
 
VERSLAG 

Museumraad  

 

 

  da tum 
15/09/2021 
 
 
  aanwez ig  
Schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft), Piet Van Deun, Jos Brosens, Ilse Verachtert (CD&V), 
José Verbreuken, Dimitri Van Pelt (Anders) en Johan Ooms 
  ve ron tschu ld igd  
Marleen De Vrij (Hoogstraten Leeft), Francis Huijbrechts, Lydia Bottenburg (Anders), Annick Roos 
(Hoogstraten Leeft) en Charis Kamoen (CD&V) 
  a fwez ig  
Patrick Melis (Hoogstraten Leeft), Jobbe Janssen, Els Verheijen (N-VA) en May Meeusen 
 
 
1. Goedkeuring verslag 16/06/2021 
 
Bespreking 
Ilse vraagt nog een verduidelijking over de staties van het Rozenkranspark. Schepen Arnold 
Wittenberg bevestigt dat de kruiswegstaties blijven staan waar ze nu staan en dat de staties van het 
Rozenkranspark verplaatst kunnen worden. Dimitri geeft aan dat het park meer is dan enkel de staties 
en dat de vorm en de keuze van beplanting ook een symboliek heeft. Schepen Arnold Wittenberg 
geeft aan dat de ontwerpbureaus van het cultuurhuis de parkfunctie moeten integreren in het concept. 
Het is dus nu afwachten naar die ontwerpen. Arnold rondt af met de bemerking dat het 
Cultuurhuis/Rozenkranspark geen dossier is dat het museum of de Museumraad opvolgt. 
 
Besluit 
De Museumraad keurt het verslag goed. 

 
2.  Bespreking: Depot  
 
Bespreking 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft een principiële keuze gemaakt om de nieuwe 
depot te huisvesten in het huidige BIB-gebouw. Piet legt het traject naar die keuze toe. Zowel de 
aanbevelingen vanuit de museumsector (doorlichtingsverslagen Vlaamse overheid) als vanuit de 
archiefsector (rijksarchivaris) bevestigen dat de huidige depot in de kelder en zolder niet voldoen.  
 
Er werden vervolgens vier opties onderzocht: een extern depot (vb. Merak of Katoennatie), het huidige 
BIB-gebouw, het cultuurhuis en een nieuwe depot op bijvoorbeeld industrieterrein de Kluis. Hieruit 
kwam het BIB-gebouw als beste locatie. De voornaamste problemen met de andere pistes zijn dat ze 
geen oplossing geven voor de consultatie van het stadsarchief en/of geven praktische bezwaren 
omwille van de afstand. In het cultuurhuis was ook geen ruimte meer voor een depot. Het BIB-gebouw 
is een relatief nieuw gebouw dat technisch voldoet en ook voldoende mogelijkheden voor depot geeft. 
De nodige faciliteiten (toiletten, netwerk, ...) zijn reeds aanwezig in het gebouw. De bovenverdieping 
kan gemeenschappelijk gebruikt worden door de andere stadsdiensten. Het gebouw is ook groot 
genoeg om te bekijken of het depot ook ter beschikking kan gesteld worden voor erfgoedcollecties en 
archieven van verenigingen of kerkfabrieken. 
 



Ilse vraagt of er al zicht is op de benodigde investeringen. Piet licht toe dat er eerst een onderzoek 
naar het klimaat moet gebeuren en uit deze resultaten zal blijken wat er nog aan het gebouw moet 
gebeuren. Dit onderzoek gebeurt door meters een lange periode in de BIB te plaatsen en nadien de 
resultaten uit te meten. Ook zal er een investering voor rekken moeten gebeuren. Er is een budget 
voorzien van € 150.000. 
 
Dimitri vraagt of het geen optie is om de depot toch in het cultuurhuis te plaatsen en de BIB op de 
huidige locatie te houden. Schepen Arnold Wittenberg beargumenteert dat de BIB het ‘vliegwiel’ in het 
cultuurhuis wordt. De depot kan die functie niet vervullen. Dimitri merkt op dat in de Warande in 
Turnhout de integratie van de bibliotheek in elk geval minder geslaagd is.  
 
Ilse vraagt nog hoe het zit met de publiekswerking. Schepen Arnold Wittenberg deelt mee dat dit 
zeker meegenomen wordt. De ruimtes die in het gebouw die niet door de depot worden gebruik, zijn 
eventueel een mogelijkheid. Er wordt dit jaar ook nog gestart met een projectgroep die dit ook mee zal 
opnemen. De opstart van deze projectgroep is geagendeerd in het college van eind september. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt akte van de beslissing van het college. 
 
3.            Tentoonstellingen 2021 
 
Bespreking 
De tentoonstelling van de IKO-laureaten is vervangen door een tentoonstelling van de IKO-
afgestudeerden. Het IKO bekijkt hoe ze het in 2022 zal aanpakken. De beslissing hierover ligt bij hen.  
 
De huidige tentoonstelling is Catwalk. Een optelling van de bezoekersaantallen is nog niet gebeurd, 
maar de reacties op de tentoonstelling zijn positief. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de tentoonstellingen. 
 
4. Kinderkunstendag 
 
Bespreking 
De nieuwe medewerker Anton Van Dijck organiseert deze activiteit. Het is gericht op jeugd die een 
‘totebag’ (een soort linnen draagtas) kunnen decoreren. Kinderkunstendag is een Vlaams initiatief en 
vindt plaats op zondag 21 november. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de activiteit. 
 
5. Programmatie 2022 
 
Bespreking 
Er staan vier tentoonstellingen op stapel: een architectuurtentoonstelling over “chique” woningen op 
de Vrijheid in de periode 1880-1930, Nel Aerts (bekende Wortelse kunstenares die internationaal 
doorbreekt), de IKO-laureaten (of afgestudeerden) en een tentoonstelling over vergeten en verdwenen 
zaken zoals tradities, gebouwen, … 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de programmatie. 
 
 
6.  Bespreking: werkzaamheden Stadsarchief opnemen in Museumraad? 
 
Bespreking 



Nu Piet ook deeltijds het historisch archief beheert, is het misschien interessant om ook die 
werkzaamheden op te volgen in de Museumraad. Het gaat hier tenslotte ook over cultureel erfgoed.  
 
Besluit 
De Museumraad is hiermee akkoord. Piet zal kijken of de statuten van de Museumraad aangepast 
moeten worden. 
 

 
De volgende vergadering van de Museumraad is op 15 december 2021.  


