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• Goedkeuring verslag strategisch atelier vrije tijd 2 december 2020 
Het strategisch atelier vrije tijd keurt het verslag van 2 december 2020 goed.  

 

• Toelichting Jill Loos 
Jill Loos, diensthoofd omgeving van de stad Herentals, geeft de door het strategisch 
atelier gevraagde ruimtelijke toelichting rond de site ’t Hof. Jill focust op de 
uitdagingen en trajecten met betrekking tot ’t Hof en zijn nabije omgeving. De 
presentatie van Jill Loos is te vinden als bijlage (WeTransfer). De leden van het 
strategisch atelier uiten volgende opmerkingen of vragen: 

- Het masterplan ligt vast, maar de strikte voorschriften voor hoe ’t Hof er 
uit moet zien, hoe groot dit kan,… liggen nog niet vast. Er is dus heel wat 
denkruimte voor de nieuwe feestzaal. 

- Wordt er nagedacht over het linken van de verschillende toekomstige 
binnengebieden zoals bijvoorbeeld ’t Hof en ’t Begijnhofpark of de 
Kunstencampus? Er wordt inderdaad over nagedacht, maar vooral in de 
vorm van mobiliteitsvisies voor elk soort verkeer, met linken naar groene 
zones. Een belangrijke studie op dit moment is de as Augustijnenlaan-
Belgiëlaan-Olympiadelaan; deze studie heeft een belangrijke invloed op 
de verbinding van de verschillende sites. Het gehele ruimtelijke geheel is 
een complex, jarenlang verhaal, en gaat uiteraard stap voor stap. 

- Het binnengebied van ’t Hof en de functies van het gebouw moeten 
complementair zijn met de handelskern. Echter, er zijn geen concrete 
voorschriften.  

- Voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van ’t Hof is het op termijn 
de bedoeling dat er één toegang is voor wagens, langs de kant van de 
Belgiëlaan, en dat de site langs de andere kanten bereikbaar is voor 
fietsers, voetgangers,… De plaats van de hoofdtoegangsdeur van ’t Hof is 
niet bepaald of vastgelegd. 

- Bewoning boven de polyvalente stadsfeestzaal wordt door het 
strategisch atelier vrije tijd als unaniem negatief geadviseerd gezien 
onverzoenbaar met de activiteiten in de stadsfeestzaal.  

 

• Conclusies werkgroep verenigingsondersteuning 
Jo Spiessens, participatieambtenaar van de stad Herentals, bespreekt de resultaten 
van de bijeenkomst van de werkgroep verenigingsondersteuning, aan de hand van 
een PDF-bestand. De werkgroep kwam samen op 6 januari 2021. Het verslag en de 
PFD zijn te vinden als bijlage. De leden van het strategische atelier vrije tijd 
concluderen: 

- Het is mooi om te zien dat dit echt vooruit gaat.  



- Het is de bedoeling dat na de concretere uitwerking door de werkgroep 
de terugkoppeling naar de verenigingen gebeurt.  

- Kan het huidige systeem worden geïmplementeerd en geïntegreerd in 
het Neteland-verhaal? Dat is momenteel niet het geval, niet wenselijk en 
dus ook niet de intentie.  

- De administratie stuurt een Doodle voor een volgende overleg van de 
werkgroep mee met het verslag. 

 

• Conclusies werkgroep toekomstvisie ’t Hof 
Nick Verhoeven, sectormanager vrije tijd, bespreekt de resultaten van de 
bijeenkomst van de werkgroep toekomstvisie ’t Hof. De werkgroep kwam samen op 
13 januari 2021. Het verslag is te vinden als bijlage. De leden van het strategisch 
atelier vrije tijd concluderen: 

- Zowel wat betreft de timing als het opzet voor fase II zijn de leden in 
hoofdzaak akkoord. De groep concludeert wel om volgende zaken mee te 
nemen en bijkomend te onderzoeken: 

• De vraagstelling en de precieze formulering van de vragen moet goed 
worden overdacht en uitgepuurd. De administratie doet een voorstel 
in de aanloop naar de avond zodat hier consensus kan worden 
gevonden binnen het strategische atelier. 

• Er wordt geopteerd om twee avonden te voorzien: 
o Eén digitale infoavond waarbij alle geïnteresseerden ruim 

worden geïnformeerd over het kader, het afgelegde proces 
en alle informatie aangaande ’t Hof, de toekomst en de 
omgeving. Er moet een mogelijkheid zijn om vragen te 
stellen. Na afloop moet alle informatie ter beschikking 
worden gesteld op het participatieplatform zodat ook 
mensen die niet aanwezig konden zijn het materiaal kunnen 
raadplegen ter voorbereiding van de tweede avond. Doel is 
een eerste avond enkele weken voor de participatieavond te 
organiseren. 

o De fysieke participatieavond zoals voorgesteld door de 
werkgroep maar dan zonder inleidend informatief gedeelte. 
Doel is om dit ten allerlaatste in september te doen. 

- De timing rond de bouw van een nieuw administratief centrum is momenteel 
voorwerp van een interne administratieve oefening. Normaal zou men hier 
intern mee moeten landen in de loop van het voorjaar. Op dat moment is 
dan ook duidelijk of op de site van ’t Hof bijkomend een administratief 
centrum moet worden voorzien, of niet.  

- De behoefteanalyse van Den Tiener zal volledig apart gebeuren. Den Tiener 
wenst zich hiervoor te laten begeleiden door vzw Formaat, experten in 
jeugdwerk en de ondersteuning ervan. Vzw Formaat maakt op dit moment 
een offerte op voor deze begeleiding. Het strategisch atelier is akkoord om 
(een deel van de) offerte via de budgetten voorzien voor de ondersteuning 
van de strategische ateliers vrij te maken om dit traject te betalen. Uiteraard 
wordt het strategisch atelier op de hoogte gehouden van de vorderingen en 
het resultaat. De administratie zal, na ontvangst offerte, een financieel 
voorstel doorsturen aan de leden van het strategische atelier om maximale 
budgettaire transparantie na te streven.  

 

• Prospecties polyvalente zalen 



Aansluitend op het vorige punt werd er door de administratie gezocht naar goede 
praktijkvoorbeelden in de ruime regio. Met sommige locaties werd ook al contact 
gelegd en volgde er antwoord op de vraag naar een plaatsbezoek met rondleiding. 
Alle plaatsbezoeken zouden moeten afgerond zijn voor de zomer. De administratie 
dacht aan volgende locaties: 

- De Futur, Turnhout – een bezoek kan vrij regelmatig op afspraak 
- Zappa, Antwerpen – een bezoek kan op afspraak 
- De Waai, Geel – deze locatie is ingericht als vaccinatiecentrum en het kan dus 

niet (onmiddellijk). Het was een goed voorbeeld geweest om te bezoeken 
met de focus op de integratie in een stadscentrum te bekijken. CC De Werft 
wil wel graag digitaal info geven indien het strategisch atelier dat wenst.  

- De Kuub, Turnhout – nog geen contact gelegd omdat er binnen de 
administratie geen consensus was over of deze zaal nu een goed voorbeeld is 
of niet.  

- Ontmoetingscentrum, Kasterlee – nog geen contact gelegd  
- De Dreef, Vorselaar – nog geen contact gelegd omdat de administratie deze 

zaal te weinig kende 
Het strategisch atelier refereert nog naar de oude mijnsite in Heusden-Zolder waar 
er een mooie realisatie zou zijn die inspirerend kan werken. Dit is minder interessant 
qua ruimtelijke inplanting maar naar ruimtegebruik is dit mogelijks een goed 
voorbeeld.  Daarnaast is het administratief centrum in Genk, Rondpunt 26, mogelijks 
een goed voorbeeld. Tot slot wordt gevraagd om ook Den Djoelen in Oud-Turnhout 
op mogelijkheden te onderzoeken. Het strategisch atelier beslist om: 

- De bijkomende suggesties door de administratie te laten onderzoeken op 
geschiktheid. 

- Een afspraak te maken en een rondleiding te vragen in De Futur en Zappa en 
de datum te communiceren zodat diegene die kunnen en willen, kunnen 
deelnemen.  

- Te vragen aan het cultuurcentrum van Geel om een digitale toelichting te 
geven over De Waai met focus op de inbedding in het stadscentrum, het 
ruimtegebruik, de voor- en nadelen, het medegebruik door de cinema en 
praktische tips voor een toekomstig ’t Hof.   

- Op een volgende digitale vergadering met het strategisch atelier de 
toelichting te krijgen van de Waai enerzijds, de deelnemers aan de 
plaatsbezoeken hun bevindingen te laten toelichten. 

 

• Communicatie ter promotie van verenigingen 
Na het voorstel op het plenaire strategische atelier van december vorig jaar, ging de 
administratie aan de slag met de suggestie om meer in te zetten op de ondersteuning 
op vlak van communicatie. Vanaf februari 2021 engageert de administratie zich om 
een artikel in de stadkrant te voorzien, gewijd aan één vereniging, waarin hun 
werking wordt toegelicht. De stad startte met een zelfgekozen vereniging om snel te 
kunnen opstarten. Terzelfdertijd echter, contacteerde de administratie alle gekende 
erkende verenigingen en vroeg hen op welke wijze ze wilden gebruik maken van de 
stedelijke communicatiemiddelen om hun werking in de kijker te zetten: een artikel 
in de stadskrant, sociale media, de website etc. Op basis van de antwoorden kwam 
de administratie tot een communicatiemix voor die verenigingen en tot een planning 
voor de artikels in de stadskrant. Omwille van de vele vragen voor aandacht in de 
stadskrant is dit een lijst geworden die reikt tot in 2026. De lijst met de planning is 
ook gecommuniceerd aan de verenigingen. De reacties waren vrijwel allemaal 
positief.  

 



• Webinar communicatiedienst 
Omwille van de geuite interesse door de verenigingen enerzijds, omwille van de 
bezorgdheden rond communicatie voor verenigingen door het strategisch atelier 
vrije tijd, stelde de communicatiedienst van de stad voor om in de loop van de 
komende maanden een webinar te organiseren voor alle Herentalse verenigingen. 
Het doel is om in de webinar uit te leggen welke ondersteuning de 
communicatiedienst kan bieden voor de verenigingen, welke afspraken er gelden en 
welke doelen men wenst te halen met de communicatiemix die ter beschikking 
wordt gesteld. De vraag ligt voor aan het strategisch atelier: is zo’n webinar voor het 
Herentalse verenigingsleven zinvol om te organiseren in de loop van de komende 
weken? Het strategisch atelier zegt volmondig ja en wenst graag te differentiëren 
naar een aantal momenten – voor-, namiddag en avond – met een mogelijkheid tot 
insteek vanuit de deelnemers en beperkt in de tijd. Graag ook op de één of andere 
manier interactief. Het zou fijn zijn dat er nadien een FAQ’s volgt na de webinars, 
vergezeld van eenvoudige handleidingen over hoe de hele ondersteuning er uit ziet. 
Er wordt gevraagd om na te denken over hoe de webinar te promoten en deze 
webinar breed aan te kondigen op verschillende manieren. 

 

• Varia 
- Het strategisch atelier uitte in het verleden de bezorgdheid rond een 

alternatieve plaats voor activiteiten wanneer ’t Hof gesloopt en 
heropgebouwd zal worden. De leden vroegen het bestuur hier op te 
anticiperen. Na bespreking op het managementteam van de stad is besloten 
om de soorten activiteiten en de verwachte frequenties ervan op te lijsten 
en in te delen. Na deze analyse van de verwachte vraag, gebeurt er een 
toetsing met de mogelijke alternatieve locaties, van de stad of van privé-
partners, die de dienst patrimonium van de stad ziet. Deze interne analyse 
wordt teruggekoppeld aan het managementteam van de stad. Er zal naar 
verwachting een reeks van te nemen maatregelen in kaart worden gebracht, 
geadviseerd of voorgesteld. De sectormanager vrije tijd zal – na deze 
administratieve oefeningen – het strategische atelier vrije tijd informeren 
over de vorderingen zodat opmerkingen, bezorgdheden of standpunten 
kunnen worden meegegeven.  

- Zijn er al nieuwe vragen voor het strategische atelier? Mogelijks zijn er in de 
toekomst nieuwe trajecten rond Netepark, erfgoed of Lakenhal, maar dat is 
niet zeker. Uiteraard mogen er suggesties vanuit het strategische atelier zelf 
komen. Sowieso komt er in de winter 2022-2023 een evaluatie van het ruime 
ondersteuningskader en de subsidies aan de verenigingen. Dit zal een 
opdracht zijn voor het strategische atelier. 

- De bibliotheek bereidt een participatief traject voor rond de infrastructuur 
van de bibliotheek voor de toekomst. Het strategische atelier zou het 
jammer vinden op naast elkaar te werken en vraagt om, als er een breed 
traject wordt opgezet inzake participatie, ook betrokken te mogen worden 
als deelnemers enerzijds, het atelier op de hoogte te houden over 
processtappen en uitkomsten anderzijds. De participatieambtenaar stelt 
voor om elk plenair strategisch atelier een vast agendapunt te voorzien 
waarin in een notendop de stand van zaken over de lopende 
participatietrajecten binnen de stad wordt toegelicht. De 
participatieambtenaar neemt dit op zich.   


