
 

VERSLAG 
Museumraad  

  d a t u m  

11/12/2019 

  a a n w e z i g  

Arnold Wittenberg, Marleen De Vrij, José Verbreuken, Johan Ooms, Piet Van Deun, Cor Kieboom, Jos 
Brosens, Charis Kamoen en Els Verheijen 

  v e r o n t s c h u l d i g d  

May Meeusen, Annick Roos, Ilse Verachtert, Francis Huijbrechts en Lydia Bottenburg  

  a f w e z i g  

Jobbe Janssen en Patrick Melis 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 18/09/2019  

Bespreking 

Geen opmerkingen. 

Besluit 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2.            Voorstelling meerjarenplan/begroting stad Hoogstraten – zie bijlage 

Bespreking 

Arnold Wittenberg licht het proces naar en meerjarenplan zelf van de stad Hoogstraten toe. Eerst is er 
een omgevingsanalyse gemaakt. Hierin werden alle relevante tendensen en cijfers opgenomen. 
Vervolgens werden algemene krachtlijnen uitgezet. De volgende fase was de inspraak d.m.v. o.a. een 
digitaal platform (participatie) maar ook thema-avonden voor de burger. Mobiliteit en participatie 
kwamen al aan bod. Klimaat volgt nog. Dit alles resulteerde in vijf clusters (strategische doelstellingen: 
1.Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om wonen – 2. Iedereen krijgt kansen om zich 
te ontplooien, ontwikkelen en ontspannen – 3. Hoogstraten is een biodiverse en duurzame stad - 4. 
Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur – 5. 
Stad Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie. De doelstellingen zijn 
verder onderverdeeld in operationele doelstellingen en acties. De acties van het museum bevinden 
zich onder 1.5.1: Stad Hoogstraten bewaart en beheert zijn roerend, cultureel erfgoed en zijn 
monumenten. Voornaamste investeringen hieronder zijn het jaarlijks budget van € 5000 voor de 
aankoop van kunst en het budget van 150.000 € voor een depot. Dit budget is te klein voor een 



nieuwbouw maar voldoende voor een ‘box-in-the-box’ systeem. We zullen de komende jaren uitkijken 
naar opportuniteiten om dit te verwezenlijken. 

Besluit 

De Museumraad geeft positief advies. 

 

3.            Museumtuin  

Bespreking 

Het college heeft groen licht gegeven voor het project om de museumtuin om te vormen tot historische 
groentetuin i.s.m. met Velt Noorderkempen. De technische dienst en de groendienst beginnen deze 
winter aan de heraanleg van de tuin. Velt start in de lente. 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van het project. 

 

4.            Historisch stadsarchief  

Bespreking 

Het beheer van stadsarchief kent een grote achterstand. Het college heeft beslist de komende jaren 
een inhaalbeweging te doen. Momenteel is een extern bedrijf al bezig met de inventarisatie van 
archief van rond de fusie van Hoogstraten, en van het belangrijke archief van de Sint-Katharinakerk. 
Bijkomend werd beslist dat het beheer van het historisch stadsarchief geplaatst wordt onder het 
Stedelijk Museum. Om deze extra taak te kunnen opvangen wordt een extra deeltijdse 
museummedewerker aangenomen. Sollicitaties moeten binnen zijn voor 15 januari 2020. Deze 
nieuwe werknemer zal in dienst blijven tot de pensionering in september 2021 van Annemie Pole van 
het stadsarchief.  

Het zijn twee belangrijke stappen die gezet zijn voor het stadsarchief. 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van de beslissingen. 

 

5.            Opvolging visitatie  

Bespreking 

Voor het kwaliteitslabel is het Stedelijk Museum al twee keer doorgelicht. De Vlaamse Overheid had 
drie prioritaire opmerkingen bij de laatste doorlichting:  

1. Het collectiebeheersysteem moet aangepast worden en bij voorkeur overgestapt naar een 
professioneel systeem.  

Dit is in de loop van 2019 uitgevoerd en afgerond. 

2. De problematiek van het depot.  

Hierin is nu 150.000 € voorzien wat de kans geeft om ook dit de komende jaren op te lossen. 



3. Te lage verloning van het personeel t.o.v. hun takenpakket.  

Dit werd reeds in een eerdere doorlichting aangehaald. Nu heeft het college beslist om de twee 
deeltijdse functies van museummedewerker te bevorderen van C naar B. Iedereen binnen de 
organisatie van de stad Hoogstraten kan deelnemen aan de bevordering. 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van de opvolging van de prioritaire opmerkingen van de doorlichting. 

 

6.         Volgende tentoonstelling: Clara Voortman – Lionel Van den Boogaerde 

De opening is op zaterdag 11 januari om 14u. Een uitnodiging per post komt volgende week. 

 

7. Varia 

- Els Verheyen heeft met enkele vriendinnen o.l.v. gids Luce Van Nueten het museum bezocht. De 
vriendinnen waren heel enthousiast. Jose bezocht het museum met de streekgidsen die eveneens 
heel positief waren. 

- Johan Ooms stelt samen met Nand Doms vrijdag zijn nieuw boek over deken Jozef Lauwerys voor. 
De voorstelling, lezing en receptie is om 20u in het auditorium van het Klein Seminarie. 

- Jos Brosens laat weten dat onlangs de vredesboom gevierd werd in Meer n.a.v. het 100-jarig 
jubileum. De boom werd in 1919 geplant n.a.v. het einde van WOI. 

 

De volgende vergaderingen van de Museumraad zijn 11 maart 2020, 17 juni 2020, 23 september 
2020 en 9 december 2020. 

 


