
Strategisch atelier vrije tijd  

 
Verslag van de plenaire vergadering van donderdag 20 mei 2021 om 19.30 uur, digitaal overleg via 
Microsoft Teams 
 
AANWEZIG: Erik Thys, Annemie Rossenbacker, Guy Tegenbos, Lien Drent, Peter Van Grieken, Tina Van 
Roy, Willy De Wachter, Wim Konings, Glenn van den Bogaert, Melanie Daems, schepen Jan Michielsen, 
schepen Stefan Verraedt, projectleider sport, jeugd en evenementen Simon Vantomme, 
participatieambtenaar Jo Spiessens, sectormanager vrije tijd Nick Verhoeven 
VERSLAG: Nick Verhoeven, sectormanager vrije tijd 
 

• Goedkeuring verslag strategisch atelier vrije tijd 21 april 2021 
Het strategisch atelier vrije tijd keurt het verslag van 21 april 2021 goed.  

• Toelichting evenementenbeleid en -visie door Simon Vantomme, projectleider sport, jeugd 
en evenementen 

Simon Vantomme, projectleider sport, jeugd en evenementen geeft de door het 

strategisch atelier gevraagde toelichting rond evenementenbeleid, evenementenvisie en legt 

de link met Handelshart Herentals. De PowerPointpresentatie is te vinden als bijlage. De leden 

van het strategisch atelier hebben volgende opmerkingen en vragen: 

o Is het een denkpiste om na te denken wat het publiek zelf eigenlijk wil, de burger 

zelf? Bereiken we de juiste doelgroepen? Dit zit voor een stuk in de visie omdat we 

kunnen sturen in de evenementenvisie. Echter, we kunnen dit inderdaad ook echt 

terug geven in een participatief verhaal om bijvoorbeeld te kijken waar er hiaten 

zitten. Daarnaast zijn er ook de projectsubsidies waar we op termijn mee kunnen 

werken en meer op sturen.  

o Wordt er voldoende onderscheid gemaakt tussen een commerciële en niet-

commerciële organisatie? Zeker en vast wel. Er zijn duidelijke categorieën in de 

reglementen waar dit onderscheid wordt gemaakt. Maar, het is ook duidelijk dat 

er soms specifieke ondersteuning is voor commerciële evenementen die we zeer 

graag in onze stad hebben zoals bijvoorbeeld de cyclocross.  

o Er wordt gewezen op het spreiden van activiteiten. Maar hoe doen we dit actief? 

Dit gebeurt meestal door overlegmomenten tussen de stad en de organisatie. 

Door een goed overleg komen we zo maximaal tot het meest geschikte moment. 

Daarnaast gaan we het nieuwe eigen aanbod en het reguliere aanbod maximaal 

proberen organiseren in luwere periodes zoals bijvoorbeeld de lichtjeswandeling. 

o Moet ik een quiz met elektronisch sterke muziek aanvragen? Eigenlijk niet. Hier is 

geen specifieke toelating nodig. Het melden van de activiteit is wel zeer zinvol. 

o Karel de Grote-hogeschool leverde de instrumenten voor de totstandkoming van 

de evenementenvisie op basis van onderzoek. Deze tools en deze academische 

benadering werd dan gevoed door de evenementen en activiteiten van Herentals 

enerzijds, de missie en visie van de stad anderzijds. Dit heeft geleid tot het 

specifieke, unieke verhaal en visie voor Herentals. 

o Betreft het fuifcharter, zit er ook een element in rond de leefbaarheid en veiligheid 

van de omwonenden? Dat zit er niet in op dit moment, maar dit kan zeker worden 

meegenomen. Het fuifcharter zal aan het atelier ter advies worden voorgelegd. 

We nemen dit best mee in ons advies. Het advies zal gevraagd worden in de loop 

van het najaar. Het doel blijft om in 2022 met het charter te starten. 



o De evenementenvisie houdt geen rekening met corona. Dit leidt ertoe dat het in 

de praktijk brengen van de visie voor een stuk on hold staat enerzijds, daardoor zit 

een CIRM of een CERM ook niet in deze langetermijnvisie verwerkt anderzijds.  

o Hoe werkt de verdeling van de materialen en welke prioriteit wordt gehanteerd? 

Er zijn twee voorrangsgebruikers en een voorrangsevenement, dat is de stad zelf, 

de scholen voor hun schoolfeest en Herentals Fietst Feest. Daarna is er een 

aanvraagperiode van een jaar waarbinnen een eerlijke verdeling wordt gemaakt. 

Eerst komt, eerst maalt telt hier niet. De principes zijn verankerd in de 

reglementen rond uitleenmaterialen. 

o De administratie bouwt momenteel een ‘zalenzoeker’. De bedoeling is een digitale 

gids die alle huurbare zalen en locaties, zowel publiek als privaat, bevat. Aan de 

hand van een aantal parameters kan een gebruiker, organisator, burger of 

vereniging de voor hen geschikte zalen op Herentals grondgebied vinden, met een 

verwijzing naar de locatie, de capaciteit, de uitrusting, materialen en de gegevens 

van de verhuurder. 

o De stad zal in de maanden juni tot en met september het openbaar domein zoals 

opgesomd in het reglement rond evenementen en het buitenplein van ’t Schaliken 

gratis aanbieden aan Herentalse erkende verenigingen. Doel is om een drempel 

weg te nemen om activiteiten te organiseren. De andere voorwaarden, procedures 

en retributies blijven wel gelden. 

o Een voorlopig manco aan de evenemententool is het niet integreren van de 

zaalverhuur van de stad. Er is geen softwarepakket gevonden die beiden goed kan 

verwerken, aanbieden en ontsluiten. Om die reden is een integratie later nodig. 

Dit is niet voor morgen, maar de stad wenst hier wel werk van te maken. 

 

• Inrichting participatieavond toekomstvisie ’t Hof 
Vanaf september lijken de mogelijkheden weer groot te worden voor het organiseren 

van een grotere participatie-avond. Het wordt dus tijd om na te denken over de concrete 

organisatie, invulling en inhoud van de avond. Tijdens het overleg van 24 februari 2021 

kwamen een aantal uit te werken onderwerpen aan bod: de communicatie, het aanbieden van 

de informatie via een platform, het fysieke moment inplannen, het uitwerken van de vragen 

en de avond zelf inrichten. Daarnaast zouden we Kathleen Boel betrekken om te bekijken hoe 

we minder bereikbare doelgroepen kunnen betrekken bij deze participatieavond. Het 

strategisch atelier vrije tijd beslist om hiervoor een werkgroep samen te roepen om de avond 

verder uit te werken. De sectormanager vrije tijd zal een Doodle opstellen zodat we snel een 

geschikt moment kunnen vinden.  

• Stand van zaken visie Grote Markt vanuit strategisch atelier stadsontwikkeling 
Op het vorige strategische atelier vrije tijd werd gevraagd een stand van zaken mee te 

geven vanuit het strategisch atelier stadsontwikkeling met betrekking tot het 

participatietraject rond de Grote Markt. De participatieambtenaar geeft een stand van zaken 

met betrekking tot het traject, de timing, de voorwaarden en de mogelijke scenario’s. 

Samenvattende informatie is te vinden als bijlage. De leden van het strategisch atelier hebben 

volgende opmerkingen en vragen: 

o De finaliteit vanuit het traject is om meer groen en beleving op de Grote Markt te 

brengen. De zuidkant wordt sowieso parkeervrij gemaakt. Er blijft wel doorgaand 

verkeer mogelijk.  



o Zijn er geen conflicten tussen beleving en organisatoren en vaste elementen als 

bomen of banken? Het klopt dat het een behoorlijke puzzel is, een heuse uitdaging 

maar het streefdoel is wel om tot die goede integratie te komen. 

o Zijn er ook plannen voor de noordkant? De scoop van het atelier is enkel de 

zuidkant van de Grote Markt. Er zijn geen verdere plannen met de noordkant van 

de Grote Markt.  

o Wordt er ook nagedacht over het fietscomfort? De rijweg zit niet mee in de scoop 

van het verhaal. Echter, dit is een ander dossier waarover bestuurlijk wordt 

nagedacht. 

 

• Varia 

o De update van de website van de stad is lopende. Wanneer de kinderziektes 

verholpen zijn, wordt ook de verenigingengids geïntegreerd zoals uitgedacht door 

het strategische atelier vrije tijd. 

o Het webinar dat op vraag van het strategische atelier ingericht werd, vond plaats 

op donderdagavond 6 mei 2021. Er is ook een digitale variant van gemaakt zodat 

verenigingen wegwijs blijven in het ondersteuningsaanbod van de stad op vlak van 

communicatie. Het is te vinden onder volgende link: 

https://www.herentals.be/evenementen/organiseren/promotie.  

o De leden van het strategisch atelier vrije tijd vinden dat het na een jaar werking 

tijd is voor een eerste, interne evaluatie. Een aantal onderwerpen die zeker aan 

bod moeten komen is de data en dagen van de vergadermomenten, de 

ledenopkomst, het agenderen… Het atelier wenst dit nu al een eerste keer te doen 

en vraagt aan de sectormanager vrije tijd om hiervoor twee zaken te ondernemen. 

Eerst en vooral het opstellen van een Doodle voor een plenair atelier om als 

hoofdthema deze evaluatie te behandelen, bij voorkeur nog voor midden juli 2021. 

Ten tweede, om de agenda te voeden, om de leden te bevragen over de 

onderwerpen die men wil behandeld zien. De sectormanager neemt beiden op. Hij 

geeft nog mee dat ook in het najaar 2022 een globale evaluatie van de strategische 

ateliers en de hernieuwde manier van participatie gepland staat.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.herentals.be%2Fevenementen%2Forganiseren%2Fpromotie&data=04%7C01%7Cnick.verhoeven%40HERENTALS.BE%7C2512161dd0194f0cbd7808d91bc65ecd%7Ceed72d79353347c0ae9191030b3160d4%7C0%7C0%7C637571361062092509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vYgrNV3onELG6DW0uvXOXeIFSHmWhe82t%2Bje1xrY1Ig%3D&reserved=0

