelt mee in 
eventuele verschillen tussen respons.  
Tijdens het afnemen van de bevraging werd de aangeboden informatie kernachtig genoteerd. Vervolgens 
werd deze verder verwerkt en uitgeschreven. De rapporten van alle plaatsbezoeken werden nadien 
bezorgd aan IDEA die er, parallel aan de cultuurdienst, een analyse op deed. Beide analyses werden nadien 
samengebracht.  
 
In navolging hiervan trachtte IDEA door middel van gerichte vragen de kernzaken te filteren uit de 
bezoeken door een intensieve bespreking van de bezoeken met de cultuurdienst. Dit resulteerde in een 
eerste reeks van uitspraken en vaststellingen die als basis diende voor een verder werkoverleg en bij 
extensie ook voor het overleg met experts.  

2.1.4 Verwerking van de respons op de vragenlijst 

Wat leert de respons op het regio-onderzoek ons? De waarde van deze exploraties zijn in elk geval: 

 Een rijke ervaring van de onderzoeker Brent die daardoor een uitzonderlijke expertise verwierf, zowel 
qua contacten als – vooral – met inzichten in de vele dimensies van een Gemeenschaps- en 
cultuurcentrum; 

 Een reeks van tips, adviezen enz. van uiterst praktisch tot meer beheers- en beleidsmatig; 

 Een verzameling van praktijken, ervaringen, evaluaties en adviezen die zeker behulpzaam en 
oriënterend zullen zijn bij de verdere uitwerking van een GC in Hoogstraten. 

 
Wat deze exploratie niet biedt zijn kant en klare oplossingen en sluitende adviezen. Daarvoor zijn ze te 
context gebonden, daarin schuilt niet hun sterkte, wel een oriënterende relevantie. 

2.2 Benchmarking in een Vlaamse context 

2.2.1  Opzet van de benchmarking 

Voor de benchmarking werd dezelfde vragenlijst gehanteerd als voor het regio-onderzoek ten einde 
vergelijkingen eenvoudig mogelijk te maken. Het was ook hier de bedoeling om door een systematische 
beschrijving van relevante aspecten en een evaluatie daarvan, te komen tot een relevante set van 
uitspraken, adviezen en inzichten die oriënterend kunnen werken voor het stadsbestuur van Hoogstraten. 
Dit exploratief onderzoek werd uitgevoerd door Brent Blockx, cultuurdienst Hoogstraten, in de periode 
februari-maart 2017.  
 
Zoals bij het regio-onderzoek werd besloten om de vragenlijst in te vullen tijdens een plaatsbezoek. Zeker 
hier was een live kennismaking met deze centra erg belangrijk, ook bij de inschatting van de antwoorden.   
De verzameling van de input van dit deel van het exploratief onderzoek moet toelaten om de toekomstige 
praktijk en het toekomstig beleid te oriënteren en te voeden met voorbeelden uit de betere en enigszins 
vergelijkbare werkingen gespreid in Vlaanderen. Ze kunnen mee richtingbepalend zijn voor het traject van 
Hoogstraten.  
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2.2.2  Reikwijdte van het benchmarkonderzoek 

Figuur 5 Reikwijdte voor de benchmarking voor de werking Hoogstraten 

 
 
De bepaling van de centra voor benchmarking gebeurde na suggesties van IDEA, de cultuurdienst en IOK. 
Hoewel er geen strikt objectieve criteria bestaan om deze centra op hun vergelijkbaarheid te selecteren 
speelde toch een aantal zaken: omvang, grootte van de gemeente (qua inwonersaantal, oppervlakte, …), 
de ligging (zowel geografisch met een nabije grens als nabijheid van andere (grotere) centra), inspirerende 
werking, …  
 
Vooral de ruime kennis van het werkveld van IDEA Consult leverde in dat opzicht veel relevante centra op. 
Uiteindelijk werden er vijf centra geselecteerd voor de benchmarking: Asse, Ternat, Herent, Maaseik en 
Kapelle-Op-den-Bos. Deze centra gaan van een relatief klein GC met beperkte infrastructuur tot een 
cultuurcentrum categorie C dat in de praktijk werkt als een B-centrum. Onderstaande tabel toont de 
bezochte gemeenten, hun inwonersaantal, de indeling in categorie van het centrum, de rechtspersoon en 
oprichtingsjaar. Ter referentie staan deze gegevens ook voor Hoogstraten vermeld.  

Tabel 2 Overzicht van de gekozen gemeenten voor benchmarking Hoogstraten 

 Hoogstraten Asse Ternat Herent Maaseik Kapelle-op-
den-Bosch 

Inwonersaantal 21228 33000 16000 22000 25000 9500 

Categorie GC CC – C (B) CC – C GC CC-C GC 

Rechtspersoon Gemeentelijk AGB AGB EVA AGB EVA 

Jaar van oprichting 2014 2003 1982 1996 1977 1980 

 
Als bijlage een tabel met overzicht van bezoeken en gesystematiseerde resultaten. 
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2.2.3 Aanpak van de respons van het benchmarkonderzoek 

Dit gebeurde gelijkaardig aan de aanpak van het regio-onderzoek.  

2.2.4 Verwerking van de respons van de benchmarking 

Wat leert de respons op het benchmarkonderzoek ons? De waarde van deze exploraties zijn, net als bij 
het regio-onderzoek, in elk geval: 

 Een rijke ervaring van de onderzoeker Brent die daardoor een uitzonderlijke expertise verwierf, zowel 
qua contacten als – vooral – met inzichten in de vele dimensies van een Gemeenschaps- en 
cultuurcentrum; 

 Een reeks van tips, adviezen enz. van uiterst praktisch tot meer beheers- en beleidsmatig; 

 Een verzameling van praktijken, ervaringen, evaluaties en adviezen die zeker behulpzaam en 
oriënterend zullen zijn bij de verdere uitwerking van een GC in Hoogstraten. 

 
Wat deze exploratie niet biedt zijn kant en klare oplossingen en sluitende adviezen. Daarvoor zijn ze te 
context gebonden, daarin schuilt niet hun sterkte, wel een oriënterende relevantie. 

2.2.5 Respons van het regio-onderzoek en de benchmarking: korte verzameling 

De respons verzameld uit zowel het regio-onderzoek als de benchmarking leidde tot een eerste reeks van 
vaststellingen, uitspraken, vragen die dienden als fundament voor overleg tussen IDEA, IOK en 
cultuurdienst. In bijlage wordt een eerste analyse van die respons toegevoegd. Deze is echter niet gefilterd.  
 
Ter illustratie van het resultaat uit deze onderzoeksdaden volgt een reeks uitspraken en vragen.  
 

 Hoe organiseer je een participatief proces 

met je inwoners zodat iedereen mee is in 

het verhaal van je huis?  

 Een goede werking vraagt ook voldoende 

mensen en middelen 

 Voor- en nadelen van verschillende 

rechtspersonen?  

 Zet je in op één centraal centrum en louter 

daarop? Of voorzie je één ‘hoofdzetel’ en 

diverse satellietposten in deeldorpen?  

 De geografische ligging van je huis is 

ondergeschikt aan de werking, dit 

beïnvloedt de werking niet.  

 In welke mate neem je tentoonstellingen 

op? Investeer je daarin of laat je het over 

aan anderen?  

 Geef je jezelf voorrang in je programmatie 

of laat je de agenda eerst receptief 

invullen?  

 Op welke manieren ondersteun je 

verenigingen en activiteiten van derden? 

En hoe ver ga je daarin?  

 Neem je andere diensten mee in huis: 

vrijetijdsdiensten, bibliotheek, 

muziekacademie, kunstacademie …? Zo ja, 

welke en waarom? Of waarom net niet?  

 Kan Hoogstraten nog een grote 

aanbiedende rol opnemen? Waar moeten 

de klemtonen dan gelegd worden?  

 Schoolaanbod is essentieel voor de werking 

 Regionale overleggroepen tussen centra 

zijn essentieel 

 Eigen horeca in huis is onmisbaar 

 Je kan verenigingen niet te hard 

verwennen en ondersteunen 

 Een cultureel centrum heeft nood aan 

doorgedreven marketing 

 Je centrum moet een platform zijn voor 

jong lokaal talent 
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 Een eigen vormgever in huis is van 

onschatbare waarde 

 Co-creatie en samenwerking met 

verenigingen is essentieel 

 Mensen lezen foto’s en bekijken tekst 

 Bakstenen zijn niet nodig voor een goede 

werking 

 Een CC moet institutionele nederigheid 

hebben (zich volledig ten dienste stellen 

van alles en iedereen en zelf geen aandacht 

opeisen) 

 Alles staat of valt met de juiste omkadering 

(van activiteiten) 

 Projectwerking is een onmisbaar deel van 

een centrumwerking 

 Cultuur kost altijd geld, maar de 

opbrengsten op sociaal en economisch 

gebied zijn enorm.  

 Duidelijke eigenheid van je huis is de 

sleutel 

 Een centrum moet een totaalbeleving 

aanbieden 

 Eigen technisch materiaal is een must 

 Een centrum is geen concurrentie voor 

parochiezalen 

 Je programmatie moet de weg van de 

minste weerstand volgen: afweging tussen 

kwaliteit en populariteit 

 Een centrum moet ook het 

vormingsaanbod voorzien 
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2.3 Survey als onderdeel van een proces 

2.3.1 Formele communicatie vanwege het stadsbestuur 

De begeleidende brief bij de survey bevatte de volgende alinea’s als formele communicatie vanuit het 
stadsbestuur: 

“Deze enquêtes zullen we gebruiken als raadgever, als leverancier van meningen en 
voorstellen. Deze informatie dient om het verdere onderzoek en uiteraard ook de 

conclusies rijker en meer concreet te maken. Dit alles moet leiden naar een nog beter 
cultuuraanbod in, voor en door de burgers van Hoogstraten. Beter betekent o.a. dat 

meer mensen er hun gading en plezier in vinden, omdat het aanbod beter aansluit op 
wat ze vragen en wensen. Tegelijkertijd willen we heel sterk blijven respecteren wat er 

nu al aan fantastische dynamiek leeft en beweegt. 

De waarde van deze enquête wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal en de 
kwaliteit van uw antwoorden (de respons). Hoe meer… hoe beter. We nodigen u 

daarom uit om deze enquête mee te promoten en door te sturen naar nog andere 
mensen., hoewel we zullen ook een aantal wetenschappelijke toetsen moeten 
toepassen die vooral nagaan of er geen belangrijke groepen ontbreken. We 

informeren u later over de resultaten ervan. “ 

2.3.2 Verzameling percepties als basis voor verdere verdieping 

De survey beoogde twee belangrijke en elkaar aanvullende doelstellingen: 

 Het registreren van de perceptie van eerst en vooral de inwoners van Hoogstraten, aangevuld met 
externe belangstellenden en belanghebbenden; 

 Tegelijkertijd ook een publiek forum voor dit proces van positionering creëren, dit betekent dat door 
het promoten van de survey mensen op de hoogte worden gesteld van wat het stadsbestuur beoogt, 
namelijk een publiek debat rond de positionering van het gemeenschapscentrum. 

 
In een sociaalwetenschappelijke context heeft deze survey zowel een relevantie als een relativiteit. Het is 
algemeen geweten dat surveys die aan de bevolking worden aangeboden, nooit een representatief staal 
aan antwoorden oogsten. Dit instrument is daarvoor ongeschikt, omwille van o.a. allerlei drempels die 
zowel communicatief zijn (begrijpen van de aanpak, sterke verspreiding via computer, de aard van de 
vraagstelling enz.) als qua systematiek (het kiezen in een menu, het geven van een genuanceerde mening). 
Een survey die een beetje diepgang beoogt, wordt dus meteen nogal complex, zowel qua taal als qua 
systematiek. Daarom zal de groep van respondenten bijna vanzelfsprekend zichzelf filteren, met een grote 
kans dat vooral reeds geïnteresseerden of geïnformeerden hier juist op ingaan. Daardoor worden o.a. 
eerder laaggeschoolde of mensen met recente migratieachtergrond, of ouderen en kinderen of tieners 
amper bereikt. Daarnaast zal een belangrijk aantal mensen gewoonweg niet geïnteresseerd zijn in de 
positionering van het gemeenschapscentrum. Het zal hun figuurlijke worst wezen… Deze onverschilligheid 
verbergt natuurlijk heel interessante motieven, die een survey zelden of nooit zal onthullen. Daarbij speelt 
zeker ook een gebrek aan vertrouwdheid en kennis van de materie mee. De survey gaat behoorlijk 
specifiek in op een aantal elementen dat enkel voor een reeds geïnformeerde betekenisvol kan worden 
beantwoord.  
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Deze tekorten maken dat de resultaten van deze survey nooit als een objectieve weergave (2) van wat de 
inwoners denken mogen worden voorgesteld. Dit kan niet omwille van zowel het gebrek aan diversiteit in 
de groep van respondenten als het beperkt aantal reacties. 
 
Toch schuilt ook hier een relevantie, juist omdat het vermoedelijk over reeds min of meer betrokken 
respondenten gaat zullen de antwoorden ook kwalitatief hoger liggen. Met een licht overstatement zou 
men de antwoorden mogen interpreteren als reacties van bevoorrechte getuigen, mensen die interesse 
betonen en juist daarom weloverwogen antwoorden zullen geven. De totale vrijblijvendheid en 
anonimiteit bevordert meteen ook een kritische benadering die zich gemakkelijk kan uiten. 
 
De resultaten van deze survey zijn dus ongetwijfeld belangrijk, niet zozeer omdat ze weergeven wat de 
brede en diverse bevolking van Hoogstraten ervan denkt. Wel omdat ze hoogstwaarschijnlijk goed 
weergeven wat de geïnteresseerde bewoners, met een redelijke betrokkenheid bij bv. het cultuurbeleid 
(in ruime betekenis) ervan vinden. 
 
Tenslotte verzamelt deze survey heel bewust de percepties van de respondenten: het wordt een cumul 
van persoonlijke meningen. Deze worden als subjectieve feiten verzameld, omdat ze in hun optelling toch 
een redelijk intersubjectieve mening zullen vertolken. 
 
Omwille van dit alles legt de verwerkte survey een belangrijke en zelfs ingrijpende basis in het proces van 
deze beleidsvorming. 

2.3.3 Beschrijving van de survey 

Verloop van de survey 
De survey werd opgemaakt door IDEA Consult naar een concept van Guy Redig. De structuur en de vragen 
groeiden in overleg met de werkgroep. De verwerking van de vragen tot een instrument dat online en 
fysiek vorm kreeg werd ontwikkeld door IDEA Consult. Dit proces verliep tussen 16 en 31 januari 2017. 
De survey kwam beschikbaar online op 1 februari 2017 en werd door de stadsdiensten verspreid bij een 
breed publiek (via internet). Er waren ook fysieke kopijen beschikbaar op vraag. Hij stond 57 dagen ter 
beschikking. Er was tijd tot en met 31 maart 2017 om in te vullen – die dag werd de survey offline gezet. 
De verwerking van de respons startte op 1 april 2017. 

Structuur van de survey 
De survey is opgebouwd in drie onderdelen die elk een eigen verwerking krijgen: 

 Er is een eerste deel dat peilt naar het profiel van de respondent; 

 Er zijn de gesloten vragen die zoeken naar een antwoord, dit is vooral een mate van appreciatie, een 
mening bij een stelling of uitspraak; 

 Ten slotte bood de survey kans op een aantal open antwoorden, deels als uitlaatklep voor bijkomende 
commentaren, deels (zeker bij de slotvraag) om echt te peilen naar nog niet geventileerde meningen. 

                                                           
2  Voor zover dit in de sociale wetenschappen mogelijk is. Hier gewaagt men beter van een mate van intersubjectiviteit. 
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Figuur 6 Structuur van de survey Hoogstraten, voorjaar 2017 

 

2.3.4 De wijze van invullen 

Hoe scores invullen? 
De survey bevatte vrij veel vragen. Een deel daarvan betrof gewoon het aanduiden van identiteits-
gegevens, de kern ervan ging over het uitdrukken van een appreciatie in een peiling naar een perceptie. 
Deze appreciatie kon worden uitgedrukt in vijf maten, zijnde: 

Figuur 7 Wijze om de appreciatie bij een vraag/stelling uit te drukken. Survey Hoogstraten, voorjaar 2017 

- - Dubbel min Heel negatief, totaal niet akkoord of totaal onbelangrijk en helemaal onvoldoende  

- Enkel min Negatief, niet akkoord, gewoon slecht, onbelangrijk, onvoldoende 

+ - Plusminus Tussenin, twijfel, neutraal 

+ Enkel plus Positief, akkoord, belangrijk, goed, voldoende 

+ +  Dubbel plus Heel positief, volledig akkoord, superbelangrijk, bijna perfect… 

 
De verwerking daarvan gebeurde met het volgende systeem: 

 De dubbel min (- - ) staat voor een 0 score: de totale afwijzing, een radicale keuze. Het aantal 
respondenten met deze score werd vermenigvuldigd met 0, met dus een desastreuse invloed op het 
resultaat; 

 De enkele min (-) staat voor 25 op 100: een erg slechte score. Het aantal respondenten dat deze score 
gaf wordt vermenigvuldigd met 25; 

 De plus minus (+ -) betekent een min of meer neutrale of onbestemde keuze: het is niet slecht, het is 
niet goed. Het aantal respondenten wordt vermenigvuldigd met 50; 

 De enkele plus (+) betekent 75/100, een ronduit goede score. Het aantal respondenten met deze score 
wordt vermenigvuldig met 75; 

 De dubbel plus betekent niet meer dan uitzonderlijk goed en verhoudt zich diametraal tot de 0/100. 
Daarom wordt het aantal scores met ++ vermenigvuldigd met 100; 
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 Het totaal van deze score wordt in verhouding gesteld tot de maximaal behaalbare score, zijnde dat 
alle respondenten (n) een ++ zou hebben gegeven; 

 Het resultaat is een gemiddelde score voor dit item. Het kan heel eenvoudig worden geïnterpreteerd 
als de resultaten op een schoolrapport, waarbij 80% heel erg goed is, 60% goed maar niet schitterend, 
juist op of boven 50% echt bedenkelijk, op het randje van slecht en alles onder de 50% een buis 
betekent… die erg groot kan zijn. 

2.3.5 Hoe de scores omzetten in waardeoordelen? 

Onderstaand voorbeeld illustreert hoe de scores van de respondenten worden omgezet in waarde-
oordelen. 

Tabel 3 Illustratie van scores omzetten naar waardeoordelen 

Ik vind de kwaliteit van de koffie op het stadhuis  

score aantal waarde  score 

- - 15 x 0 0   

- 28 x 25 700   

+ - 32 x 50 1600   

+ 45 x 75 3375   

++ 16 x 100 1600   

  136 13 600 7 275 53,49% 

 
Deze tabel vertelt het volgende: 

 Er zijn 136 respondenten die aan deze vraag een waardeoordeel toekenden; 

 Elk waardeoordeel wordt vermenigvuldigd met de bijhorende waarde: 0, 25, 50, 75 of 100; 

 Dit wordt getoetst aan wat maximaal kan worden gescoord, nl. 136 x score 100, is 13 600; 

 De optelling van de scores geeft 7 275 op een maximum van 13 600; 

 Dit betekent een waardeoordeel van 53,49%; 

 Dus de kwaliteit van de koffie op het stadhuis heeft een rapport van amper 53,5%... daarmee maak je 
niemand blij, je bent er juist door… nipt niet gebuisd. 

 
Men kan dit waardeoordeel, dus 53,5% kan afwegen aan een bepaald kenmerk van de respondent. In 
onderstaande tabel wordt dezelfde oefening gemaakt, maar enkel voor de vrouwelijke respondenten. Het 
zijn er 82, zijnde 61% van alle respondenten. Dit leidt naar een ander, afwijkend oordeel. 

Tabel 4 Illustratie toetsing van scores aan kenmerk respondenten - geslacht 

Ik vind de kwaliteit van de koffie op het stadhuis 
Antwoorden van de vrouwelijke respondenten (n = 82 of 61%)  

score aantal waarde  score 

- - 21 x 0 0   

- 17 x 25 425   

+ - 9 x 50 450   

+ 25 x 75 1875   

++ 10 x 100 1000   

  82 8 200 3 750 45,73% 
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Deze tabel vertelt: 

 De 82 vrouwelijke respondenten scoren een totaal van 3 750 op het maximum van 8 200; 

 Dit leidt naar een waardeoordeel van 45,73%; 

 Dit is duidelijk minder dan de 53,5% van de algemene score (- bijna 12%); 

 Voor de vrouwelijke respondenten is de kwaliteit van de koffie heel duidelijk gebuisd; 

 Daarbij kan men ook berekenen dat de kwaliteit voor de mannelijke respondenten duidelijk hoger zal 
liggen… bewijs van heel verschillende percepties. 

 
Dit alles geeft niet veel informatie over de achterliggende oorzaken (die kunnen/zullen heel complex zijn), 
maar duidt wel op iets dat verdere aandacht behoeft, bv. in een meer kwalitatieve benadering. 

2.3.6 Aanpak van de respons van de survey 

Algemene respons 
De respons op de survey was als volgt: 

Tabel 5 Weergave algemene respons survey Hoogstraten voorjaar 2017 

Aantal dagen beschikbaar 57 

Aantal vragen 31 

Aantal keren startpagina bekeken 2138 

Gemiddelde invultijd 9 minuten en 12 seconden 

Gedeeltelijk beantwoorde survey 735 

Einde bereikt 492 

Totaalaantal antwoorden verwerkt 750 

 
Hierbij valt op: 

 Het relatief groot aantal mensen dat naar de startpagina ging, waarvan er 35% antwoordden (750); 

 492 respondenten bereikten het einde: dit duidt zeker op een complexiteit van de survey, anderzijds 
kan het niet invullen van bv. de slotvraag dit percentage bepalen; 

 735 gedeeltelijk beantwoorde vragen: vele vragen gaven geen kans op een “niet respons”, dit kan 
betekenen dat nogal wat mensen sommige (soms één) vragen niet beantwoordden; 

 Het totaalaantal verwerkte enquêtes bedraagt 750. Dit is een relatief goede respons, rekening 
houdend met o.a. de complexe en gespecialiseerde survey die redelijk wat vragen bevatte. 

Kenmerken van de respondenten 
Het filteren van de respondenten naar een aantal kenmerken geeft het volgende beeld: 
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Figuur 8 Kenmerken van de respondenten survey Hoogstraten voorjaar 2017 

 
 
Vooraf dient te worden beklemtoond dat een respons van maximaal 750 mensen (of 3,5%) geenszins een 
vertegenwoordiging van de bevolking is (cf. supra). Toch mag dit aantal, binnen de kwalitatieve marges 
zoals eerder gesteld, als interessant en veelbelovend worden geïnterpreteerd. Het is ook belangrijk om de 
responsaantallen te wegen naar de absolute verhouding binnen de bevolking. Bij deelname aan cultuur 
werden alle positieve antwoorden samengeteld, ongeacht de intensiteit van de deelname. 
 
Gewogen naar verdeling over de delen van Hoogstraten geeft dit de volgende vergelijking: 

Tabel 6 Weging respons aan spreiding inwoners in fusiestad Hoogstraten 

  Totaal Respons Verschil 

Fusiestad 21228 100,0% 750 100%  

            

Hoogstraten 7915 37% 293 39% -2% 

Meer 3325 16% 38 5% 11% 

Meerle 2867 14% 45 6% 8% 

Minderhout 4142 20% 113 15% 5% 

Wortel 1865 9% 60 8% 1% 

Meersel-Dreef 1114 5% 113 15% -10% 

 
Deze tabel geeft aan dat de respons zich redelijk conform de bevolkingsspreiding ontwikkelde wat betreft 
de deelgemeenten Hoogstraten, Meerle, Minderhout en Wortel. Er is echter wel een duidelijke 
disproportie voor de deelgemeenten Meer (afwijking van 11% naar beneden) en Meersel-Dreef met een 
oververtegenwoordiging in de respons met 10%. 
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De weging naar de spreiding van leeftijdsgroepen geeft het volgende beeld. 

Tabel 7 Weging respons qua leeftijdsgroepen aan totalen in Hoogstraten 

Geboortejaar Aantal Respons Verschil 

Voor 1952 3847 18% 152 20% -2% 

1952-1982 9015 42% 426 57% -14% 

1983-1992 2703 13% 68 9% 4% 

na 1992 
15-25 jaar 

5663 
2265 

27% 
11% 105 14% 

13% 
3% 

  21228 100% 750 100% 0% 

 
Deze tabel geeft weer dat er in de respons een opvallende oververtegenwoordiging is van de leeftijdsgroep 
tussen de geboortejaren 1952-1982 en een duidelijke ondervertegenwoordiging van de jeugd (0 tot 25 
jaar). Daarbij moet men wel in acht nemen dat deze enquête niet door kinderen en tieners werd ingevuld 
en dat m.b.t. de groep van 17 tot 25-jarigen (2/5 van de jeugd) een goede vertegenwoordiging mag worden 
verondersteld. Dit heeft zeker te maken met de verspreiding ervan in de derde graden van de middelbare 
scholen. 
 
Voor sommige kenmerken is er wellicht geen referentie, bv. lidmaatschap van verenigingen, deelname 
cultuur of actieve kunstbeoefening. 
 
Meer specifieke bemerkingen: 

 De verhouding man-vrouw is uit evenwicht, maar dat is globaal voorspelbaar. Vrouwen zijn meestal 
meer gedisciplineerd in het invullen van dit soort vragenlijsten; 

 De leeftijdsgroepen zijn interessant omdat de ouderen en de jonge mensen goed vertegenwoordigd 
zijn. Relativering daarbij zijn o.a. de onmogelijkheid om dit te wegen aan de volledige categorie, bv. 
voor hoeveel ouderen of jongeren is deze survey “invulbaar”? 

 Voor de woonplaats geeft tabel 4 een weging weer; 

 Noch voor lidmaatschap, noch voor deelname cultuur, noch voor actief kunstbeoefening zijn er juiste 
wegingen mogelijk. Toch mag met grote zekerheid worden gesteld dat de respons ver boven de 
werkelijke verhouding zit. Elk van deze scores overtreft ruim de werkelijke vertegenwoordiging binnen 
de bevolking van Hoogstraten (verwijzend naar wat Vlaamse studies ter zake meestal aangeven). Dit 
bevestigt de these dat de respons vooral de reeds betrokken en cultureel geactiveerde mensen 
bereikte – dus ook de stelling dat deze survey vooral door bevoorrechte getuigen werd ingevuld. Een 
kwalitatief sterke eigenschap, maar een klassiek representatief eerder zwakke eigenschap. 

2.3.7 Verwerking van de respons op de survey 

In dit deel worden vraag per vraag eerst de algemene scores beschreven, dus Algemene scores. Dit 
betekent dat bij elke vraag het % wordt gegeven dat volgt uit een verwerking van alle antwoorden per 
vraag (het totaal antwoorden is “n”). 
 
Daarna volgt per vraag een toetsing aan de kenmerken van respondenten (Getoetst aan kenmerken), de 
antwoorden worden getoetst aan kenmerken in relatie tot categorieën van respondenten. Indien het 
verschil van het % voor een bepaalde categorie meer dan 10%3 wordt, dan kan dit wijzen op een bepaalde 

                                                           
3 Omdat de pieken en dalen in deze survey niet echt opvallend zijn, is er af en toe ook een verwijzing naar schommelingen die 
minder dan 10% bedragen, dit om een aandacht te vestigen of om rode draden te zoeken 
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gevoeligheid en loont het misschien de moeite om dit verder te bevragen. Als er geen grote 
schommelingen zijn is dit eveneens belangrijk, dan duidt het algemene % op een grote eensgezindheid 
binnen de totale groep van respondenten. 

Algemene respons bij de vragen naar wat er beter kan aan het cultuuraanbod en -beleid4 in en van 
Hoogstraten 

Bij cultuuraanbod vermeldde de survey de beschrijving “alles wat u in Hoogstraten 
aan cultuur kan beleven”. 

Vraag 7: Ik vind dat het huidige cultuuraanbod tegemoetkomt aan mijn verwachtingen 

De respons bedraag hier een niet overtuigende 48,8%, dus duidelijk gebuisd voor een examen. Er waren 
646 respondenten. 
Dit duidt op een duidelijke onvrede bij de respondenten: meer dan de helft vindt dat het huidige aanbod 
niet tegemoetkomt aan wat wordt verwacht. De onvrede is duidelijk, deze respons bij – ter herinnering – 
toch een bevoorrechte groep van respondenten, wijst op een tekort, een nood. 

Vraag 8: Ik vind dat het huidige cultuuraanbod voldoende gespreid is over de verschillende deeldorpen 

De respons geeft een appreciatie van ruim 47%, dus eveneens beneden de helft. Ook hier is de onvrede 
meer dan duidelijk, het is een onvoldoende zonder veel discussie. Het aantal antwoorden bedraagt hier 
646, dus een ruim aantal van de respondenten. 

Vraag 9: ik vind dat het huidige cultuuraanbod voldoende keuzemogelijkheden biedt aan alle inwoners 

Met een score van 48,5% duidt ook deze vraag op een probleem, want het huidige cultuuraanbod scoort 
bij de 646 respondenten een duidelijke buis. Dit mag als een dito signaal worden geïnterpreteerd en lijkt 
een belangrijk richtingwijzer voor de toekomst. 

Vraag 10: Ik vind dat het huidige cultuuraanbod voldoende verdeeld is over het ganse jaar 

Ook hier is de respons licht positief, namelijk 57,3%, dus geslaagd maar zonder veel brio. 

Vraag 11: Ik vind dat het verenigingsleven zorgt voor voldoende cultuuraanbod 

Met een nipte score geslaagd, namelijk 52,8%, maakt ook deze respons geen grote indruk. Het 
verenigingsleven lijkt dus niet voldoende in te spelen op de verwachtingen naar een cultuuraanbod in 
Hoogstraten. Het is echter ook niet grandioos gebuisd. 

Vraag 12: Ik vind dat het verenigingsleven over voldoende kansen beschikt om optimaal te werken 

Neen, onvoldoende zegt de score van 48% met n=599. Deze vraag sluit aan bij de vorige. 

Vraag 13: Ik vind dat de bestaande zalen en ruimtes voldoende kansen geven aan wat verenigingen willen doen 

De score is hier duidelijk heel laag, nl. 40% (n=599). De bijna 600 respondenten wijzen hiermee op een in 
het oog springend probleem, bijzonder significant in de context van deze survey die zich uitdrukkelijk richt 
op de nood aan en de concrete invulling van een gemeenschapscentrum. 

Vraag 14: Ik vind dat de kwaliteit van dit verenigingsaanbod volstaat voor onze stad 

Een score van 48,12% geeft een onvoldoende, kortom het aanbod van de verenigingen volstaat niet om 
tegemoet te komen aan de behoeften van de respondenten. 

                                                           
4 De survey beperkte zich grotendeels tot vragen over het aanbod maar bevatte ook enkele algemene vragen naar de perceptie 
van het bredere cultuurbeleid, o.a. communicatie – zie verder 
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Samenvatting bij de vragen naar het bestaande cultuuraanbod 

Deze vragen werden verduidelijkt met de notie “wat de stad aan het bestaande aanbod kan toevoegen”. 
Ze peilen dus duidelijk naar een extra beleid vanwege het stadsbestuur. De gemiddelde score van de 
vragen over het bestaande cultuuraanbod in Hoogstraten bedraagt 48,9%. Dit betekent een duidelijk 
onvoldoende. De meestal 599 respondenten geven duidelijk aan dat dit aanbod niet tegemoetkomt aan 
wat zij wenselijk achten. 35% van de respondenten ging ook in op de open vraag en verduidelijkte de 
noden.  

Vraag 16: ik vind een aanvullend aanbod in Hoogstraten niet nodig omdat er voldoende aanbod is in de nabije 
regio 

De survey definieerde “aanvullend aanbod” als “wat de stad aan het bestaande 
aanbod kan toevoegen” 

Deze negatieve vraag scoort (n=560) een schamele 35,26%. Een grote meerderheid (ruim 74%) vindt dus 
dat de stad moet werk maken van een aanvullend aanbod. 

Vraag 17: Ik vind een aanvullend aanbod in Hoogstraten niet nodig omdat er voldoende aanbod is in o.a. Turnhout, 
Antwerpen en Breda 

De score van 33,7% betekent dat ook hier een duidelijke maar niet overdonderende meerderheid (66,3%) 
deze stelling niet onderschrijft. Dit betekent dat het aanbod van de rondom steden niet genoeg is om aan 
de behoeften van de respondenten tegemoet te komen. 

Vraag 18: Ik vind dat een aanvullend aanbod vooral professionele kwaliteit moet bieden 

De score van 65,6% geeft een duidelijk akkoord, een ruime voldoening – maar geen onderscheiding – aan 
deze stelling. 

Vraag 19: Ik vind dat er voor dit aanvullend aanbod een apart budget mag zijn 

Met een score van 71,3% stelt een grote meerderheid van de respondenten dat dit zou hoort: geen 
aanvullend aanbod zonder een aanvullend budget. 

Vraag 20: Ik vind dat er voor dit aanvullend aanbod aanvullende en aangepaste infrastructuur nodig is 

Een vergelijkbare en duidelijk hoge score, nl. 71,5%. Sluit aan bij de vorige vragen. 

Vraag 22: wat vind ik het meest nodig als aanvullend beleid? 

Bij vraag 22 wordt er een aantal mogelijkheden om als prioriteit bij het aanvullend beleid aan te duiden. 

 1: vooral nood aan meer “klassieke” muziek: een score van 46% geeft aan dat er geen meerderheid is 
voor deze stelling 

 2: vooral nood aan musical, revue, entertainment, shows, stand-up…: 64% van de respondenten vindt 
deze stelling juist en onderschrijft dus de nood aan meer van dit soort aanbod; 

 3: vooral nood aan pop en rock: ook hier meer dan de helft, nl. 62%, weliswaar niet overdonderend; 

 4: vooral nood aan blues, jazz, folk: de 55,7% die deze stelling behaalt is weliswaar meer dan de helft, 
maar niet overdonderend; 

 5: vooral nood aan toneel, dans…: met 67,1% een duidelijke uiting van akkoord; 

 6: vooral nood aan tentoonstellingen, kunstenexpressies…: met 60% duidelijk boven de helft, maar 
niet indrukwekkend; 

 8: vooral nood aan artistieke vorming (cursus, workshop…): ook hier boven de helft, maar niet 
overdonderend, nl. 58,5%; 

 9: vooral nood aan lezingen, debatten…: een nipte helft met 54,6%; 
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 10: vooral aanvullend vormingsaanbod: vergelijkbaar met de vorige vragen, nl. een niet 
indrukwekkende score van 57,6% 

 11: betere transportmogelijkheden in Hoogstraten: met 57% scoort deze vraag weliswaar meer dan 
de helft maar zeker niet indrukwekkend hoog. 

 12: betere transportmogelijkheden naar/van buurgemeenten: gelijkaardige score met vorige vraag, 
nl. 58,5%, zeker niet van aard om er een hoge prioriteit aan toe te kennen (althans volgens de 
respondenten). Dit is enigszins eigenaardig omdat zowat in alle steden in Vlaanderen er, zeker in de 
latere avonduren, een mobiliteitsprobleem wordt gesteld. Bv. de stad Aalst werkt daarom al met car 
sharing experimenten; 

 13: beter transport naar regiosteden (Turnhout, Breda, Antwerpen): vergelijkbare score van 57,64%: 
meer dan de helft maar niet echt indrukwekkend; 

 14: meer plaatsen om zelf activiteiten te ontplooien: met 61,9% duidelijk akkoord maar niet van aard 
om er meteen een prioriteit van de maken. 

Overzicht bij deze vragen 

Naar de inhoud van een aanvullend aanbod zijn de scores nergens in het oog springend en klinken ze nogal 
lauw. Entertainment, stand-up en musical en ook pop en rock scoren globaal hoger dan 60%. De rest van 
de scores zweeft meestal tussen 50 en 60%, en dus niet van aard om er enig bijzonder gewicht aan te 
hangen. 
 
Alles wat transport betreft is eveneens lauw, er valt uit de algemene scores geen echte nood af te leiden. 
Enkel de vraag naar aangepaste ruimte om zelf activiteiten te organiseren scoort ook, zij het nipt, meer 
dan 60%. 

Vraag 23: wat vind ik dat het stadsbestuur vooral voor het cultuuraanbod (en beleid) moet doen? 

 1: meer aandacht voor vorming en begeleiding van verenigingen: deze vraag scoort 56%, dus niet 
gebuisd maar zeker niet indrukwekkend hoog. Dit kan uiteraard betekenen dat de huidige noden al 
worden ingevuld; 

 2: meer aandacht voor dienstverlening aan verenigingen: deze vraag scoort 64%, dus een duidelijk 
akkoord met deze behoefte, maar niet overweldigend. Moet zeker ook worden bekeken in verhouding 
van wat er al bestaat aan dienstverlening; 

 3: prikkelen en uitdagen van nieuwe, experimentele initiatieven: met 68,1% toch nog eens een 
duidelijk positieve bekrachtiging, weliswaar nog geen onderscheiding maar toch een signaal dat hier 
misschien wel een nood schuilt; 

 4: nieuw talent uit Hoogstraten kansen geven: een score van liefst 73,5%, dus heel positief, zeker in 
verhouding met alle eerdere scores. Daarmee geven de respondenten aan dat hier wellicht toch een 
belangrijke uitdaging ligt. 

 5: activeren van mensen om zelf kunsten te maken. Deze vraag scoort 65,4%, een duidelijk maar niet 
overweldigende score. Sluit enigszins aan bij de vorige vraag. 

 6: meer netwerking, dwarsverbindingen, samenwerking in de stad. Een score van 67,8%, dus ook hier 
een duidelijk akkoord, maar geen onderscheiding. Kan toch onderwerp uitmaken van verdere 
beleidsdiscussies; 

 7: structurele samenwerking met buurgemeenten: de score van 66,7% geeft weliswaar een duidelijk 
akkoord, maar ook niet overweldigend. 

 8: meer plaatsen om zelf activiteiten te ontplooien. De score van 67,8% geeft een duidelijk akkoord. 
Interessant om deze te koppelen aan vraag 22/14 die ongeveer hetzelfde peilde maar iets minder 
(61,88%) scoorde. 
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Algemene conclusies bij dit onderdeel van de vragen 

Begeleiding en diensten aan de verenigingen scoren niet opvallend goed, maar dit kan zeker te maken 
hebben met de kwaliteiten van het huidige beleid. De verenigingsbevraging geeft hierover betere 
informatie. 
Het geven van kansen aan jong talent scoort, zeker relatief tot alle andere scores, erg hoog. Ook de andere 
vragen bieden eerder goede scores, vaak tussen 60 en 70%, dus niet echt schitterend maar toch goed. 

Open vraag: absolute prioriteit voor cultuurbeleid is… 

344 respondenten gingen in op deze open vraag. De antwoorden vormen een uitgewaaierde illustratie bij 
de antwoorden op de desbetreffende zaken. Ze werden niet apart verwerkt tot een verslaggeving. 

Vraag 25: hoe belangrijk vind ik bijzondere aandacht voor cultuurparticipatie van doelgroepen? 

Bij vraag 25 wordt een aantal doelgroepen voorgesteld als prioriteit. 

 1: prioriteit voor mensen in armoede: deze vraag scoort 73,73%, een statement met bijna grote 
onderscheiding. Dit kan als een aanwijzing door de respondenten worden geïnterpreteerd (n=515); 

 2: prioriteit voor ouders samen met hun kinderen: ook een duidelijk positieve score met 73,39% en 
dus een mogelijke aanwijzing voor het cultuurbeleid; 

 3: prioriteit voor jongeren (15-25 jaar): met 76,26% een grote onderscheiding voor deze doelgroep en 
dus duidelijke aanwijzing; 

 4: prioriteit voor kinderen (4-14 jaar): nipt geen grote onderscheiding met 74,41%, maar zeker ook een 
aandachtspunt uit deze enquête; 

 5: prioriteit voor zieke en minder mobiele mensen: eveneens bijna onderscheiding met 74,19%. 

 6: prioriteit voor ouderen: weer een onderscheiding met 75,19%; 

 7: prioriteit voor nieuwkomers: een duidelijk ondersteunende score van 71,19%; 

 8: prioriteit voor anderstaligen: met 68,73% nog een duidelijke ondersteuning. 

Vraag 26: welke doelgroep krijgt mijn absolute prioriteit (open vraag) 

Deze open vraag oogstte een respons van 343 antwoorden en gaven vooral commentaren en illustraties 
bij de antwoorden. Ze werden niet verder verwerkt. 

Algemene reflecties bij deze vragen naar doelgroepen 

Het is duidelijk dat quasi alle voorgestelde doelgroepen prioriteit verdienen, wat op zich duidt op een 
contradictie, want niet iedereen kan prioriteit hebben. Bij deze antwoorden speelt zeker ook het aspect 
“wenselijk gedrag”, want het is moeilijk om negatief op zo’n positieve vraag te antwoorden. Toch 
illustreren de nog redelijk getemperde scores – vooral rond de 75% dat er voldoende kritische reflectie 
bleef om niet overal vierklauwens op in te zetten. De toetsing aan de kenmerken van de respondenten (cf. 
supra) zal ook hier een nuancering aanbrengen. 

Vraag 27: de drempels/moeilijkheden om aan het cultuuraanbod deel te nemen: wat vind ik ervan? 

Deze vragen peilen naar hindernissen die een optimale deelname aan wat zich aanbiedt bemoeilijken. Er 
worden achtereenvolgens verschillende drempels bevraagd. De respons op deze vragen was 511. Het is 
belangrijk om – zeker bij deze vragen – ervan uit te gaan dat het overgrote deel van de respondenten al 
tot een cultuurgeïnteresseerd publiek behoort. Dit betekent dat voor echte conclusies over een niet of 
weinig participatie geen basis is. De enquête is daarvoor teveel “below the line” ingevuld, dit betekent dat 
niet of weinig geïnteresseerden bijna niet antwoordden. 
 
De vraag bevatte een aantal mogelijkheden om een score uit te drukken: 

 1: het aanbod is onvoldoende aantrekkelijk: deze stelling krijgt een nipt voldoende met 51,61% en is 
dus niet indrukwekkend veelzeggend; 
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 2: het aanbod is niet naar mijn smaak of goesting. Deze vraag ligt dicht bij de vorige, maar meer als 
een persoonlijk statement bedoeld. De score is echter vergelijkbaar met 54,54% score; 

 3: aanbod is er op niet geschikte momenten. Deze stelling oogst amper 46,42% en lijkt dus niet 
indrukwekkend belangrijk; 

 4: het aanbod is onvoldoende bereikbaar (afstand, transport) . Ook hier geen indrukwekkende score, 
nl. amper 42,46%, dus ook niet echt belangrijk; 

 5: Het aanbod is duur, kost te veel. Een score van 40,21% maakt ook dit argument niet indrukwekkend; 

 6: het aanbod is altijd voor hetzelfde soort mensen, niet voor mij: met juist geen 45% ook geen 
doorslaggevende reden; 

 7: Het aanbod is me onvoldoende bekend, te weinig informatie. Een score van 50,68% geeft zeker 
geen doorslaggevende mening. 

Open vraag naar de belangrijkste participatiedrempel 

Op deze vraag antwoordden 137 respondenten, ze werden niet afzonderlijk verwerkt omdat ze vooral een 
illustratie bij de eerdere scores vormden. 

Algemeen bij de drempels voor cultuurparticipatie 

De smaak en goesting scoren zowat de helft, de rest van de drempels blijkt niet echt zwaar te wegen op 
het participeren aan het cultuuraanbod. Hierbij hoort natuurlijk de belangrijke relativering die bij aanvang 
van dit onderdeel werd gesteld: de respons is wellicht afkomstig van al cultuurgeïnteresseerde mensen. 
Enkel het feit dat geen van de aangehaalde drempels echt hoog scoort is betekenisvol: geen springt eruit, 
geen wordt helemaal afgevoerd. 

Vraag 29: wat vind ik van… 

In enkele vragen werden de respondenten bevraagd naar hun perceptie van enkele aspecten van het 
actuele stedelijke cultuurbeleid: 

 1: de wijze waarop het stadsbestuur het aanbod bekend maakt? Deze vraag scoort 54,3%, dus geen 
echt goede of overtuigende score; 

 2: het transport om alles veilig en comfortabel te bereiken? Deze vraag scoort 49,4%, dus een slechte 
score die minder is dat de eerdere op transport gerichte vragen. Hier kan misschien wel een probleem 
schuilen. 

2.3.8 Getoetst aan kenmerken 

Welke kenmerken? 
Bij de toetsing van alle vragen aan de kenmerken van de respondenten ging het over de volgende 
eigenschappen die bij voorbaat in de enquête werden bevraagd. 

Figuur 9 Kenmerken van de respondenten 
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Bij een toetsing blijken er steeds lichte verschillen tussen de verschillende subgroepen. Enkel indien dit 
verschil meer dan 10% afwijkt van het gemiddelde (soms minder, soms in onderlinge vergelijking), wordt 
het becommentarieerd. 

Een toetsing naar geslacht 
De verhouding vrouw – man lag voor 750 respondenten op respectievelijk 60,4% en 39,6%. 
Zowat nergens wijken de geslachten meer dan 10% af van het gemiddelde, en ook niet veel van elkaar. 
Met enige voorzichtigheid kan men stellen dat de antwoorden per geslacht soms inspelen op sommige 
(voor)oordelen die in de maatschappij leven… hoewel de cijfers niet echt overtuigen. Illustraties hierbij 
zijn er bij de keuze voor prioriteiten in het cultuurbeleid: 

 Vrouwen geven aandacht voor mensen in armoede 76% tegenover 70% voor de mannen; 

 Vrouwen geven aandacht voor ouders samen met kinderen een score van 77,5% tegenover 69,5% bij 
de mannen; 

 Vrouwen geven de aandacht voor ouderen 78,5% tegenover 70% voor de mannen. 
Niet echt overtuigend, wellicht voorzichtig beklemtonend dat het oordeel van vrouwen iets zorgzamer is? 

Een toetsing naar leeftijdsgroepen 
De survey gaf vier leeftijdsgroepen aan, nl.  

Figuur 10 Leeftijdsgroepen in de survey 

 
 
Over het algemeen geeft een toetsing aan de leeftijdsgroepen weinig echte variaties. Toch zijn er enkele 
(relatieve) uitschieters: 

 Prioriteit voor een aanvullend vormingsaanbod: de groep jongeren (<1992) scoort 50% versus dik 57%; 

 Qua prioriteit voor beter transport scoort de leeftijdsgroep tussen geboortejaren 1973 – 1992, dus de 
25 tot 43-jarigen algemeen wat lager, dus heeft minder problemen met mobiliteit: 

 Binnen Hoogstraten: 49,3% versus gemiddeld 57%; 

 Binnen de buurgemeente: 50% versus 58,5%; 

 Naar de grotere steden: 45% versus 57,5%. 

 Dezelfde leeftijdsgroep vindt prioritaire aandacht voor ouders met hun kinderen ook wat minder, nl. 
73,5% versus gemiddeld 82%. Dit is opvallend, omdat dit toch de leeftijdsgroep van jonge ouders is; 

 De prioriteit voor jongeren stijgt naarmate de respondenten jonger worden, van gemiddeld 73,5% tot 
84%; 

 De jongeren (na 1992) beoordelen de wijze waarop het stadsbestuur het aanbod bekend maakt 
duidelijk minder goed, nl. met een score van 40% versus een gemiddelde van 54,28%. 

Toetsing naar de woonplaats5 van de respondenten 
Qua woonplaats gaf de enquête de volgende mogelijkheden met een verdeling van respons als volgt: 

                                                           
5 Voor de weging van de respons aan de verdeling van de bevolking over de deeldorpen: zie eerder punt 
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Figuur 11 Mogelijke woonplaatsen in de survey 

 

Bij de toetsing viel op: 

 Ook hier weinig spectaculaire schommelingen t.o.v. de gemiddelde scores; 

 Toch enkele kleine verschillen: 

 Om meer aandacht te geven aan nieuwe initiatieven en experimenten scoort Meerle 59% versus 
het gemiddelde van 68%; 

 Meer prioriteit voor zieke mensen: een bovenscore van Meer van 82,29% versus een gemiddelde 
van 74,4%. 

Toetsing naar soort vereniging 
De survey bood de volgende keuzemogelijkheden qua lidmaatschap van een vereniging: 

Figuur 12 Keuzes lidmaatschap verenigingen survey 

 
 
De toetsing aan soorten verenigingen geeft wel wat meer variaties in scores. Algemeen gesteld vallen de 
volgende zaken op: 

 Er is, misschien verrassend, nergens een groot verschil tussen de gemiddelde score van leden en niet-
leden van verenigingen; 

 De milieu- en Noord-Zuidverenigingen tonen zich over het algemeen iets kritischer en hebben soms 
meer uitgesproken voorkeuren. Vaak zijn deze verenigingen sowieso eerder maatschappijkritisch 
ingesteld, waarmee ze uiteraard ook een kwalitatief belangrijke stem laten horen; 

 Vooral infrastructuur en accommodatie scoren erg pover tot – voor de meest kritische – heel slecht. 
Deze zijn in het licht van dit verkenningstraject wel bijzonder, want ze onderstrepen een noodzaak aan 
meer en beter; 
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 DKO is, wellicht voorspelbaar, veel meer in voor actieve creativiteit, kansen om te experimenteren, 
tentoonstellingen enz. 

 
Meer specifiek kan worden opgemerkt: 

 Bij vraag 7 (komt het huidige aanbod tegemoet aan verwachtingen) ligt het gemiddelde op 48,8%, 
terwijl milieuverenigingen amper 36,36% scoren en DKO ruim 57%. Daartussen ligt een verschil van 
meer dan 20%; 

 Bij vraag 8 (spreiding van het aanbod) is de algemene score 47,5%, terwijl milieuverenigingen 34% en 
Noord-Zuidverenigingen 38,5% scoren; 

 Bij vraag 11 (het verenigingsleven geeft voldoende aanbod) bedraagt de algemene score 52,84%. 
Jeugdwerk scoort hoger met 64,8% terwijl NZ-verenigingen amper 38,5% en buurt/straat/wijk 
verenigingen 40,6% geven. 

 Bij vraag 12 (het verenigingsleven beschikt over voldoende kansen) is de algemene score 48%, de 
amateurkunsten met 35%, de milieuverenigingen met 38,5% en de NZ-verenigingen met 38,5% scoren 
duidelijk meer kritisch; 

 Bij vraag 13 (voldoende accommodatie voor verenigingen) ligt de algemene score op 40% (erg laag), 
maar amateurkunsten (28,5%), NZ-verenigingen (25%) zijn hier erg kritisch. Belangrijk maar niet te 
gebruiken: hier scoren de “andere” 52%, dus duidelijk positiever, daarmee krikken ze het gemiddelde 
omhoog; 

 Bij vraag 14 (kwaliteit van het verenigingsaanbod volstaat) ligt de algemene score op 48%, terwijl de 
NZ-verenigingen met 38,5% ruim lager scoren; 

 Bij vraag 16 (aanvullend aanbod onnodig omdat regio voldoende biedt) scoren buurt/wijk/straat 
verenigingen met 28% nog 7% lager dan het gemiddelde van 35%; 

 Bij vraag 17 (aanvullend aanbod onnodig omdat Turnhout, Breda en Antwerpen voldoende bieden) 
ligt de algemene score op 34%, terwijl NZ-verenigingen (25%) en buurt/wijk/straatverenigingen nog 
lager (22%) scoren; 

 Bij vraag 18 (aanvullend budget nodig) ligt de algemene score hoog (71,3%), de milieuverenigingen 
doen er nog wat bij tot 84% - in deze survey een heel hoge score; 

 Bij vraag 20 (nood aan aangepaste infrastructuur voor extra aanbod) ligt de algemene score op 71,5%, 
hier doen de NZ-verenigingen er een schep bovenop met 84%; 

 Voor vraag 22 (meer accenten op een bepaalde vorm van aanvullend aanbod): 

 meer accent op oude, barok, klassieke muziek, ligt de score op 48%. De NZ-verenigingen en DKO 
geven respectievelijk 62,5% en 54,5%... duidelijk hoger, terwijl jeugd (31%), sport (36%) en zeker 
milieu (29,5%) heel wat minder enthousiast zijn; 

 meer accent op pop en rock, een algemene score van 62%, maar NZ-verenigingen (45%) en 
buurt/wijk/straat verenigingen (77%) wijken daar duidelijk vanaf; 

 meer accent op film: gemiddeld 55,3%, maar afwijkend naar meer bij jeugd (65,5%) en NZ-
verenigingen (67,5%) en naar minder bij advies- en dorpsraden (34,5%); 

 meer accent op tentoonstellingen enz., met een algemene score van 60%. Afwijking naar meer bij 
DKO (77,5%) maar duidelijk minder bij sport (50,5%), advies/dorpsraden (50%), buurt/wijk/straat 
verenigingen met 43%; 

 meer aanvullende artistieke vorming: enkel DKO wijkt af met 69% tegen algemeen 58,5%; 

 meer lezingen, debatten enz.: algemene score van 54,5% met afwijking naar beneden voor jeugd 
(44%) en naar boven voor DKO met 63,5%; 

 meer vorming in sociaal-culturele zin: gemiddelde van 57,5% met afwijking naar beneden tot 49% 
voor buurt/wijk/straatverenigingen; 
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 beter transport binnen Hoogstraten, enkel de “andere” wijken af met 47% versus 57%; 

 beter transport in de nabije regio: jeugd met 65,5% en de NZ-verenigingen met 75% gaan ver boven 
de algemene score van 58,5%; 

 beter transport naar Turnhout, Antwerpen en Breda: gemiddeld 57,5% waarbij milieuverenigingen 
scoren duidelijk minder (43%), wijk/buurt/straatverenigingen met 48%, maar advies- en 
dorpsraden meer met 69%; 

 meer plaatsen om zelf activiteiten te kunnen ontwikkelen, gemiddeld 62%, maar amateurkunsten 
(72%), jeugd (73%) en milieuverenigingen (75%) duidelijk hogere prioriteit. 

 Voor vraag 23 (wat moet stad meer doen…): 

 Meer dienstverlening: amateurkunsten scoren met 73% duidelijk hoger dan gemiddeld (64%); 

 Kansen aan nieuwe initiatieven: het gemiddelde van 68% wordt duidelijk overschreden voor 
milieuverenigingen (77%), DKO (76,5%). Buurt/wijk/straatgroepen scoren minder met 60%; 

 Kansen geven aan nieuw talent: gemiddeld 73,5%, NZ-verenigingen tot 86%; 

 Activeren tot zelf kunsten maken: gemiddeld 65,5%. DKO (voorspelbaar) scoort hier 76% terwijl 
buurt/wijk/straatgroepen met 52% duidelijk onderscoren; 

 Meer structureel samenwerken met andere gemeenten: enkel milieuverenigingen scoren met 77% 
ruim boven het gemiddelde van 67%; 

 Meer plaatsen om zelf activiteiten te organiseren: advies- en dorpsraden vinden dit minder 
belangrijk met een score van 54% versus een gemiddelde van 68%. 

 Vraag 25: extra aandacht voor doelgroepen: 

 Voor mensen in armoede schiet de score van de NZ-verenigingen met 91,5% en bovenuit, 
gemiddeld bedroeg deze 74%; 

 Ook voor de ouders samen met kinderen scoren de NZ-verenigingen met 86% ruim boven de 73,5% 
gemiddeld; 

 Voor jongeren scoren jeugdwerk (87%) en milieuverenigingen (88,5) beduidend hoger dan de 
76,2% gemiddelde score; 

 Voor ouderen scoren de milieuorganisaties met 66% minder dan 74,5% gemiddeld; 

 Aandacht voor nieuwkomers: de NZ-verenigingen, voorspelbaar, scoren met 91,5% ruim boven de 
72% gemiddeld; 

 Soortgelijke score voor aandacht anderstaligen, met enerzijds een hoge (88,8%) score voor de NZ-
verenigingen en anderzijds een 57% voor advies- en dorpsraden. 

 Vraag 27 peilde naar de drempels voor cultuurparticipatie: 

 Het aanbod is onvoldoende aantrekkelijk: advies- en dorpsraden scoren met 39% veel minder een 
akkoord dan het gemiddelde van 51,5%; 

 Het aanbod is te duur: milieuverenigingen vinden dit veel minder (27%) dan de al lage score van 
40% gemiddeld; 

 Er is te weinig informatie over het aanbod: de jeugd vindt dit een groter probleem met 62% versus 
50,7% gemiddeld. 

Getoetst aan de intensiteit van het cultuurgebruik 

Bij dit kenmerk 

De survey vroeg ook naar de intensiteit van het bezoeken van het cultureel aanbod. Dit gebeurde volgens 
enkele categorieën en voor diverse plaatsen. De vier categorieën van intensiteit geven een graduele mate 
van gebruik aan. Vanaf meer 4x jaar kan men gewagen (dat is bijna elke twee maanden van het schooljaar) 
kan men van veelgebruikers gewagen. Dit betekent dat van de 615 respondenten die de enquête 
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beantwoordden, er toch bijna 40% meer dan 5x per jaar aan een cultuuraanbod deelneemt en maar 16% 
nooit. Dit illustreert de eerder geformuleerde these dat de respondenten in meerderheid (met de weinig 
gebruikers bij) tot al cultuurbetrokken en -geïnformeerd publiek behoren.  

Tabel 8 Verdeling van de respons naar intensiteit van deelname gekoppeld aan plaats 

 
 
Uit dit overzicht kan worden afgeleid: 

 Uiteraard scoort de participatie in Hoogstraten het hoogst. Het gaat over 16% nooit tegenover 84% 
wel en bijna 40% heel regelmatig; 

 Het niet participeren ligt het hoogst voor Breda en Turnhout, terwijl Antwerpen (buiten Hoogstraten) 
het minst scoort. Dit betekent dat Antwerpen, na Hoogstraten, de meest participatie oogst; 

 De participatie tegen non-participatie ligt het best: 

 In Hoogstraten, nl. 16% versus 84%. Meteen wordt duidelijk dat in de respons op de enquête er 
toch 16% niet speciaal naar een cultuuraanbod (buiten verenigingsleven) gaat; 

 Daarna volgt Antwerpen met 73% participatie; 

 En dan volgen de buurgemeenten (63%), Turnhout (57%) en dan Breda met 42%. 

 Alle participatie meer dan 4x jaar: 

 Hoogste in Hoogstraten (cf. infra): bijna 40%; 

 Gevolgd door Antwerpen met 23%, Turnhout en de buurgemeenten elk met 20%. 

Verdere toetsing aan cultuurparticipatie in Hoogstraten 
Een verdere toetsing gebeurde niet voor de verwerking van alle mogelijkheden; ze bleef beperkt tot de 
cijfers van de participanten in Hoogstraten. 

 Er zijn nauwelijks en zeker geen opvallende schommelingen tot vraag 18; 

 Bij vraag 19, naar extra budget voor aanvullend aanbod ligt het gemiddelde op 71,3%: 

 Voor mensen die nooit participeren daalt dit – voorspelbaar – tot 61,5%; 

 Diegenen die veel participeren stijgt de score lichtjes. 

 Vraag 20 (aangepaste infrastructuur voor aanvullend aanbod): het verschil tussen nooit deelname en 
veel deelnemen loopt op tot 10%; 

 Vraag 22: naar soort aanvullend aanbod: verschillen lopen op tussen nooit/weinig en veel: 

 Oude/barok/klassieke muziek: verschil kan oplopen tot 20%; 

 Voor jazz/folk: verschil tot 12%; 

 Tentoonstellingen: verschil tot 15%; 

 Lezingen en vorming: ook verschilt tot 15%. 

 Vraag 23 (extra aandacht voor verenigingen): 

 Actief begeleiden: nooit bezoekers scoren meer dan 13% hoger, dit betekent dat de respondenten 
die nooit cultuuraanbod bezoeken meer aandacht vragen voor de ondersteuning van de 
verenigingen; 
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 Meer plaatsen om zelf activiteiten te ontwikkelen: nooit-bezoeker +6% tegenover veel-bezoekers 
-7%, dus een verschil van 13%; 

 Vraag 27: is het aanbod voldoende bekend? De nooit-bezoekers scoren 10,5% beneden het 
gemiddelde. De niet-participerende respondenten vinden dat het aanbod van de verenigingen te 
weinig wordt bekend gemaakt. 

Toetsing aan actief kunstbeoefenaar of niet 
De laatste toetsing gebeurde aan het wel of niet zijn van een actieve kunstbeoefenaar. De definitie van 
een actief kunstbeoefenaar werd overgelaten aan de interpretatie van elke respondent. 
De verhouding lag als volgt: 

Tabel 9 Respondenten naar actief of niet actief kunstbeoefenaar 

Kunstbeoefenaar? 

actief 260 36,8% 

niet actief 447 63,2% 

  707 100,0% 

 
De toetsing aan dit criterium leverde volgende vaststellingen: 

 Bij vraag 22 (naar inhoud van aanvullend aanbod): 

 Meer oude/barok en klassieke muziek: de actieve beoefenaars scoren 53,2% tegenover 41,8% bij 
de niet-beoefenaars, dus een verschil van 11,5%; 

 Voor meer tentoonstellingen nog een groter verschil: 72,2% versus 53%... dus bijna 20% verschil; 

 Voor artistieke vorming een kleiner verschil, nl. 9% (64% versus 55%) 

 Meer plaatsen om zelf activiteiten te organiseren: de actieve beoefenaars scoren dik 10% hoger; 
(68,5% versus 57,9%); 

 Voor vraag 23, prikkelen van nieuwe initiatieven: de actieve kunstenaars met 73,3 versus 65%. 

Tenslotte: wat kon je niet kwijt en wil je nog melden? 
Een laatste open vraag waarop 146 respondenten ingingen, vroegen een aanvullende boodschap. De oogst 
daarvan werd, na een lichte filtering van de meest algemene en weinig verduidelijkende uitspraken, 
verwerkt met o.a. het volgende beeld. 

Overzicht 

 

Een herleide verzameling 

Het overlopen van deze antwoorden kan tot een aantal vaststellingen worden herleid. Deze worden hier 
in willekeurige volgorde en zonder veel commentaar weergegeven: 
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 Een aantal sneren naar Nederlanders die graag gebruik maken van de service maar er niet voor betalen 
(o.a. DKO) … tegelijkertijd nogal wat complimentjes van Nederlanders voor het fijne aanbod in 
Hoogstraten; 

 Regelmatig klinken kritische bemerkingen m.b.t. het verenigingsbeleid (te weinig aandacht, steun, 
mogelijkheden, accommodaties…). Het lijkt, op basis van deze uitingen, misschien wel nodig om dit 
terug grondig ter discussie te stellen. Dit kan bv. in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
Opmerkingen betreffen o.a. meer en betere steun, zeker accommodatie; 

 Gelinkt aan het voorgaande: enkele scherpe opmerkingen die het “aanvullend aanbod” in 
concurrentie plaatsen met een te beperkte steun aan de verenigingen. Deze meningen vertolken een 
hypothese of een overtuiging: geef verenigingen meer kansen (geld, infrastructuur enz.), en dan 
zouden extra behoeften voor een groot deel worden ingevuld; 

 Zoals ook in voorgaande open vragen, wordt de nood aan meer/betere/andere ruimte sterk 
beklemtoond. De kwaliteit daarvan wordt niet eensgezind ingevuld: van erg prestigevol, 
hoogkwalitatief en groot tot eerder gemakkelijk, bescheiden en beheersbaar; 

 Af en toe klinkt er een bekommernis naar meer decentraal werken, maar zeker niet overheersend; 

 Regelmatig klinken er complimenten, zeker m.b.t. het recente verleden: er is al veel verbeterd, het 
aanbod is reeds mooi enz.; 

 Soms klinkt een behoefte aan meer status voor de stad Hoogstraten, een wat 
minderwaardigheidsgevoel t.o.v. omringende en vaak meer bescheiden gemeenten; 

 Transport is paradoxaal: enerzijds het kleine en perfect befietsbare versus het grote en 
onbereikbare…; 

 Opvallend: geen pleidooien voor sociale correcties (kwamen wel in survey aan bod); 

 Heel zelden: kwaadheid of sneren, de enquête was zeker geen dropzone voor onbetamelijkheden 
allerlei. 

De laatste vraag: verdere medewerking? 
De respondenten kregen de kans om zich, via naam/contactgegevens, op te geven om eventueel bij een 
verdere fase te worden ingeschakeld. 
Daar gingen 80 respondenten (11%) op in. Dit is een mooie databank om eventueel in het verder verloop 
van dit proces te gebruiken. De onderzoekers bevelen aan om dit zeker te doen. 

2.3.9 Algemene conclusies bij de enquête 

Algemene reflecties 

Paradox van relativiteit en relevantie 

De survey als instrument om meningen van burgers te vragen torst een reeks beperkingen (zie de aanvang 
van deze verwerking). De belangrijkste daarvan zijn ook terug te vinden in deze van Hoogstraten. Zo 
bijvoorbeeld een redelijk specialistische vraagstelling (niet iedereen kent termen zoals cultuuraanbod, 
gemeenschapscentrum, infrastructuur & accommodatie, aanvullend aanbod enz.). Ook al werd gepoogd 
om de survey qua taal en systematiek eenvoudig te houden, toch kan de oogst van in totaal 750 
respondenten zeker niet als staal van de bevolking worden beschouwd. Het zijn immers vooral reeds 
geïnformeerde, geïnteresseerde mensen die op deze uitdaging ingaan. Juist hun betrokkenheid maakt dat 
ze er ook tijd en energie voor vrijmaken. Daarin schuilt de paradox van relativiteit en relevantie, want juist 
daardoor krijgt de survey een grotere inhoudelijke waarde. Hun antwoorden zullen immers juister inspelen 
op wat wordt gevraagd. Deze survey heeft daarom vooral inhoudelijke, kwalitatieve relevantie. 
Tegelijkertijd bewijst de respons dat grote delen van de bevolking geen mening gaven, bv. omdat ze de 
survey niet ontvingen (hoewel breed verspreid, zowel digitaal als reëel), omdat het mensen en categorieën 
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betreft die niet in staat zijn om dit soort van vragenlijst adequaat in te vullen (te jong, niet vertrouwd met 
deze vorm van vragen en medium enz.) of gewoon omdat ze geen zin hadden om hierop te antwoorden. 
 
De survey peilde heel bewust naar percepties, subjectieve meningen van mensen: hun reacties op 
stellingen, vragen enz. De verwerking van deze survey is dus een oefening in intersubjectiviteit, namelijk 
het op elkaar projecteren van de opvattingen van enkele honderden – weliswaar/wellicht betrokken en 
redelijk geïnformeerd – mensen, in overgrote meerderheid wonend in Hoogstraten. Juist aan de 
opstapeling van deze meningen mag/moet waarde worden gehecht. Het is een conglomeraat van 
geïnteresseerde burgers dat tijd maakte om zich uit te spreken. 

Inhoudelijke verwerking 

Juist daarom is de combinatie van enerzijds de algemene, gemiddelde appreciatie en anderzijds de 
toetsing daarvan aan een aantal specifieke categorieën van respondenten interessant. Het gaat hier over 
een beschrijvend statistische oefening (geen analytisch statistische), die vooral peilt naar mogelijk 
interessante, prikkelende, veelbelovende vaststellingen. Deze worden niet beschouwd als waarachtig en 
juist, wel als mogelijke prikkel voor reflectie en verder onderzoek (bv. toetsing aan experts en andere 
kwalitatieve oefeningen). 

Een instrument in een proces 
De survey vormt ook één instrument in een reeks van andere onderzoekdaden (cf. infra), o.a. exploratie 
van regio en Vlaamse benchmarking, bevraging van de verenigingen en vooral een kwalitatieve verwerking 
ervan door de opdrachtgevers en begeleiders. Dit gebeurde o.a. tijdens een werkdag die hieromtrent werd 
georganiseerd op 14 april en in een forumgesprek met externe experts (zie verder). 
 
Daarin vindt deze survey een aparte plaats, een onderzoek dat op een andere wijze informatie levert. Het 
is belangrijk om dit proces en bij uitstek de survey dus met bescheidenheid te positioneren. De strak 
gelimiteerde begroting hiervoor, bepaalde dit ten dele. 

Bij de scores 

Een algemene interpretatie 

De onderzoekers interpreteren de respons van deze survey als vooral een gemodereerde en eerder 
voorzichtige uiting van meningen. Over het geheel genomen zijn er weinig uitschieters. Dit voedt het 
vermoeden dat de respondenten hun antwoorden goed afwogen en zeker geen sloganeske statements 
maakten. Ook de antwoorden op de open vragen ondersteunen dit. Deze moderatie heeft zeker te maken 
met een duidelijk positieve betrokkenheid van de respondenten, geen uitlaatklep voor stevige frustraties 
of ongenoegens. 
 
Dit blijkt ook uit de toetsing aan specifieke subgroepen, waar geen beeld ontstaat van twee kampen die 
elkaar milderden, maar wisselende verschuivingen die zelden radicaal klinken. 
 
Uit het geheel kan worden afgeleid dat er bij de respondenten geen manisch-depressieve boodschap 
schuilt. Eerder kan deze respons worden geïnterpreteerd als enerzijds toch wel duidelijke verwachtingen 
naar meer, beter cultuuraanbod en dito beleid. Dit is met zekerheid te stellen. Anderzijds is het zeker geen 
wanhoopskreet die vanuit een onlesbare nood werd geuit. Er is geen eruptie van onvrede, wel een 
expliciete hoop dat de stad meer dan een tandje bijzet en dit vertaalt in tal van heel concrete investeringen 
en beleidskeuzes. 
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De algemene scores 

Bij de algemene scores/antwoorden zijn er – voorspelbaar – quasi geen echte uitschieters. Heel vaak zijn 
de resultaten een beetje onder of boven de 50%. Dit lijken vaak lauwe scores, die weinig uitdrukkelijke 
percepties weergeven. Toch leidt een verwerking en duiding tot heel wat informatie, geven ze soms een 
beeld, zeker getoetst aan specifieke kenmerken en nopen ze zeer zeker tot reflecties: 

 Zeker naar specifieke invullingen zoals inhoud van aanvullende programma’s, drempels enz. blijft alles 
nogal lauw; 

 Er is zelden of nooit een hip hoera in de scores, nergens een uitschieter boven 80% of een echte 
afknapper onder de 40%; 

 Het lauwe van de scores duidt echter ook op de afwezigheid van een algemeen overwegende nood of 
behoefte; niets piekt er; 

 Enkel bij kansen geven aan experimenten en wat verder ook stimuli voor nieuwe initiatieven stijgen 
de scores uitzonderlijk tot in de 70%. Dat duidt wel op relevantie hieromtrent; 

 De respondenten zijn wellicht al cultuurgeïnteresseerden. Dit weegt zwaar door, want ze kennen de 
materie en hebben er wellicht wel al gevormde meningen over maar anderzijds uiten zij nergens grote 
frustraties of schreeuwen zij hun ellende uit. 

 
Toch mag men globaal stellen dat het cultuuraanbod en -beleid in Hoogstraten, zeker voor deze 
respondenten, nog heel wat uitdagingen stelt. De lage scores op een aantal elementen tonen aan dat er 
nog werk op de plank ligt. 

De toetsing aan specifieke eigenschappen 

Deze toets gebeurde door ofwel de scores van subgroepen te meten aan de gemiddelde, algemene score 
of soms het verschil tussen verschillende groepen te accentueren. Als norm werd een kloof van ongeveer 
10% gesteld, in sommige gevallen iets minder, temeer omdat deze survey zo weinig uitschieters vertoont. 
 
Deze toetsingen geven eveneens geen echt heel opvallende vaststellingen. De schommelingen tussen 
mannen en vrouwen zijn amper te merken. Zo ook, misschien meer verrassend, voor de verschillen 
algemeen tussen leden en niet-leden van verenigingen of tussen actieve en niet-actieve kunstbeoefenaars. 
Deze worden in de respectieve delen van deze verwerking aangestipt. 
 
Qua spreiding over het grondgebied zijn er eveneens niet zo in het oog springende verschillen. 
Voor de toetsing aan het soort van vereniging (sectoren), zijn er soms wel duidelijke schommelingen. 
Daarbij zijn er nogal voorspelbare scores, die wijzen op de expliciete sociale instellingen van sommige 
sectoren (bv. NZ-verenigingen), het jeugdwerk dat qua communicatie soms wat kritisch scoort, de 
wijk/straatgroepen die minder verenigingsgericht zijn, de advies- en dorpsraden die zich soms wat meer 
behoudend opstellen, de milieuverenigingen die enkele keren stevig kritisch uithalen. Al deze 
schommelingen staan beschreven, maar zijn niet van aard om daar zware lessen uit te leren. Het ligt ook 
voor de hand, en daar is zeker niets fout aan, dat sectoren opkomen voor hun eigen belangen en noden. 
Mag men iets anders verwachten van mensen die daarin veel energie en betrokkenheid investeren? 

Wat met een gewenste rol en verwachte ambities van het stadsbestuur? 

Deze cruciale vraag kan redelijk assertief worden beantwoord: er wordt meer verwacht van een 
aanvullend cultuuraanbod en de randvoorwaarden waarbinnen dit moet ontwikkelen. Dat wordt duidelijk. 
Er dreigt hieromtrent echter geen volksopstand… De survey biedt vooral een genuanceerd en gemiddeld 
beeld, vaak gemodereerd maar desondanks toch duidelijk blijk gevend van hoop en verwachting naar een 
meer ambitieuze inhoud- en vormgeving vanwege het stadsbestuur. 
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Men kan niet voorbij aan voorzichtigheid hieromtrent: voor nogal wat respondenten moet er geen 
ommekeer komen. Hierin kan worden vermoed dat zeker mensen van wat soms “klassieke” verenigingen 
wordt genoemd (sociaal-cultureel werk, amateurkunsten, jeugdwerk, sport) zeker opkomen voor hun 
eigen kwaliteiten. Daarvoor vragen zij van het stadsbestuur optimale omstandigheden. Die hebben te 
maken met specifieke infrastructuur en allerlei dienstverlening. Deze bestaan al momenteel, maar de 
scores wijzen erop dat hier misschien een vernieuwing mag worden ingezet. 
 
Daarnaast is er een duidelijk zichtbare nood aan “meer” en “beter”. Het meer betekent zeker 
(1) aandacht voor bijkomend aanbod – de kwaliteiten daarvan klinken niet uitgesproken door, ze worden 
zelden door iedereen in consensus gedragen,  
(2) daarbij behorend een infrastructuur- en accommodatievraagstuk dat erg centraal staat.  
 
Een duidelijk antwoord op deze vraag mag en moet er komen en met de consequenties naar concept, 
investeringen, personeel, programmatie… hoewel er toch steeds voorzichtigheid blijft. Dit heeft zeker te 
maken met de nood om niet te eenzijdig op één aspect (bv. aanvullend aanbod) in te zetten ten koste van 
bv. verenigingsondersteuning. 

2.4 Samenvatting van de bevraging bij de verenigingen (IOK) 

2.4.1 Inleiding  

In het kader van het onderzoekstraject werd een bevraging bij de verenigingen georganiseerd. De 
bevraging werd inhoudelijk voorbereid door IOK in samenwerking met de werkgroep en de stuurgroep. 
Op 16 februari werd een uitgebreide vragenlijst verzonden aan alle erkende verenigingen in Hoogstraten. 
Er werd gevraagd om de ingevulde vragenlijst ten laatste op 31 maart te bezorgen aan de stad. Aangezien 
de respons op de bevraging eerder beperkt bleef, werd er met de werkgroep beslist om een 
herhalingsoproep te doen aan een gerichte selectie van verenigingen. Deze selectie omvatte de 
verenigingen waarvoor volgens de cultuurdienst van Hoogstraten de bevraging toch interessant of 
relevant kon zijn. De oproep is gebeurd op 6 april. De herhalingsoproep heeft echter niet geleid tot een 
bijkomende respons. 
Gelet op het voorgaande, werd op de werkgroep vergadering van 14 april beslist om een sterk ingekorte 
bevraging op te stellen in de vorm van een online enquête.6 De online enquête werd opgesteld door IOK 
in overleg met de cultuurdienst van de stad. Een oproep om de online enquête in te vullen werd onder de 
erkende verenigingen verspreid op 27 april met 7 mei als deadline. 
Beide bevragingen bestonden uit volgende luiken: 

 Identificatie van de vereniging, aard van de activiteiten en werking  

 Huidig ruimte- en infrastructuurgebruik  

 Ruimte- en infrastructuurbehoeften 
 
In de eerste bevraging (pdf-enquête) werd zeer diepgaand gepolst naar deze drie aspecten. De opzet was 
om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de huidige werking van de verenigingen evenals de 
bestaande ruimte- en infrastructuurbehoeften. De vragenlijst werd in de tweede versie sterk ingekort en 
herleid tot de meest essentiële vragen noodzakelijk om relevante conclusies te kunnen trekken met het 
oog op behoeften ten aanzien van de ontwikkeling van het gemeenschapscentrum.  

                                                           
6 De enquête werd opgemaakt in de online survey tool Typeform.  
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2.4.2 Respons en verwerking  

Uiteindelijk werd 23% van de verenigingen in Hoogstraten bereid gevonden mee te werken aan de 
bevragingen in het kader van het onderzoek naar de ontwikkeling van het gemeenschapscentrum en de 
infrastructuur voor het gemeenschapsleven. Met deze responsgraad kunnen we niet met zekerheid stellen 
dat de respons op de bevragingen een volledig en representatief beeld geeft van het huidig ruimte- en 
infrastructuurgebruik en de eventuele ruimte- en infrastructuurbehoeften van de verenigingen in 
Hoogstraten. Anderzijds is het aantal antwoorden op de bevraging zeker niet verwaarloosbaar klein. Er 
mag ook aangenomen worden dat verenigingen die effectieve ruimtebehoeften hebben extra 
inspanningen deden om deel te nemen. Hierdoor lijkt het ons zeker mogelijk om uit de respons zinvolle 
inzichten en conclusies te halen, ongeacht het feit dat de respons een onvolledig beeld geeft. 
In de verwerking van de antwoorden wordt er in eerste instantie gefocust op de vragen die in beide 
bevragingen aan bod komen. De respons op de overige vragen uit de eerste bevraging worden waar dit 
zinvol is eveneens geraadpleegd en verwerkt in functie van aanvullende inzichten.  

2.4.3 Synthese van de algemene conclusies 

Huidig ruimte- en infrastructuurgebruik  
Als we kijken naar de specifieke locaties die in gebruik zijn door de verenigingen lijken volgende conclusies 
relevant:  

 De parochiezalen in eigendom van kerkfabriek en parochie blijken nog steeds een belangrijke 
steunpilaar in het infrastructuuraanbod voor verenigingen. Het gebruik varieert er van wekelijkse tot 
jaarlijkse activiteiten van uiteenlopende aard; 

 Slechts een klein aandeel van verenigingsactiviteiten blijkt momenteel plaats te vinden in de 
infrastructuur die tot het huidige gemeenschapscentrum behoort (nl. Rabboenizaal en raadhuis 
Meerle). Dit wordt ook bevestigd door de screening van de verhuurgegevens van het 
gemeenschapscentrum in voorgaande jaren; 

 De andere gebruikte gemeentelijke infrastructuur bestaat voornamelijk uit infrastructuur van 
(voormalige) gemeentelijke scholen (refters, turnzalen…). 

 
Voor het merendeel van de combinaties tussen verenigingen en de locaties blijkt dat er sprake is van 
gedeeld gebruik met anderen. In dat geval gaat dit in ruim ¾ van de gevallen gepaard met een vergoeding. 
Dit wijst alvast op een zekere flexibiliteit van de verenigingen voor de organisatie van de activiteiten en 
een zekere bereidheid om gepaste vergoedingen te koppelen aan het infrastructuurgebruik.  
Eerder verrassend werd op de vraag of de vereniging op een termijn van 5 jaar zekerheid heeft over de 
gebruikte locaties, in 54% van de gevallen negatief geantwoord. Daarbij kan vastgesteld worden dat deze 
onzekerheid net zo goed bestaat voor locaties die door de stad, de kerkfabrieken en anderen ter 
beschikking wordt gesteld.  
Niettemin blijkt er bij de verenigingen tevredenheid te bestaan over het merendeel (92%) van de locaties 
die zij in gebruik hebben, een hoog cijfer.  

Ruimte- en infrastructuurbehoeften  
Een belangrijk onderdeel van de bevraging gaat verder in op de ruimte- en infrastructuurbehoeften van 
de verenigingen. Aan de hand van een aantal vragen werd gepolst naar de tevredenheid op het huidige 
globale infrastructuuraanbod, de interesse of nood aan bijkomende infrastructuur en de interesse om hier 
tegen betaling van gebruik te maken indien het stadsbestuur deze ter beschikking zou stellen in het kader 
van een gemeenschapscentrum.  
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Tevredenheid over het huidige infrastructuuraanbod  

Minder positief is de algemene tevredenheid over het globaal infrastructuuraanbod in Hoogstraten. 
Slechts iets meer dan de helft van de antwoordende verenigingen zijn zonder meer tevreden over het 
globale infrastructuuraanbod. De grote tevredenheid over de gebruikte locaties vertaalt zich dus niet in 
dezelfde mate van tevredenheid over het infrastructuuraanbod. Dit betekent dat heel wat verenigingen 
minstens het gevoel hebben niet voor (al) hun activiteiten een goede plek te kunnen vinden. 
Uit de verdere duiding bij deze antwoorden komen ook een aantal redenen voor ontevredenheid naar 
voor die bijzonder relevant zijn in de zoektocht naar de toekomst van het gemeenschapscentrum:  

 het ontbreken van een voldoende uitgeruste podiumzaal in de gemeente  

 het ontbreken van opslagruimte/repetitieruimte nabij ruimte voor concerten/voorstellingen   

 geen lokaal voor grotere activiteiten beschikbaar 

 te grote afhankelijkheid van scholen en privaat-aanbod door te weinig gemeentelijke infrastructuur  

 …. 
 
Hieruit blijkt dat er voor specifieke activiteiten momenteel geen toereikend aanbod bestaat en lijkt men 
de taak om hier een infrastructurele oplossing vanuit gemeenschapsbelang te voorzien bij het 
stadsbestuur te leggen. Daarbij wordt vanuit de verenigingen veel belang gehecht aan beschikbaarheid op 
de gewenste tijdstippen en schappelijke vergoedingen.  
 
Wanneer we deze respons toetsen aan het type van verenigingen blijkt zeker ook in aanzienlijke mate 
ontevredenheid terug te vinden bij de culturele verenigingen die het ontbreken van een degelijke en goed 
uitgeruste podiumzaal, repetitieruimten en bijhorende opslagruimten momenteel als knelpunten 
opgeven. Dit lijken typische ruimtebehoeften waar de ontwikkeling een gemeenschapscentrum een 
antwoord op zou kunnen bieden. Deze verenigingen lijken voor de toekomst van het 
gemeenschapscentrum wat betreft activiteiten dus alvast een belangrijke partner.  

Interesse of nood aan andere, betere of bijkomende infrastructuur 

Rekening houdend dat er toch bij een deel van de verenigingen ontevredenheid bestaat over de 
beschikbare infrastructuur, leek de vraag of er interesse is of nood aan een andere, betere of bijkomende 
locatie/infrastructuur voor de goede werking van de verenigingen bijzonder relevant.  
 
Al blijkt hier geen rechtstreekse link te zijn tussen tevredenheid over het aanbod en interesse in 
bijkomende infrastructuur, duidelijk is wel dat 42% van de respondenten aangeeft dat zij nood of interesse 
hebben in een andere of bijkomende locatie of infrastructuur dan degene die zij op dit moment in gebruik 
hebben. 
 
Hieruit kan rechtstreeks afgeleid worden dat er vanuit het verenigingsleven toch een aanzienlijke interesse 
bestaat naar bijkomende infrastructuur. Deze interesse is indicatief (gezien de beperkte representativiteit 
en het feit dat aan de antwoorden geen verplichtingen verbonden werden), maar anderzijds staat elke 
behoefte uiteraard wel op zich. Als kanttekening kunnen we uiteraard ook stellen dat aangenomen mag 
worden dat verenigingen met de grootste noden wel de moeite namen om de bevraging te beantwoorden.   
 
Deze antwoorden lijken ook nog steeds in de lijn te liggen van de conclusies die verbonden werden aan 
het lokalenbehoeftenonderzoek dat in 2006 door de cultuurdienst van de stad werd uitgevoerd.  
En ook hier blijkt dat ook meer culturele verenigingen deze interesse betonen dan niet. Hier komt vooral 
naar voor dat er behoefte/nood is aan een bijkomende locatie voor concerten, optredens en repetities.  
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Daarnaast zou een aantal verenigingen ook bijkomende infrastructuur wensen voor tentoonstellingen en 
lezingen. Maar ook andere types verenigingen geven blijk van interesse in een podiumzaal, 
vergaderinfrastructuur, polyvalente ruimten voor grote activiteiten, leslokalen etc.  
Belangrijk punt is daarbij dat 71% van deze verenigingen tevens bereid zijn te betalen voor gebruik van 
dergelijke infrastructuur. Hieruit kan afgeleid worden dat een vergoedingssysteem geen algeheel 
struikelblok kan zijn. 

Specifieke ruimte behoeften (types van ruimten) 
Tenslotte werd bij verenigingen met nood of interesse verder gepolst naar de specifieke behoeften aan 
bepaalde types van ruimten die verwacht zouden kunnen worden binnen een gemeenschapscentrum: 
vergaderlokaal-cursuslokaal, repetitielokaal, polyvalente zaal, podiumzaal en expositieruimte. Er werd 
inde bevraging ook ruimte gelaten werden voor eigen invulling van de specifieke ruimte behoeften. Uit de 
antwoorden blijkt dat er een noemenswaardig aandeel van de respondenten aangeeft gebruik te willen 
maken van de volgende ruimten: 

 podiumzaal (17 respondenten) 

 vergader- of cursuslokaal (15 respondenten) 

 polyvalente zaal (13 respondenten) 
 
Verder blijkt er bij de respondenten ook in mindere mate interesse te bestaan voor een repetitielokaal (8 
respondenten) en een expositieruimte (2 respondenten). Eén vereniging gaf aan interesse/nood te hebben 
in louter opslagruimte.  
 
Hieruit leiden we af dat er bij de verenigingen toch een zekere behoefte bestaat aan een podiumzaal voor 
concerten, voorstellingen, dansshows, optredens, … Die vraag was ook in 2006 al groot. Het in gebruik 
nemen van de Rabboenizaal in het kader van het gemeenschapscentrum lijkt deze behoefte niet geheel 
weggenomen te hebben. Dit leiden we af uit het feit dat verenigingen die aangeven het aanbod van het 
gemeenschapscentrum te kennen toch nog steeds een behoefte aan een goed uitgeruste podiumzaal 
opgeven.  
Uit de antwoorden kan afgeleid worden dat voor een aantal verenigingen een zaal met capaciteit tussen 
de 100 en 200 personen zittend zou volstaan. Voor enkele verenigingen lijkt een grotere zaal met een 
capaciteit van zelfs 400 tot 500 zitplaatsen wenselijk.  
Voor vergader- of cursuslokalen en een polyvalente zaal is er een brede interesse bij de diverse soorten 
verenigingen. Dit zijn types van ruimten waarvoor de deeldorpen ook meer als gewenste locatie wordt 
opgegeven.  
 
Een ruime groep van de culturele verenigingen is vragende partij voor repetitielokalen. Maar ook sociaal-
culturele verenigingen delen deze behoefte. Deze behoeften situeren zich in Hoogstraten en Minderhout.  
Naar een expositieruimte is er eerder een beperkte interesse/nood merkbaar binnen de verschillende type 
verenigingen. Hier kan wel als kanttekening worden meegegeven dat exposities slechts bij een eerder 
beperkte groep binnen de verenigingen als kernactiviteit voorkomt. 

Locatiegebondenheid  
Voor de klassieke verenigingsactiviteiten (zoals wekelijkse activiteiten, ledenvergaderingen, repetities, …) 
stelt zich naar verwachting een grote gebondenheid aan het deeldorp waar de vereniging actief is. Dit is 
anders voor de meer sporadische activiteiten, zoals bv. jaarlijkse concerten, voorstellingen etc. waarvoor 
behoefte bestaat aan kwalitatieve infrastructuur, maar waar de eventuele binding met de deeldorpen 
tijdelijk doorbroken kan worden.  
Deze binding lijkt ook net iets minder belangrijk voor de culturele verenigingen met een ruimer 
wervingsgebied van de leden afhankelijk van de type van activiteiten (nichewerking).  
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Algemene bemerkingen  
In de bevraging werd de verenigingen in een laatste open vraag de kans gegeven nog bijkomende 
opmerkingen en suggesties toe te voegen.  
Hieronder een overzicht van de relevante algemene bemerkingen die werden meegegeven:  

 Beperkt aanbod van tafels en stoelen bij uitleendienst  

 Vraag om alle beschikbare accommodaties en tarieven te communiceren  

 Vraag naar meer subsidiegelden voor culturele verenigingen  

 Fietsbereikbaarheid als aandachtspunt voor het gemeenschapscentrum 

 Vraag naar locaties voor alle verenigingen in eigen dorp en aan gunstige prijs 

 Belang van gemeenschappelijke zalen voor een levendig contact tussen de verenigingen 

 …  
Algemeen mag men stellen dat de ondersteuning van de verenigingen in Hoogstraten nog enkele 
uitdagingen stelt, in het bijzonder wat betreft hun infrastructurele noden.  

2.4.4 Conclusies  

De bevraging onder de verenigingen bereikte niet de gewenste respons waardoor de representativiteit 
beperkt is.  
Niettemin kan algemeen gesteld worden dat volgende punten globaal naar voor komen:   

1) Verenigingen hebben momenteel geen al te grote zekerheid over de locaties die zij in gebruik 
hebben. Niettemin tonen ze wel een grote tevredenheid over de gebruikte locaties. Dit in 
tegenstelling tot een mindere tevredenheid over het globale infrastructuuraanbod dat geen 
antwoord biedt op een aantal concrete noden van verenigingen.  

2) Voor de gangbare activiteiten bestaat een sterke locatiegebondenheid aan de verschillende 
deeldorpen. Er kan aanbevolen worden het infrastructuuraanbod in de verschillende deeldorpen 
op te volgen en vanuit de stad te anticiperen op eventuele toekomstige lacunes. Mogelijk is hier 
een rol weggelegd voor filialen van een gemeenschapscentrum. Al beperken de behoeften zich 
hier in hoofdzaak tot polyvalente infrastructuur en vergaderaccommodatie.  

3) Vanuit het verenigingsleven bestaat een duidelijke indicatie van behoefte aan 
gemeenschapscentrum infrastructuur, waarbij de nood aan een (bijkomende/andere) podiumzaal 
het hoogst blijkt. Deze wordt bij voorkeur in Hoogstraten, in mindere mate Minderhout 
gesitueerd. Hier wordt een duidelijk signaal gegeven voor het uittekenen van een toekomst van 
het gemeenschapscentrum met een vaste hub rondom een podiumzaal binnen het kleinstedelijk 
gebied Hoogstraten.  
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3 Bespreking met de experts 

3.1 Situering & aanpak 

Op dinsdag 23 mei werd het voorlopig en tussentijdse rapport van dit exploratietraject voorgelegd aan 
een aantal experts. Deze fase vormde de laatste etappe alvorens het eindverslag vorm en inhoud zou 
krijgen. De bedoeling was duidelijk en scherp: zowel de aanpak als (vooral) de resultaten van deze 
verkenning van het profiel van een gemeenschaps-/cultuurcentrum in Hoogstraten zouden kritisch 
worden beschouwd, besproken, geduid en geamendeerd door een bewust gekozen groep mensen. Deze 
brachten elk een heel specifieke en in dit kader bijzonder relevante expertise mee. De groep die zich 
verzamelde bestond uit: 

Tabel 10 Samenstelling panel van experts voor toetsing van het profiel van gemeenschaps-/cultuurcentrum in Hoogstraten 

Externe experts 

Miek Dekepper Voormalig directeur LOCO, VVSG, VCC, CC Bierbeek 

Staf Pelckmans Directeur De Warande en diverse bovenlokale functies 

Kristien Mangelschots Gemeenschapscentrum Merksplas 

Jeroen Platteau Directeur CC De Ploter, Ternat 

Elke Van Lent Vlaamse Vereniging Cultuurcentra/gemeenschapscentra 

Toon Berckmoes Senior-advisor IDEA Consult, eerder CultuurNet, Toerisme Vlaanderen, Antwerpen 93 

Interne experts 

Jef Vissers Schepen 

Ward Baets Schepen 

Daan Aerts Diensthoofd Cultuur 

Rhea Denissen IOK 

Johan Van Opstal IOK 

Brent Blockx Gemeenschapscentrum 

Guy Redig Moderator 

 
Deze toetsing aan experts werd als volgt georganiseerd: 

 De externe experts ontvingen bij voorbaat het voorlopige eindverslag, met de boodschap dat vooral 
de conclusies systematisch zouden worden besproken; 

 De experts werden als een panel opgesteld, fysiek gesitueerd tegenover de actoren van Hoogstraten; 

 De actoren uit Hoogstraten vervulden vooral een luisterende rol en stelden tussenin vragen ter 
verduidelijking of verscherping van uitspraken van de externe experts; 

 Het programma volgde de opbouw van de voorlopige conclusies. Na een algemene “ventilatieronde” 
werden deze systematisch behandeld; 

 Rhea Denissen en Guy Redig stonden in voor de rapportage; 

 Het gesprek verliep tussen 10u30 en 15u, met een half uur pauze. Deze timing werd gerespecteerd. 
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3.2 Algemene inhoudelijke reacties 

Alle experts drukten duidelijk hun waardering uit voor de keuze van het stadsbestuur om dit proces zoveel 
kansen te geven en dit methodisch sterk te onderbouwen. Ze apprecieerden vooral de ernst, openheid en 
kwaliteiten ervan en duidden het noodzakelijk maar in Vlaanderen zeker niet als vanzelfsprekend. 
 
Tegelijkertijd uitten zij hun behoefte aan een meer ambitieuze invulling van de culturele toekomst voor 
Hoogstraten. Deze ambitie betekent voor hen o.a. 

 Meer durf om buiten de voorspelbare kaders te denken en te handelen, bewust ruimte te geven aan 
minder orthodoxe referenties en mogelijkheden, grenzen op te zoeken en indien nodig te 
overschrijden…; 

 Een hoger aspiratieniveau, de lat hoger te leggen en de toekomst met meer ambitie in te vullen; 

 Om zo expliciet kansen te geven aan vernieuwing, experiment en durf, bewust te streven naar af en 
toe een verrassingseffect. 

 
Regelmatig verbreedden of versmalden de adviezen en reacties van de experts, ze balanceerden tussen 
enerzijds de concrete en specifieke positionering van een gemeenschaps-/cultuurcentrum als voorziening 
en anderzijds de brede context van het lokale (cultuur)beleid en de regionale relaties. Het bleef 
consequent duidelijk dat in deze verkenningsoefening de grenzen tussen één voorziening (een 
gemeenschaps- of cultuurcentrum) en de bredere context van het lokale en regionale cultuurbeleid elkaar 
raakten en soms voor onduidelijkheid zorgden. Dit bevestigt weerom dat elke keuze voor een concept van 
gemeenschaps-/cultuurcentrum niet kan zonder tegelijkertijd een inbedding in de beleidscontext – zeker 
deze van cultuur – in Hoogstraten en de regionale umwelt. Deze spanning illustreerde vaak een discussie 
tussen doel en middel, en de relativiteit van deze begrippen: ging het nu alleen om het gemeenschaps- of 
cultuurcentrum als instrument binnen een breder beleid… of als doel op zich. 
 
Daarbij beklemtoonden de experts doorheen het gesprek en bij diverse onderdelen de volgende 
prioriteiten: 

 Voor zowat elk onderdeel van welk concept ook, is het noodzakelijk om ook beroep te doen op externe 
expertise (van bv. collega-gemeenschapscentra): personeel, infrastructuur, logistiek, beheer & 
uitbating, communicatie, programmering enz. Deze expertise is er volop in de regio en in Vlaanderen 
(en daarbuiten) en is veelal ook gratis; 

 Het cruciale belang van de juiste mensen/profielen, want zij zorgen voor een geslaagde concretisering 
van concepten… of niet. Dit pleidooi klonk herhaaldelijk, waarbij werd gesteld dat zelfs de beste 
hardware (bv. infrastructuur) niet kan zonder goede software; 

 De nood van een steeds opnieuw open en communicatieve manier van werken, die bewust zoekt naar 
bondgenootschappen (lokaal, regionaal…), co-creaties, mede-eigenaars om zo o.a. een noodzakelijk 
maatschappelijk en dus ook politiek draagvlak te creëren en tegelijkertijd eveneens op andere vlakken 
win-winsituaties te realiseren. 

 
De experts gaven hun adviezen op zeer diverse niveaus en in uiteenlopende dimensies: 

 In nogal wat gevallen klonken hun aanbevelingen vooral abstract, normatief en breed 
maatschappelijk: het ging over visie, over missie en over doelstellingen; 

 Tegelijkertijd werden er ook heel wat operationele en praktijktips gegeven. Deze vonden niet allemaal 
en zeker niet uitputtend hun weg in deze verslaggeving, maar het is belangrijk dat de experts in 
Hoogstraten deze noteerden en straks kunnen gebruiken bij verdere keuzes; 
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 Niet altijd klonken deze adviezen unisoon, soms (maar eerder uitzonderlijk) weken de adviezen 
onderling af, gebaseerd op diverse argumentaties. 

 
In een afsluitende fase verwoordden de experts nog expliciet de volgende adviezen aan Hoogstraten: 

 Het grote belang om de hoofdlijnen van het cultuurbeleid, met daarin de positie en het concept van 
een gemeenschaps-/cultuurcentrum uit te schrijven en zeker ook te enten op het geheel van het 
stedelijk beleid (sectoroverschrijdend denken en werken): dit moet compatibel zijn; 

 Besteed zeker aandacht aan de locatie van het gemeenschaps-/cultuurcentrum met voldoende 
zichtbaarheid en een goede inbedding in de publieke ruimte; 

 Hoogstraten verdient zeker “meer en beter”, blijkt uit deze exploratie. Zoek daarbij een nieuw 
evenwicht, laat dit bepalen door het eigen DNA en niet te veel door oude systemen. Daarbij kan het 
denken aan een “derde ruimte” meespelen; 

 Bij de conceptualisering: veel bezoeken afleggen, juiste expertises inschakelen – tracht ook te werken 
met architecten die voldoende ervaring en voeling hebben met de culturele sector en aanverwante 
activiteiten (bijv. horeca) . Tip: Tongeren; 

 Zoek een goede balans tussen bescheidenheid en ambitie… die misschien hoger mag zijn…; 

 Vraag van Merksplas om samen te werken aan de ontwikkeling van de Kolonies; 

 De VVC acht dit traject echt voorbeeldig en wil ook in de toekomst bijdragen aan concepten en 
praktijkuitwisselingen; 

 Kies zeker voor gemeenschapsopbouw, betrek vele mensen en hun verbanden, zet in op mede-
eigenaarschap en maatschappelijk engagement, verval niet te snel in routine – hou de blik open voor 
experiment en vernieuwing; 

 Het is belangrijk om rekening te houden met de regionale context en samenwerkingsmogelijkheden 
te verkennen op diverse vlakken (zowel inhoudelijk-programmatorisch als zakelijk-organisatorisch);  

 De Warande heeft regiowerking hoog op de prioriteitenlijst gezet en biedt vele mogelijkheden om 
deze te concretiseren. Gebruik deze en andere ervaring, kies voor bv. jobschaduw, stages in andere 
centra. 

3.3 Plaats van de adviezen in dit verslag 

In de hiernavolgende inhoudelijke verwerking en conclusies worden de bijdragen van de experts steeds 
apart vermeld. Deze dienen wel samen te worden gelezen met de algemene aanbevelingen, zoals in 
voorgaand punt verwoord. 
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4 Inhoudelijke verwerking & conclusies bij dit verkenningstraject 

4.1 Vooraf: een geïntegreerde verslaggeving 

In dit deel worden de resultaten van de verschillende onderdelen van het verkenningstraject op een 
geïntegreerde wijze verwoord. Dit betekent dat er één omvattend verhaal wordt verteld, met daarin de 
verwerking van voorafgaande verslaggeving en besprekingen. 
 
Het gaat hier over duidingen, normatieve interpretaties van wat voorafging, waarbij wel uitdrukkelijk 
wordt getracht om deze te verbinden aan de diverse gesprekken, bevragingen en besprekingen. De 
werkdag met de stuurgroep op 14 april vormde daarbij een richtinggevend moment. Daar werd voor het 
eerst systematisch teruggeblikt op de verslagen, die via gesprekken in een vorm van consensus groeiden 
naar dit verslag. Dit was weliswaar een besloten bijeenkomst maar vormde een belangrijk 
scharniermoment in de verdere inhoudelijke ordening van wat aan resultaten uit de voorbije fasen op de 
tafel kwam. 
 
Bij een aantal onderwerpen wordt expliciet verwezen naar wat er in het gesprek met de externe experts 
hieromtrent werd gesteld. 

4.2 De nabijheid en het (de)centrale 

Voorafgaand aan meer concrete uitspraken over het gemeenschapscentrum, leidt dit traject heel expliciet 
naar de vaststelling dat de notie nabijheid een heel belangrijke aandacht vraagt. Wat betekent dit begrip 
en waarom deze voorafgaande aandacht? 

4.2.1 Fysieke nabijheid 

In de eerste plaats gaat het over fysieke nabijheid. Dit betekent de onmiddellijke woon- en leefomgeving 
van de burgers van Hoogstraten, in concreto de deeldorpen. Natuurlijk kunnen deze niet voor alles en 
altijd de prioriteit krijgen, toch betekent kleinschaligheid, dichtbij huis, een notie die voor veel 
beleidsaspecten speelt, dus ook voor cultuur en met name voor het gemeenschapsleven. De aandacht die 
dit onderzoek besteedt aan een eventueel nieuw gemeenschapscentrum mag daarom niet worden geduid 
als minder bekommernis voor wat zich decentraal (de huidige werking is trouwens decentraal) in de stad 
afspeelt en aandient. Dit geldt uiteraard voor wat de plaatselijke verenigingen aanbieden, voor de 
mogelijkheden die hen geboden worden en de accommodaties die decentraal ter beschikking staan. Uit 
deze verkenning blijkt heel duidelijk het belang daarvan, wat niet mag verminderen bij een investering in 
een nieuw gemeenschapscentrum in het centrum. Ze moeten op de best mogelijke wijze compatibel zijn. 
Dit betekent o.a. dat er zich ook voor de optimalisering van de decentrale accommodatie en ondersteuning 
een plan opdringt. Niet alle deeldorpen zijn immers goed bedeeld; her en der stellen zich problemen. De 
oude parochiale gebouwen bijvoorbeeld zijn niet altijd aangepast en de eigenaars en beheerders ervan 
beschikken niet over de middelen om ze actueel bruikbaar te houden. Toch vervullen ze een 
onvervangbare rol voor vele gemeenschapsnoden, ook deze die cultureel zijn. 
 
De Vlaamse context laat zien dat de reikwijdte van gemeenschapscentra en van cultuurcentra (buiten de 
centrumsteden) overwegend de zone 10km/10minuten betreft qua afstand of verplaatsingstijd. Deze 
prioritaire nabijheid-focus blijkt ook uit de enquête en zal dus prioritair ook voor Hoogstraten spelen, 
temeer omdat het centrum (Hoogstraten centrum) veel meer is dan louter een aanbodplek, dus ook 
relevante, aantrekkelijke diensten en co-productiemogelijkheden biedt. Deze nabijheid vormt ook een 
emanatie van wat verder als draagvlak wordt gedetailleerd. 
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De experts reageerden op de mogelijke spanning tussen nabijheid en bovenlokale aantrekkingskracht door 
het belang van de combinatie ervan te belichten. Afhankelijk van het profiel van de cultuurgebruikers, 
wordt afstand immers een relatief begrip. Voor echte jazz- of theaterliefhebbers bijvoorbeeld zijn 
afstanden van weinig tel. Het is dus vooral van belang om goed te monitoren hoe bepaalde aanbiedingen 
zich tegenover bepaalde (potentiële) publieken verhouden. 
 
Het accent op nabijheid verhoudt zich wat in contrast tot een eventuele bovenlokale prioriteit als focus 
voor het gemeenschapscentrum. Voor een prioritair ‘bovenlokale positionering’ wordt in Hoogstraten 
duidelijk niet gekozen, zonder evenwel de waarde van het (breed) regionale aanbod te willen 
minimaliseren. Eerder lijkt er een behoefte om Hoogstraten als bijzonder in een bredere regio te profileren 
(zie verder). Dit betekent in concreto dat Hoogstraten niet kiest voor bijvoorbeeld een specifieke 
thematische profilering van het gemeenschapscentrum in de regio: d.w.z. profilering op één of meerdere 
genres via bv. ook bovenlokale programmatie op dit vlak. 

4.2.2 Het decentrale aanbod 

Gelinkt aan het vorige punt speelt ook het decentrale aanbod. Heel wat verenigingen en straat- of 
buurtgroepen vinden hun essentie in de onmiddellijke buurt. Ze vragen daarvoor ook de nodige 
ondersteuning. Uit o.a. de survey (IDEA), de bevraging van de verenigingen (IOK) en de bespreking, valt op 
dat het ondersteuningsbeleid ter zake nood heeft aan actualisering en optimalisering. Dit beleid bevat vier 
specifieke onderdelen, nl. 

 De subsidiëring, zowel structureel als projectmatig, vooral sectoraal ingevuld en vertaald in 
reglementen; 

 De materiële dienstverlening, via terbeschikkingstelling van o.a. allerlei specifiek toebehoren, 
eventueel transport (kampvervoer), onderhoud van terreinen enz.; 

 De terbeschikkingstelling van accommodatie, zowel permanent (verenigingslokalen) als occasioneel 
(gedeeld gebruik maken van bv. stedelijke infrastructuur en zeker ook het GC); 

 De begeleiding door gespecialiseerde ambtenaren, oriëntatie naar dienstverlening, organisatie van de 
participatie (o.a. adviesraden allerlei…). 

 
Het is inhoudelijk en strategisch aan te bevelen om het geheel van deze beleidsmaatregelen nog eens 
stevig op de werkbank te zetten en in nauw overleg en samenspraak met alle verenigingen, een nieuwe 
vorm en inhoud te geven. Dit zal ook concreet maken dat het werken aan een GC niet betekent dat de 
aandacht voor het verenigingsleven verslapt of wegdeemstert. 
 
De experts beklemtoonden het belang van deze dubbele keuze en van het gebruik maken van dit 
momentum om ook andere instrumenten uit het brede cultuurbeleid op de werkbank te monteren. 

4.2.3 Mobiliteit en bereikbaarheid van het aanbod 

Uiteraard speelt de bereikbaarheid een belangrijke factor, hoewel deze niet algemeen en alomvattend uit 
bv. de survey kan worden afgeleid. Natuurlijk is bereikbaarheid (waarbinnen nabijheid een aspect is naast 
bv. parking, openbaar vervoer, fietsstalling, e.d.m.), een sterk subjectieve factor die o.a. samenvalt met de 
levensfase (kinderen, minder mobiele mensen, hoogbejaarde mensen…) en met de perceptie van afstand. 
Wat voor de ene dagelijkse kost is, blijkt voor de andere een bijna onoverkomelijke barrière. Algemeen 
lijkt de mobiliteit geen overheersend probleem, zeker niet binnen de stadsgrenzen. Deze eerder positieve 
analyse kan, zeker in een Vlaamse context, wel enigszins verbazingwekkend klinken. Zowat alle steden en 
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gemeenten worstelen immers met een mobiliteitsprobleem dat zich vaak acuut stelt in de latere 
avonduren… dus specifiek als vele culturele activiteiten eindigen. Dit zette sommige gemeenten aan tot 
creatieve oplossingen, zoals car sharing. Misschien moet dit aspect nog meer van nabij worden 
geanalyseerd?   
 
Daarom is het aanbevolen om bij de concretisering van het GC de mobiliteit en bereikbaarheid steeds 
kritisch te bekijken, zeker bij de hierbij minst bevoorrechte doelgroepen. Verder kan in het 
mobiliteitsbeleid van de stad aandacht worden besteed aan bv. openbaar vervoersmogelijkheden tussen 
de deeldorpen en de kern op bv. weekendavonden. 

4.3 Een duidelijke nood, behoefte en verwachting 

4.3.1 Mag het wat meer zijn? 

In een theoretisch model zou men de volgende voorstelling kunnen maken: 

Figuur 13 Model van keuzes qua cultuuraanbod 

 
 
Uit zowat alle contacten en de analyse van verzamelde meningen blijkt dat er in Hoogstraten, zeker bij de 
cultuurgeïnteresseerde en georiënteerde respondenten, de nood en behoefte leven aan “meer”. Er is een 
overwegende vaststelling dat het bestaande aanbod niet helemaal voldoet aan wat wordt gewenst. 
 
Dit ‘meer’ betekent een combinatie van de volgende elementen: 

 Meer aanbod, zeker omdat het rijke verenigingsleven toch niet alle behoeften aan cultuurconsumptie 
(en productie in mindere mate) kan lenigen. Het gaat hier dus over ‘meer’ in kwantitatieve zin;  

 Dit kan als een aanvullend aanbod worden geschreven. Aanvullend betekent in deze context vooral 
een aantal kwaliteiten: 

 Een breed culturele context, zoals podiumkunsten, tentoonstellingen en – in mindere mate – 
vorming, toeleiding en introductie; 

 Met/van professionele kwaliteit. Professioneel betekent hier letterlijk gebracht door beroeps-
krachten, met de veronderstelling van een aanbod op een hoog niveau, een peil dat niet zomaar 
(uiteraard soms wel) door bv. de amateurkunsten kan worden gerealiseerd; 
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 Met een bovenlokale uitstraling: een aanbod dat niet zonder bijzondere inspanningen in 
Hoogstraten kan worden beleefd, dat speciaal moet worden aangetrokken, dat minstens relevant 
is in Vlaanderen, indien mogelijk zelfs internationaal; 

 Dat juist daarom eerder uitzonderlijk is, zeker niet routinematig of regelmatig; 

 Dat voldoende divers is en smaakbreedte vertoont, kortom dat zich niet verengt tot enkele niches 
of stijlen, maar inspeelt op uiteenlopende smaken van de bevolking en tevens hoe deze evolueren 
– want de werking van een GC wijzigt smaken en stimuleert nieuwsgierigheid. 

 In een geschikte accommodatie: dit is onvermijdelijk als men de voorgaande wensen wil respecteren. 
 
Zoals eerder gesteld, vragen de experts vrij unaniem een hogere ambitie dan uit de eerste verslaggeving 
bleek. Deze ambitie heeft o.a. te maken met profiel, imago en ook met de durf om buiten de lijntjes te 
kleuren en soms/ook verrassende keuzen te maken, te experimenteren, enz. Anderzijds bevestigen ze dat 
ambitie niet blind maar weloverwogen moet worden ingevuld. Het mag… moet zeker wat meer zijn. 
 
Daarbij – zo stellen de experts –  moet zeker niet het beeld van een “klassiek” cultuurcentrum model staan. 
Verschillende centra kozen een veel bredere invulling, waar de maatschappelijke werkelijkheid volop z’n 
kansen krijgt, ook qua output, beheer, dagelijkse werking enz. Het gevaar van concurrentie is in de regio 
niet of nauwelijks aanwezig. Er wordt op gewezen dat zeker de Noorderkempen behoefte heeft aan meer 
en beter, zeker in vergelijking met bv. de Zuiderkempen waar het aantal centra en het aanbod veel groter 
is. De regionale positionering lijkt daarom erg belangrijk. Men vertrekt ook niet van niets, er bestaan – ook 
in Hoogstraten – al erg inspirerende praktijken. Dit staat zeker niet in tegenstelling tot een eerder 
geadviseerde aandacht voor het lokale, maar werkt sterk aanvullend en versterkend. 

4.3.2 En hoe daaraan tegemoetkomen? 

Om aan deze eisen tegemoet te komen, is een aantal consequenties onafwendbaar. Want een aanvullend 
aanbod dat aan de vereiste kwaliteit en kwantiteit voldoet, kan niet zomaar worden gerealiseerd. 
Daarvoor zijn o.a. noodzakelijk: 

 Een aanvullende, nieuwe accommodatie die tegemoetkomt aan de infrastructurele voorwaarden die 
Vlaams en internationale aanbiedingen (uiteraard in de bescheidenheid… maar die zijn er ook 
internationaal; niet in het minst uit Nederland) stellen – zonder daarin tot het uiterste te gaan; 

 Een begroting die de gewenste/gehoopte extra programmatie mogelijk maakt; 

 Een personeelsbezetting die de werking, uitstraling en positionering kan dragen (en waarbij zeker 
plaats kan/moet zijn voor vrijwilligers); 

 Een organisatorisch verband (beheer, bestuur) dat een vlotte werking en een dynamische sturing 
mogelijk maakt; 

 Een sterk betrokken maatschappelijk draagvlak. Dit kan alleen via een sterk participatieve 
werkingscultuur, met de nadruk op bondgenootschappen, samenwerkingsverbanden en regionale 
netwerken. 

 
De experts deelden de vaststellingen van het proces, dus ondersteunen de keuzes die hieromtrent worden 
voorgesteld. Ze verwijzen echter naar de noodzakelijke sterke voorbereiding, het raadplegen van externe 
deskundigheid en vooral het behoedzaam en toch ambitievol construeren van concepten voor gebouw, 
personeel, beheer, programmering, enz. Zie bij verdere punten. 
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4.4 Adviezen en voorwaarden bij het invullen van deze nood/behoefte 

4.4.1 Overzicht 

Figuur 14 Overzicht van een afdoend antwoord op de nood aan cultuuraanbod Hoogstraten 

 

4.4.2 Geschikte, dus nieuwe accommodatie 

Consequenties van een investering 
Dit punt behelst wellicht het meest ingrijpende onderdeel, want het gaat over een concept dat in zich veel 
consequenties draagt. Het staat centraal in het antwoord dat dit verkenningstraject wil geven op de 
gedefinieerde vraag mag het iets meer zijn? 
 
Vertrekkend van de vaststelling dat de nood/behoefte aan een nieuw gemeenschapscentrum door een 
groot deel van de bevolking (en zeker de cultuurgeïnteresseerde en -betrokken mensen) wordt gedragen, 
lijkt de realisatie ervan aangewezen. 
 
Beslissen tot nieuwe infrastructuur is evenwel altijd een moeilijke en vaak omstreden beslissing. Dit heeft 
met een aantal factoren te maken: 

 Een investering, hoewel in een apart deel van de begroting opgenomen, betekent altijd een belangrijke 
som geld: middelen die over vele jaren worden afgeschreven maar toch op een bepaald moment 
doorslaggevend zijn in het geheel van de investeringen. Zo’n keuze verhoudt zich o.a. tegenover 
andere mogelijke investeringen zoals bv. ingrepen in het publieke domein, andere stedelijke 
eigendommen, straten, rioleringen, pleinen, sport- en speelaccommodatie, verzorgingsgebouwen 
enz.; 
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 Het voorgaande maakt meteen ook duidelijk hoe politiek gevoelig zo’n beslissing wel ligt. De keuze 
daarvoor kan mede daarom dus best zo gedragen mogelijk zijn en tegelijkertijd ook door de meeste 
burgers als noodzakelijk worden aangevoeld. 

Maken van een keuze 
Indien men de nood aan een nieuwe cultuur- & gemeenschapsinfrastructuur onderschrijft, gaat het niet 
alleen over een investering, maar ook over een concept, een visie. Deze moeten bij voorbaat scherp 
worden gesteld. Ook hier zijn er verschillende keuzes mogelijk, elk met een hele reeks consequenties. 
Daarbij speelt de “zaal” een doorslaggevende rol, want deze vormt een belangrijke voorwaarde om de 
gewenste en verhoopte kwaliteiten te kunnen presenteren. 
 
Uit de regioverkenning en de benchmarking blijken diverse mogelijke keuzen nogal wat voor- en nadelen 
te hebben, welke uiteraard heel sterk context gebonden zijn en vaak inspelen op historische en 
pragmatische indicatoren. 

Figuur 15 Mogelijke keuzes voor een nieuwe infrastructuur 

 
 
Indien men deze mogelijkheden overloopt: 

 Het verbouwen van een bestaande zaal: de mogelijkheden daartoe zijn te beperkt. De Rabboenizaal is 
niet in eigendom van de stad en kan niet zomaar, via verbouwingen, de nodige voorzieningen voor 
“professionele” voorstellingen bieden (toneeltoren, kleedkamers & foyer, catering en horeca enz.); 

 Het bouwen van een nieuwe zaal als stand alone kan wel tegemoetkomen aan de kwaliteitseisen maar 
niet aan de noodzaak om naast de zaal ook andere functies (hoogkwalitatieve vergader- en 
vormingsaccommodaties, specifieke dienstverlening en informatieverstrekking, horeca- en 
ontmoetingsfunctie, enz.) te bieden; 

 Het bouwen van een gemeenschapscentrum als een gebouw dat meerdere functies en mogelijkheden 
verzamelt en in een dynamisch verband samenbrengt, lijkt de enige en beste wijze om aan de hoger 
beschreven noden tegemoet te komen. Daartoe dragen de benchmarking en regiopositionering 
diverse richtinggevende argumenten aan en kunnen ook uit de survey noden worden afgeleid. Zoals:  

 een grotere zaal (350 à 400 zitplaatsen) + eventueel een kleinere zaal; 

 een aantal polyvalente vergader- en vormingsruimtes; 

 een state of the art uitrusting (logistiek, elektronica, keuken). State of the art betekent in deze 
context o.a. een uitrusting die tegemoetkomt aan de technische eisen die vele actuele producties 
en aanbiedingen stellen, vooral op het vlak van elektronica voor de sturing van allerlei theater-
technische aspecten, inclusief daaraan gekoppeld geluid en belichting, alsook de accommodaties 
om artiesten comfort en service te bieden die ze ondertussen als bijna vanzelfsprekend 
verwachten; 

 eventueel gekoppeld aan een ruimere publieke dienstverlening bv. bibliotheek, uitleendienst, 
jeugd- en vrijetijdsinformatie (actieve en passieve vormen) enz.; 

 met mogelijkheden tot catering en horeca-aanbod enz.; 
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 Belangrijk daarbij dat dit alles (infrastructuur, logistiek, dienstverlening, …) tegelijk ook kan 
gebruikt worden voor eigen, Hoogstratens talent en amateurkunsten. Indien mogelijk kan ook in 
infrastructuur voor repetities of eerder kleinschalige of intieme voorstellingen worden voorzien.  

Elementen voor een concept 
De verwerking van de verzamelde informatie leidde duidelijk naar de laatste keuze, met name een nieuw 
gemeenschapscentrum dat een mix van functies in een dynamisch verband mogelijk maakt. Het moet in 
deze context worden herhaald dat deze keuze zich niet in spanning tot een decentrale aandacht kan/mag 
en zal ontwikkelen. Wel integendeel, de ‘centrale’ infrastructuur en dienstverlening moeten 
complementair en vooral sterk verrijkend zijn aan wat zich meer decentraal aan aanbod, presentaties en 
processen aandient. 
Deze keuze gaat overigens over veel meer dan een zaal om een aanvullend aanbod te presenteren – 
hoewel de zaal daarvoor onmiskenbaar aanwezig moet zijn. Een keuze voor een stand alone nieuwe zaal 
zou echter een aantal belangrijke andere voorwaarden vergeten, namelijk de noodzaak om deze zaal in 
een levendig, dynamisch en polyvalent geheel in te bedden. Het bouwen van een apart zaalgebouw zou 
een accommodatie opleveren die gedurende het jaar grotendeels leeg en verlaten staat en enkel zou 
renderen bij optredens. Dezelfde zaal met idem kwaliteiten integreren in een levendig geheel zou meteen 
ook veel meer kansen bieden tot multi-inzetbaarheid. 
 
De naam “gemeenschapscentrum” duidt ook op het construeren van een ruimte waarvan zoveel mogelijk 
leden van de gemeenschap, zowel verenigingen als individuen, kunnen gebruik maken. Zo’n 
gemeenschapscentrum is te zien als een cluster, een samenhangend geheel van functies en voorzieningen. 
Dit moet via ligging, architectuur, werking, beheer, enz. als meest belangrijke doelstelling worden 
gehuldigd. 
 
Het woord ‘iedereen’ betekent niet zomaar een op ‘de doorsnee mensen’ of op ‘de meerderheid’ (voor 
zover die bestaat) gerichte aandacht. De aan kenmerken getoetste verwerking (zie hoger) gaf duidelijk 
weer dat er zeker categoriaal mag/moet worden gewerkt, maar dat tegelijk ook andere kenmerken - bv. 
smaken, thema’s of subculturen – aandacht en aanwezigheid verdienen. Jongeren hebben een specifieke 
rol, maar niettemin verdient een GC ook een plaats in het jeugdbeleid, én vice versa. Daarbij dienen 
meerdere partnerships zich aan, bv. met jeugdhuizen of met specifieke cultuuruitingen. 
 
Verder wordt in deze context ook verwezen naar de noodzaak van co-creatie en een programmering die 
niet zozeer top-down, dan wel in bondgenootschappen en samenwerkingsverbanden ontstaat. Met deze 
benadering concretiseert men een actief participatiebeleid, gericht op het mede-eigenaarschap van 
burgers en hun verenigingen of groeperingen. 
 
Een specifieke aandacht voor talent van eigen bodem, een aandachtspunt dat duidelijk is af te leiden uit 
de survey, zal ook hier een rol opeisen en kan bijdragen aan de verbondenheid van een GC met zijn 
gemeenschap en kan ook onbekende of onverwachte lokale kwaliteit kansen geven.  
 
Mede daarom ook volgend duidelijk advies dat uit dit verkenningstraject kan worden afgeleid: de stad 
Hoogstraten heeft behoefte aan een gemeenschapscentrum dat naast een zaal (capaciteit 350 à 400), ook 
ruimte en kansen biedt voor heel diverse activiteiten. Daarbij horen een eventuele tweede kleinere zaal, 
alsook enkele vergaderzalen die meer bieden dan wat nu al beschikbaar is (en misschien niet 
vanzelfsprekend beschikbaar blijft…). Daaronder ressorteren ook de inrichting, de logistieke 
mogelijkheden, enz. Daarin zal het gemeenschapscentrum veel meer dan een programmarol opnemen, 
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maar als een hub functioneren en heel veel verbindingen, netwerken en ook structurele 
samenwerkingsverbanden creëren. 
 
Het hoeft weinig betoog dat ook een educatieve functie een aparte plaats opeist. Hoewel de survey hier 
geen zwaar accent weergaf (behoudens de actieve kunstenbeoefenaars), lijkt structurele aandacht voor 
dit aspect een voorwaarde om ook op de langere termijn een smaakverrijkende en -verdiepende functie 
te realiseren. Dit aspect vraagt wellicht meer dan een zijdelingse aandacht, misschien is een specifieke 
functie van kunst- en cultuurbemiddelaar wel aangewezen? 

Reacties van de experts 
De experts besteedden erg veel aandacht aan dit onderdeel van het proces. Zoals eerder gesteld, stappen 
ze voluit mee in de keuzes die worden voorgesteld en onderlijnen ze de noden die hiervoor de basis 
vormen. Daarbij hebben ze heel wat aanvullingen geponeerd, van diverse aard en uiteenlopende 
dimensies. In concreto: 

Wat betreft de accommodatie als geheel: 

 Een grotere zaal is cruciaal, maar kan niet als ‘zaal alleen’ worden ontwikkeld; 

 Hier dringt zich een goed overwogen en door diverse experts gevoed concept op; 

 Architecten zijn zelden hierin gespecialiseerd en neigen vaak naar een naar binnen gerichte oplossing. 
Het is noodzakelijk hiervoor de juiste ontwerpers aan te trekken; 

 De accommodatie moet qua ligging tegemoetkomen aan wat wordt verwacht: een levendig centrum 
dat zoveel mogelijk passanten en gebruikers aantrekt. Dit betekent o.a.: 

 Voldoende diverse aantrekkelijkheid ook als bv. de grote zaal niet in gebruik is – zie verder; 

 Dit geldt in het bijzonder voor de horeca (zie verder); 

 De infrastructuur moet in de mate van het mogelijke op de dagdagelijkse looplijnen van diverse 
doelgroepen liggen. Het begrip “doorwaadbaar” werd hier gebruikt; 

 Heel belangrijk: zo’n centrum moet een “open gezicht” hebben, niet afgekeerd maar heel duidelijk 
gericht naar de gemeenschap. In dit kader dient het belang van de locatie voldoende onderstreept 
te worden. Daarnaast moet dit ook in de architectuur duidelijk worden doorvertaald, wat niet altijd 
even evident is;  

 De infrastructuur moet ook in een zinvolle relatie staan tot z’n onmiddellijke omgeving. Dit kan 
door bv. terras met aansluiting op publieke ruimte, een tuin, speelaccommodatie. 

 Parkeergelegenheid vraagt bijzondere aandacht; 

 Alle experts beklemtonen dat het centrum ook zonder dat er zich in de zaal iets afspeelt, levendig en 
doorleefd moet worden en blijven; 

 Een experte vermeldde het begrip “derde ruimte”, als beschrijving van een bijkomend gevoel van er 
zich thuis voelen, zelfs zonder effectieve deelname aan activiteiten (derde milieu), hierbij duidend op 
gezelligheid, gastvrijheid enz.; 

 Het centrum moet een eigen identiteit opbouwen, een ‘brand’ worden zelfs, en dat vraagt goed 
denkwerk: naam, logo maar evenzo meubilair, inrichting, soort horeca enz. Refererend aan “derde 
ruimte” is een gevoel van eigenheid, eigenaarschap en thuis zeer belangrijk. Dit imago is meer dan 
verpakking en vraagt veel aandacht in de globale conceptontwikkeling. 

Wat betreft aansluiting bij andere spelers: 

 Hou een nieuwe accommodatie zeker niet te beperkt en durf in de conceptualisering de deuren en 
ramen wijd open te zetten, ook m.b.t. commerciële partners (bv. winkels, horeca, enz. – zie verder); 
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 Dit betekent meteen ook een oproep om andere culturele spelers te betrekken – zover als mogelijk. 
Bv. combinatie met bibliotheek, jeugd- & sportdiensten enz.; 

 Het verenigingsleven moet een echt bevoorrechte partner zijn en er dienstverlening & accommodatie 
vinden die andere/betere kwaliteiten biedt dan de eigen voorzieningen en juist daarom - aanvullend - 
erg aantrekkelijk kan zijn. 

Wat betreft de grote zaal 

 Het verslag gewaagt van een “state of the art” zaal. Dit betekent niet een oproep tot een onbetamelijk 
niveau van luxe en techniek, wel een aanbod dat helemaal à jour is en klaar staat voor toekomstige 
ontwikkelingen; 

 De zaal moet evenwel wel een bijzondere kwaliteit bieden. Dit heeft inderdaad, zo beklemtonen de 
experts, te maken met technische inrichting, modaliteiten voor het ontvangen van artiesten en 
uiteraard een comfortabel gevoel voor toeschouwers en bezoekers; 

 Cruciaal is hier de capaciteit. De experts beklemtonen in grote consensus dat een zaal van meer dan 
350 à 400 plaatsen zeker niet aangewezen is, omwille van diverse redenen: 

 Het blijft moeilijk om ze te vullen en bij echte “knallers” zal ze dan toch te klein blijven; 

 Hoewel een capaciteit boven 350 meer kansen op financiële winst geeft, lonkt hier de valstrik dat 
deze capaciteit zelden zal worden gevuld en op lange termijn geen winstfactor wordt; 

 Kortom: voor break-even blijkt, althans volgens een aantal experts, de capaciteit op 350 stoelen te 
liggen. Vanaf meer wordt het mogelijk winsten te maken, daaronder is het moeilijk. Anderzijds is het 
vullen van zo’n capaciteit geen sinecure. Ook hier dringt zich een keuze op, hoewel de tendens bij de 
experts wijst in de richting van een maximum van 350… zonder daar absolute uitspraken over te 
declameren;  

 Een sterk pleidooi voor een “vlakke vloerzaal”, want met een intelligent doekensysteem kan men de 
zaal omtoveren; 

 Hierbij speelt ook de vorm (rechthoekig, vierkantig…) een belang i.v.m. afstand tot podium of 
toonplaats; 

 Over de flexibiliteit van de zaal is er geen absolute consensus. Enerzijds is er een sterk pleidooi voor 
een vast ingerichte zaal, anderzijds getuigen andere experts van de actuele mogelijkheden van 
makkelijk uitschuifbare/telescopische tribunes. Volgens sommigen leiden deze flexibele tribunes toch 
altijd nog tot (onverantwoord) tijdsverlies, waarbij de zaal geruime tijd onbruikbaar wordt; anderen 
verwijzen naar de nieuwste technieken die hier positief op zouden inspelen; 

 Het is zeker aangewezen om de zaal zo te concipiëren dat er, via allerlei ingrepen, toch een groei- of 
krimpfunctie in wordt voorzien. Niets is minder gezellig dan een koude rug omdat een groot deel van 
de zetels leeg blijft. Ook daartoe bieden de actuele technologie en architectuur prima mogelijkheden. 
Hier speelt nogmaals het cruciale belang van een goed gewogen concept; 

 Voor de geluidsinstallatie lijkt het meer en meer zo dat bezoekende gezelschappen/groepen zelf over 
heel wat beschikken en dat hier vooral de compatibiliteit en de adequate technische ondersteuning 
belangrijk zijn. Er kan ook veel materiaal (geluid, licht) worden ingehuurd; hier moet de oefening 
worden gemaakt wat het meest loont: eigen investeringen of systematisch huur; 

 Een heuse toneeltoren lijkt niet meteen aangewezen. 

Wat betreft tentoonstellingsmogelijkheden 

 Tentoonstellingen winnen aan belangstelling en kunnen heel wat volk op de been brengen, uiteraard 
afhankelijk van de kwaliteit en de soort tentoonstelling; 

 Toch moet hierbij gemodereerd worden: 
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 Er zijn in een centrum heel wat ruimtes waar quasi permanent tentoonstellingen kunnen worden 
georganiseerd: de hal, het onthaal, de horeca, de gangen…; 

 Tegelijkertijd kan een bijzondere tentoonstelling een hoogtepunt vormen. Daarvoor is 
desgevallend een specifieke tentoonstellingsruimte noodzakelijk, waarbij vooral licht en 
verlichting belangrijk zijn. Dit zou evenwel via het concept van flexibele vergaderaccommodatie 
kunnen opgevangen worden. 

Wat betreft vergaderaccommodatie 

 Dit aanbod is zeker noodzakelijk, maar varieert tussen de eigenschappen polyvalent versus specifieke 
mogelijkheden, of flexibel versus permanent/strak gestructureerd; 

 De keuzes daartussen moeten rekening houden met o.a. 

 Waaraan is de hoogste nood (gerelateerd tot wat allemaal reeds beschikbaar is)? 

 De zalen/zaaltjes moet zeer slim en degelijk worden ingericht. Hierbij rekening te houden met 
verschillende soorten activiteiten die er kunnen plaats vinden (van gewoon vergaderen tot actieve 
workshops, knutselen en ateliers, koken, enz.) 

 Specifieke keuzes, bv. een (les)keuken, kan door dit slim te concipiëren ook aansluiting vinden bij 
de toog of de horeca; 

 De inrichting moet tegemoetkomen aan hoge kwaliteit: duurzaam, mooi en bv. in orde qua 
informatica, verlichting, verluchting, vloerbekleding, wifi, enz.; 

 Er moet zeker rekening worden gehouden met opslagplaats, ook voor semi-permanente 
gebruikers of tijdelijke huurders; 

Wat betreft de horeca 

 Een horecavoorziening is eveneens cruciaal in het concept waaraan Hoogstraten refereert; 

 Een horeca-uitbater wil graag handeldrijven. Dit kan niet zonder hem/haar voldoende vrijheid en 
kansen te geven. Een te beknepen uitbatingscontract legt de winstmogelijkheden (en daaraan 
verbonden creativiteit) aan banden en zal wellicht leiden naar een reeks mislukkingen; 

 Zoals ook bij ander functies het geval is, is de persoon van de verantwoordelijke hier doorslaggevend: 
het concept van de horecavoorziening moet aansluiten bij het geheel; het mag geen afwijkend of 
deviërend onderdeel worden; de stijl van de horeca moet dus compatibel zijn met de uitstraling van 
het centrum; 

 De relaties moeten soepel maar toch goed gedetermineerd zijn, o.a. qua prijzenpolitiek, de plaats van 
bv. vrijwilligerswerk, de eigen initiatieven van het centrum, de receptieve functies, enz. Daarbij telt 
zeker dat voor vele verenigingen het organiseren van de eigen “toog” vaak van levensbelang is om te 
kunnen overleven. Dit moet aansluiten bij wat de uitbater leefbaar/handelbaar vindt; 

 IDEA Consult beschikt over een beknopt rapport over succesvolle horeca in dit verband. 

Aparte aandacht: het reserverings- en gebruikerssysteem 

Experts vragen hiervoor bijzondere aandacht, omdat dit in vele opzichten het imago van het centrum mee 
bepaalt. Is niet alleen noodzakelijk voor grootschalige activiteiten, maar ook voor zalen, tentoonstellingen, 
bezoeken, enz. Er zijn hieromtrent al heel wat goede praktijken te vinden. Er kan ook een regionale 
component worden voorzien (synergie/efficiëntiewinst). 
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4.4.3 Begroting die de werking mogelijk maakt 

Naast investeringsmiddelen vraagt de werking van een gemeenschapscentrum, zeker in het concept zoals 
hierboven beschreven, de nodige middelen in de gewone begroting. Uiteraard zal de begroting voor de 
bouw en werking van een gemeenschapscentrum onderdeel uitmaken van een ruimere cultuurbegroting. 

Figuur 16 Begroting gemeenschapscentrum geïntegreerd in cultuur- en stadsbegroting 

 
 
Het is immers cruciaal om de werking van een gemeenschapscentrum structureel in te bedden in de hele 
cultuurwerking en er geen geïsoleerd element van te maken. 
 
De gewone begroting voorziet uitgaven die bepalend zullen zijn voor de wijze waarop het GC kan werken 
en zich zal positioneren in Hoogstraten en de regio. 

Figuur 17 Overzicht financiën gemeenschapscentrum in rubrieken 
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Apparaatskosten 
Het gaat hier over de kosten die inherent zijn aan de creatie van een “entiteit”: o.a. de kosten verbonden 
aan het personeel (lonen, verzekeringen, vorming, enz.) en de bijhorende administratieve en technische 
werkingskosten. Daarnaast heeft een gebouw altijd diverse evidente kostenposten, zoals bv. nuts-
voorzieningen, onderhoud (reinheid, kleine herstellingen, enz.) en veiligheid (een kost die zeker bij 
grootschalige activiteiten opduikt). 

Werkingskosten 
Het programmatiebudget betreft veruit het grootste deel van het nodige totaalbudget. Hierin schuilt ook 
de ambitie van het GC. Het aantrekken van aantrekkelijke artiesten, voorstellingen, tentoonstellingen, 
inleiders, voordrachtgevers enz. kost immers centen. Dit vraagt om een aparte stielkennis, vertrouwdheid 
met wat zich breder in Vlaanderen (en omgeving) aandient, de kunst van het onderhandelen en 
samenwerkingsverbanden te sluiten, enz. Uiteraard kan dit budget groeien en evolueren. Daarbij zullen 
ook de inkomsten en hun verhouding tot de uitgaven mee bepalend zijn. 
 
Het programmatiebudget verdient voorzichtigheid. Hoewel de survey een duidelijke behoefte aan een 
aanvullend programma aangeeft, past in deze context wellicht een relativering die een desillusie i.v.m. 
opkomst en publieksbereik moet voorkomen. De survey was vooral een meningsuiting van reeds 
geïnteresseerde en zelfs cultuurgeëngageerde inwoners. Ervaringen in andere gemeenten (en met surveys 
van deze aard) wijzen op twee mogelijke gevaren: 

 Het wensgedrag: vragen bij surveys appelleren vaak aan een ideaalbeeld dat de respondent voor 
zichzelf creëert; hij beeldt zich in hoe aangenaam en interessant zo’n aanbod wel zou zijn. In realiteit 
zijn er echter zoveel hindernissen die de geïdealiseerde intensiteit van participatie sterk beperkt: men 
houdt van het aanbod, maar men kan er veel minder van plukken dan idealiter gewenst. Resultaat: 
veel minder bereik dan door de respondenten aangegeven.  

 De paradoxen van smaken en keuzes. Ook lijkt de goesting voor actieve participatie bij nogal wat 
inwoners hoog en uiten zij welgemeend hun verwachtingen t.a.v. het construeren van een programma 
dat grote groepen raakt en beroert. Dit is evenwel uiterst moeilijk. Smaakpaletten zijn zo divers als er 
potentiële participanten zijn. Vaak wordt hier gewerkt met een zogenaamd piramideprogramma, 
waarbij een brede basis zich richt naar een brede doelgroep en er toch in het aanbod vormen van 
meer gespecialiseerde aanbiedingen worden opgenomen. De top van de piramide kan sterk niche 
gericht zijn en juist in deze registers kan een structurele samenwerking in de regio, ook tot in Turnhout, 
tot meer efficiëntie en effectiviteit leiden. 

Het staat buiten kijf dat programmeren in, vanuit en door een gemeenschapscentrum geen exacte 
wetenschap kan zijn. De belangrijkste succesfactoren zijn hier de combinatie van veel contacten op het 
veld (gebruikers, verenigingen, collega’s, enz.), de stielkennis van de programmatiemedewerker(s), alsook 
tijd- en kostenbesparende samenwerking waar mogelijk en relevant. Deze drie aspecten zijn dynamisch 
en vragen ruimte en kansen om te groeien en te verfijnen, te lukken en te falen.   
 
Daarnaast mogen ook de communicatie- en promotiekosten niet worden onderschat. Daarbij kan 
natuurlijk de officiële gemeentelijke berichtgeving veel helpen maar toch zullen aanvullende acties, binnen 
en buiten Hoogstraten noodzakelijk zijn. Wellicht is professionele advisering hier aangewezen bij het 
uittekenen van een communicatieplan en dito werkplan. Kennisdeling met collega’s uit andere centra is 
ook hier een aanrader. 
 
Uit het traject bleken ook vele mogelijkheden om vrijwilligerswerk kansen te geven. Daarbij kan men 
kiezen tussen een eerder afwachtende houding (wie komt is welkom) tot een proactieve en structurele 
aandacht, een echt vrijwilligersbeleid. Daarin kan men erg ver gaan (cf. De Roma in Borgerhout), waarbij 
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vrijwilligers op heel diverse plaatsen hun ding kunnen doen. Dit zorgt niet alleen voor extra (en niet meteen 
peperdure) handen, ook voor veel draagvlak (het zijn immers ambassadeurs) voor het GC. 

 
Wat zeggen de experts? 
De noodzaak aan een begroting die mogelijk maakt wat wordt beoogd, vraagt weinig expertise. Toch 
beklemtonen de experts het gevaar dat de investeringskosten altijd moeten worden gekoppeld aan de 
werkingskosten en dus deel moeten uitmaken van het concept en z’n financiële consequenties. Het lijkt 
ook niet aangewezen om de werkingskosten strategisch te onderschatten om dan later met de kater te 
worden geconfronteerd. Wat vrijwilligerswerk betreft, wordt het meervoudig belang ervan (financieel, 
draagvlak, co-ownership, ambassadeurs) onderstreept, maar wordt tegelijk gewezen op de noodzaak van 
een specifieke coördinatie- of begeleidingsfunctie hiervoor. 

4.4.4 Efficiënte organisatie, dynamische sturing 

Het runnen van een gemeenschapscentrum, als een dynamisch knooppunt van vele functies, vraagt om 
een organisatie die accuraat, adequaat en soepel functioneert. Dit vloekt met vele regels die de (lokale) 
overheden moeten hanteren, o.a. gelinkt aan de comptabiliteit en de vaak omslachtige besluitvorming. 
De voorbije jaren zijn daarom speciale systemen ontwikkeld die zo’n vlotte werking kunnen waarborgen 
en die eveneens fiscaal-juridisch (bv. btw) mogelijkheden bieden die een stadsbestuur niet heeft. 
 
In het verleden kozen cultuur- en gemeenschapscentra vaak voor een combinatie van enerzijds het 
overheidssysteem (infrastructuur, personeel…) en anderzijds een vzw die instond voor bv. programmatie 
en vrijwilligerswerking omdat de financiële regels er veel gemakkelijker liggen. Zulke formules dobberden 
vaak in een wat schimmige omgeving. Om die reden voorzag de wetgever andere systemen, o.a. het 
budgethouderschap (met meer autonomie voor de aangeduide ambtenaar) en het oprichten van een 
Autonoom Gemeentebedrijf7 (AGB of een Extern Verzelfstandigd Agentschap naar publiek recht) of het 
oprichten van een PEVA (Privaat extern verzelfstandigd agentschap – dus privaat recht)8. 
 
Hier stelt zich een politiek/bestuurlijk vraag: in welke mate is het stadsbestuur bereid om van een directe 
sturing (stadsdiensten) over te stappen naar meer sturing op afstand, zoals bij een AGB of PEVA. Deze 
worden immers bestuurd door een raad van bestuur, die principieel over de volheid van 
bevoegdheid beschikt. De wetgever voorziet bv. bij een AGB altijd een eindverantwoordelijkheid bij het 
bestuur (primauteit van de politiek), o.a. door de afhankelijkheid van de goedgekeurde begroting en de 
verschillende controlemechanismen. 

Figuur 18 Verzelfstandiging van gemeentelijke taken 

 

                                                           
7 http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Verzelfstandiging/Pages/default.aspx 
8 http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Gemeentedecreet/Documents/Extern%20verzelfstandigde%20agentschappen.pdf 
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Deze verwijzingen beklemtonen de nabijheid van het bestuur bij een AGB. Er is ondertussen al een rijke 
praktijk van AGB’s en PEVA’s, ook in de cultuuromgeving. Die kunnen inspirerend werken. Daarbij dient 
evenwel opgemerkt dat evaluaties van een aantal praktijken aangeven dat de nood aan voldoende 
“massa” erg belangrijk is om het extra gewicht van een AGB te verantwoorden. Een keuze voor deze 
oplossing kan wellicht beter als men een aantal vergelijkbare en samenhangende materies erin verzamelt, 
bv. organisatie van evenementen, de bibliotheek, een uitleendienst of bij uitbreiding de volledige 
vrijetijdsinfrastructuur, enz. Deze massa zal opwegen tegen de extra inspanningen om een AGB te 
construeren. Tegelijkertijd moet men er dan over waken om niet een nieuw topzwaar instrument te 
creëren waardoor de boni misschien bedreigd worden. Binnen de VVSG is hierover uitgebreide informatie 
voorhanden, ook praktijkspecifieke. 
 
Anderzijds speelt in deze specifieke materie (het GC als cultureel instrument) ook ten volle het Cultuurpact. 
Dit beklemtoont dat een overheid, bij het kiezen voor bv. een GC, moet kiezen uit één van de drie 
voorziene beheerssystemen: ofwel puur gemeentelijk met de verplichting tot een adviesraad van 
gebruikers, ofwel privaatrechtelijk met vertegenwoordiging van bestuur en gebruikers, ofwel van 
specialisten. Het Cultuurpact dateert van voor de “uitvinding” van het AGB, maar kan daarin perfect 
passen. 
 
Uit de benchmarking bleek heel duidelijk een voorkeur voor een AGB of PEVA, vooral omdat deze binnen 
de voorhanden zijnde controlemechanismen toch over een grote autonomie beschikken voor het dagelijks 
functioneren van het GC. De sturing op grotere afstand door college en gemeenteraad maakt dat het 
micromanagement verdwijnt uit de gemeenteadministratie, maar dat de monitoring en zeker de evaluatie 
op een meer reflectief en ook fundamenteel niveau worden gebracht. Daarbij geldt wel een bijzondere 
alertheid voor het evenwicht tussen creatie van een aparte structuur en de massa die daarin wordt 
ondergebracht. 

 
Wat zeggen de experts? 
Het is al eerder gesteld: voor de experts liggen bij zowel de personeelsbezetting als de sturing erg gevoelige 
en bepalende factoren voor een succesvolle werking. Cf. het pleidooi voor de koppeling van hardware aan 
software. In essentie gaat het over mensen en de kwaliteiten ervan voor hun specifieke opdrachten en 
functies; het selecteren daarvan is geen exacte wetenschap. 

Personeel 

De verantwoordelijke van een GC of CC wordt bestempeld als een “cultureel ondernemer”. Deze 
woordcombinatie verduidelijkt zowel de culturele en maatschappelijke bevlogenheid als de zakelijke, 
organisatorische en communicatieve bekwaamheden. Dit vraagt uiteraard ervaring en tegelijkertijd ook 
ruimte om te groeien en zichzelf te positioneren. De verantwoordelijke zal ook een combinatie van 
uiteenlopende opdrachten moeten waarmaken: 

 Alles wat betreft algemene leiding, o.a. visie, HRM, rapportage en begeleiding bestuur, communicatie; 

 De programmatie vraagt een bijzondere competentie, die moet groeien maar kan sterk worden door 
regionale afspraken en samenwerkingen; 

 Van de verantwoordelijke mag worden verwacht dat hij/zij hierbij ook bijzondere aandacht besteedt 
aan het eigen hinterland: lokaal talent, verenigingsleven, scholen, deeltijds kunstonderwijs, 
uitzonderlijke producties, enz.; 

 Er kan worden gekozen om een aantal functies af te splitsen, maar dit zal gevolgen hebben voor het 
gewicht van het organogram en vraagt dus een nauwkeurige kosten-baten analyse; 
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 Hier kunnen ook bondgenootschappen of structurele afspraken worden gemaakt met stadsdiensten 
of andere specialisten bij partnerorganisaties in de regio of zelfs binnen de eigen stad. 

 
Daarnaast zijn er nog volgende uiterst belangrijke functies: 

 De techniek: kennis, beschikbaarheid, communicatieve vaardigheden. De experts gewagen toch van 
1,5 VTE, eventueel met contractuele aanvullingen. Een hoofdtechnicus is belangrijk, maar vele 
handelingen gebeuren nog steeds met twee mensen; 

 Onthaal, reservering: eveneens een kernopdracht met specifieke vereisten. Er lijken 
bondgenootschappen voor de hand te liggen: bibliotheek, infodiensten en onthaal, enz. 

 Het managen van vrijwilligers, die indien een duidelijke keuze, ook bijzondere aandacht vergen. 
Misschien wel één vrijwilligerscoach voor de ganse stad; 

 Alles rond onderhoud (dagelijks, technisch…). Hier kan een relatie met de stedelijke diensten spelen.  

Wat zeggen de experts i.v.m. sturing? 
Alle experts onderlijnen het cruciale belang van “de politici mee in bad te nemen”, ze dus van zeer nabij 
bij de sturing te betrekken. Tegelijkertijd beklemtonen ze de noodzaak van een “operationele afstand”. 
Dit betekent dat de bestuurders geen directie of staf zijn en dus niet spelen bij de dagelijkse werking, de 
uitvoering. Dit betekent dat politici toch eerder sturen op afstand, maar zonder afstandelijkheid. Natuurlijk 
blijft er een meer dan hechte verbinding met het stedelijk beleid, voor het geheel en voor cultuur. 
Daarnaast kan, afhankelijk van de gekozen formule, de sturing toch van nabij worden geïnformeerd over 
verloop, dagelijkse keuzes enz. Zoals expliciet gesteld: het zijn de politici die zich voor het centrum zullen 
moeten legitimeren aan de bevolking. Mede daarom is hun betrokkenheid, in het bijzonder voor het 
bepalen van de grote lijnen (visie, missie, hoofddoelstellingen) zo belangrijk. Tegelijkertijd moeten de 
directie en staf de ruimte krijgen om in vertrouwen zelf de werking te concretiseren. 
 
Wat betekent dit voor de besturingsformule? De experts zijn niet eenduidig over een concrete formule. 
Sommigen verwijzen met positieve ervaringen naar een AGB, andere uiten twijfels vooral indien het over 
kleine eenheden zou gaan (het sop en de kool…). Bij een AGB dreigt de betrokkenheid van het werkveld 
verloren te gaan – hoewel het Cultuurpact hieromtrent nog wel regels oplegt (bv. raad van advies). Een 
PEVA heeft dan weer het voordeel dat gebruikers structureel in het bestuur kunnen betrokken worden. 
 
De keuze van een verzelfstandigingssysteem moet in elk geval de impact van de politici (meerderheid en 
oppositie) bewaken. Daarbij moeten ook goede afspraken worden gemaakt m.b.t. 

 Rapportage aan bestuur (afhankelijk van formule), college en gemeenteraad; 

 De bepaling van de autonomie voor uitgaven, aanwervingen enz. van directie; 

 De relatie met het werkveld (cultuur, jeugd, onderwijs enz.); 

 De fiscaal en sociaaljuridische consequenties m.b.t. investeringen, personeelsstatuut, BTW-regime 
enz.; 

 Het grote belang om een relatie te houden met bv. de stedelijke technische diensten, voor o.a. 
herstellingen, onderhoud, enz. 

4.4.5 Maatschappelijk draagvlak 

Zoals eerder gesteld, leidt een keuze van Hoogstraten voor een GC met een breed infrastructureel, 
budgettair en organisatorisch kader naar heel wat consequenties; van infrastructureel, budgettair en 
personeel tot organisatorisch en bestuurlijk. 
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Daarbij is cruciaal, en dat blijkt uit quasi elk element uit dit verkenningstraject (regiopositie, benchmarking, 
survey), dat het GC breed wordt gedragen door grote en diverse groepen uit de bevolking. Deze positieve 
betrokkenheid komt niet vanzelf, maar vraagt een systematische prioritaire opbouw. Daarbij zullen de 
volgende elementen zeker hun belang hebben: 

 Vindt een groot deel van de bevolking zich in wat het GC biedt? Sluiten het programma en de werking 
aan bij de smaakbreedte, de diversiteit en goestingen van zoveel mogelijk verschillende smaken en 
behoeften? Dit vraagt heel wat stielkennis van de programmacoördinator en de wijze waarop het GC 
zich profileert in de stad en daarbuiten. Het gaat hier over prestige, vertrouwen, herkenbaarheid en 
identificatie; 

 In samenhang daarmee zal het GC ook veel meer moeten zijn dan een programmahuis, ook een plaats 
waar goede service, vriendelijk onthaal en relevante diensten worden aangeboden.  

 Heel speciaal en doorslaggevend voor succes gaat het hier ook over de creatie van een sterk en 
duurzaam gevoel van mede-eigenaarschap. Dit kan worden opgekrikt door o.a. 

 Een plaats waar ook verenigingen terecht kunnen, structureel of uitzonderlijk. De zaal, de 
vergaderaccommodatie enz. bieden ook hier heel belangrijke troeven; 

 Een plaats waar lokaal talent (zie survey) en plaatselijke kunstenmakers sant in eigen land mogen 
zijn, kansen, stimuli en eventueel ook coaching kunnen/moeten krijgen; 

 Een systeem van co-creatie met lokale spelers die het GC als hun werkterrein kunnen gebruiken; 

 Een plaats waar uiteenlopende vormen van vrijwilligerswerk tot ontplooiing kunnen komen: van 
heel uitvoerend (horeca, onthaal…) tot adviserend en technisch. 

 
Als Hoogstraten kiest voor een gemeenschapscentrum in een breed, dynamisch concept, dan ligt hier een 
duurzame prioriteit die verder gaat dan PR en communicatie, maar kiest voor een participatief en 
collaboratief project. Daarbij lijkt het vanzelfsprekend dat een sterk participatief en dialogerend beleid 
rond een gemeenschapscentrum niet als eiland kan dobberen in een omgeving die deze kenmerken niet 
zou dragen. 

Wat zeggen de experts? 
Hier klinken de experts helemaal eenstemmig en instemmend: een gemeenschapscentrum in Hoogstraten 
kan maar succesvol ontwikkelen indien er op een open, participatieve en creatieve manier naar en met de 
vele soorten burgers, verenigingen, diensten en instellingen wordt gewerkt. Dit mag en kan geen slogan 
blijven, het is een onderdeel van het DNA van het centrum en de cultuurwerking. 
Dit adagium vraagt aandacht in alle fasen en alle geledingen van de werking: 

 Bij de voorbereiding en zeker bij de conceptualisering… deze fase is cruciaal en vraagt enthousiasme 
en competentie om de dialoog en ongetwijfeld ook de discussies te begeleiden, te coachen; 

 Bij de realisering: verslaggeving, terugkoppelingen, enz. 

 Bij de werking en dit op verschillende niveaus en in dito dimensies: 

 Bij de besturing – meer dan een alibi, wezenlijke participatie (deelhebben is meer dan deelnemen); 

 Bij de programmering en alle bezigheden: aandacht voor wat lokaal leeft en beeft: verenigingen, 
talent, kunstonderwijs, scholen, maar zeker ook welzijn, zorg, handelaars, enz.; 

 Door een dynamische vrijwilligerswerking die zich in verschillende domeinen mag en kan 
ontwikkelen; 

 … 
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4.5 De regionale ambities 

Hoe wil Hoogstraten zich positioneren in de regio? Het is duidelijk dat de stad momenteel geen sterk 
profiel als cultuurspeler koestert. Dit heeft niet alleen te maken met de (relatieve) nabijheid van bv. 
Turnhout en (verrassend relevant) Antwerpen, maar ook met de niet uitgesproken keuzes in het verleden. 
Op andere vlakken, bv. onderwijs, vervult de stad wel een vanzelfsprekende centrumfunctie. 
 
Met de optie op een actief en veelbelovend gemeenschapscentrum kan hierin stevige verandering komen. 
De dynamiek van een nieuw centrum zal en kan niet anders dan ook een regionale uitstraling opbouwen, 
niettegenstaande de prioritaire nabijheidsfocus. Daarmee wordt Hoogstraten een nieuwe en wellicht ook 
betekenisvolle speler op het regionale cultuurveld. Uiteraard blijven de keuzes bescheiden, bv. door de 
capaciteit van de zaal en wellicht ook de begrenzing van de budgetten. Dit betekent echter niet dat deze 
infrastructuur regionaal geen baken zal worden, waar ook de bewoners van buurgemeenten heel wat van 
hun gading zullen vinden. 
 
Deze ambitie is geen woekerende pretentie, wel een statement van zelfvertrouwen en hoop op een 
stevige aanwezigheid op agenda’s, affiches en vrijetijdskalenders van hopelijk veel en ook diverse mensen. 
Hoogstraten wil dit niet opbouwen door een nichespeler te worden, wel door een combinatie van prikkels 
in een programma en werking die nieuwsgierig maken, intrigeren en tegelijkertijd ook voorspelbare 
kwaliteiten bieden. 
 
Zonder aan het voorgaande afbreuk te doen, lijkt het toch onontbeerlijk om minstens regionaal een aantal 
functies gezamenlijk inhoud te geven. Vanzelfsprekend gaat het dan over het vermijden van te veel 
overlapping of de valstrik van eerder beknepen concurrentie enz. Wel zijn er veel win-win situaties 
mogelijk, bv. bij prospectie, gezamenlijke contractbedingingen voor voorstellingen die probleemloos in 
alle regionale centra kunnen defileren (kinderen, gezinnen, ouderen, zieken & minder mobiele mensen 
enz.). Dit kwam ook al eerder aan bod bij adviezen over de programmatie. 

 
Wat zeggen de experts? 
Al eerder bleek het grote belang dat de experts hechten aan een regionale positie. Daarbij lag de klemtoon 
wel veel meer op de samenwerking, de bondgenootschappen op vele fronten, o.a. programmatie, 
communicatie, reserveringen enz. Anderzijds gaven enkele experts bij aanvang van het panel aan dat ze 
wel wat meer verwachten van Hoogstraten dan in het ontwerprapport aangegeven en dat de aspiraties 
hoog, hoger mochten zijn. 
 
Het is duidelijk dat de experts mikken op efficiëntiewinst door samenwerking. Daarbij wordt verwezen 
naar wat er in de Zuiderkempen leeft en beweegt. Hoogstraten wordt in de Noorderkempen gemist en 
zou hier een bijzondere rol kunnen opnemen. De Warande trekt momenteel al 15% publiek uit de 
Noorderkempen. 
 
De experts pleiten zeker niet voor een niche-profilering, met uitzonderling voor alles wat puur uit 
Hoogstraten komt… daar ligt een identiteit voor de hand. 
 
Daarnaast beamen de experts de stelling dat Hoogstraten in vele andere geledingen een natuurlijke 
centrumfunctie opneemt, bv. scholen, dienstverlening, Antilliaanse Feesten, horeca, tuinbouw en zeker 
ook de aansluiting op de Kolonie (Wortel) en enkele specifieke lokale culturele hoogstandjes. Cultuur in 
bredere zin behoorde daar niet toe… en dus speelt het gebrek aan “remmende voorsprong”. Hier is nog 
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veel mogelijk zonder de ballast van te veel verleden. Er kan volop worden gebruik gemaakt van de vele 
ervaringen in Vlaanderen en de regio – zie eerder in dit verslag. 
 
Dit alles verantwoordt een ambitie – zoals in dit verslag uitgedrukt. Tegelijkertijd mag deze ambitie niet 
potsierlijk of ondraaglijk worden. Ze kan maar worden gerealiseerd als de werking daartoe aanleiding 
geeft. Hier gelden dus imagobouw, creatie van een aureool dat garant staat voor kwaliteit en tegelijkertijd 
ook prikkelt, uitdaagt zonder verloren te lopen in oneindige en wellicht op termijn steriele avonturen. 
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5 Tenslotte 

5.1 Appreciatie & ambitie 

Dit traject kwam tot stand omdat het stadsbestuur van Hoogstraten via een weldoordacht, open en 
dynamisch proces zocht naar informatie, meningen en voorstellen om een gemeenschaps- of 
cultuurcentrum optimale kansen te geven. Daartoe kreeg IDEA Consult de opdracht, samen met een 
werkgroep waarin IOK een belangrijke en aanvullende rol vervulde. 
 
Het is uiteraard nog te vroeg om de waarde van dit traject te beoordelen, want eens voorgesteld aan het 
College van Burgemeester en Schepenen, wacht het belangrijkste werk… het uitvoeren van de keuzes die 
werden genomen. Eerst dan en in latere fasen zal blijken of de adviezen, suggesties en inzichten dit uit dit 
verkenningstraject weren gedistilleerd hun relevantie en deugdelijkheid bewezen. 
 
Toch – en zo klonk de stem van de externe experts zeer unaniem – verdient het stadsbestuur veel 
appreciatie om deze beleidskeuze op een systematische en open wijze voor te bereiden. Het geeft 
daarmee blijk van grondigheid en zeker ook openheid. De deuren en vensters van de toekomst stonden 
wijd open om alle suggesties, adviezen en bekommernissen binnen te laten. 
 
Dit verslag is echter veel meer dan een inventaris van wat leefde aan meningen en overtuigingen bij 
bevolking, verenigingen, regionale en Vlaamse actoren en experts. Het biedt ook een inhoudelijke 
verwerking, maakt keuzes en legt paden voor de toekomst. Kortom, het traject biedt de beleidsmakers in 
Hoogstraten een stevige basis om de volgende fasen in te vullen en concreet uit te voeren. 

5.2 Straks is nu 

De ambities, aspiraties en hoop uit dit verslag zijn gericht op de toekomst. Zeker als het gaat over 
investeringen, infrastructuur enz. gaat het over een aanpak over meerdere jaren. Dit lijkt ver maar is vooral 
een oproep om nu te beginnen. Het is een constante in de raadgevingen, sterk beklemtoond door de 
externe experts, om bij de voorbereiding heel bedachtzaam, open en durvend op te treden. Zowat elk 
onderdeel van een gemeenschaps- of cultuurcentrum vraagt een degelijk, duurzaam en adequaat concept. 
Dit geldt voor gebouw, personeel, begroting, uitbating, sturing, begroting, communicatie, regionale 
inbedding, samenwerkingsverbanden enz.  
Kortom, een keuze voor over enkele jaren betekent tegelijkertijd een opdracht om nu, snel en wel, aan de 
slag te gaan. Het straks is meer dan ooit nu. 
 
Daarbij legt dit eindverslag een belangrijke kans op slagen bij de betrokkenheid van de bevolking, van 
individuele burger tot verenigingen, van deeltijdskunstonderwijs, over scholen tot bedrijven en 
handelaars… en alle anderen. Het draagvlak zal ontstaan tijdens de planning en krijgt dan een hoopvol 
vervolg bij een goede werking. Daarover biedt dit verslag veel informatie en verstrekt het tal van inzichten. 

5.3 Keuzes maken, consequenties inschatten 

Zoals meestal in een beleidsvoering, zal Hoogstraten keuzes moeten maken. Dit verslag geeft daar 
handgrepen voor, verwijst naar goeie praktijken en verwoordt heel wat adviezen… voor visie, missie en 
algemene doelstellingen, tegelijkertijd ook operationele hints en waarschuwingen. 
 
In eerste instantie zal het College van Burgemeester en Schepenen zich over dit verslag buigen, het 
verwerken en er zijn keuzes aan koppelen. Wellicht en hopelijk zullen in verdere fasen zowel de 
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gemeenteraad als de diverse geledingen van de bevolking hieromtrent hun bijdragen leveren. Laat dit een 
vooral een proces van gemeenschapsopbouw worden, een traject naar een collectieve wilsvorming zodat 
actieve en betrokkenen mede-eigenaarschap ontstaat en duurzaam verankerd wordt. 
 
Dit zijn de wensen van IDEA Consult aan de opdrachtgever van dit boeiende traject, met dank voor het 
vertrouwen en de open, efficiënte samenwerking. 
 
Guy Redig 
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Verwijzingen (in het bezit van de Cultuurdienst) 

Schema bevraging regio/benchmarking 
Samenvattende tabel regio/benchmarking 
Verwerkingsverslag respons regio en benchmarking 
Vragenlijst verenigingen & rapport IOK ter zake 
Survey bevolking & verwerkingsverslag 
 


