Schrijfteijk vraag van de Heer Laurent VAN STEENSEL
Over de annulering van het Arcado evenement
Mijnheer de Burgemeester,
Dames en Heren de Schepenen,
In een tijd waarin de cultuur sterk is getroffen door de gezondheidscrisis, heeft het College
besloten het evenement ARCADO 2021, waarbij WB-kunstenaars hun werk te koop kunnen
aanbieden tijdens de feestdagen, te annuleren.
Dit evenement biedt de kunstenaars ook de gelegenheid zich bekend te maken bij een
publiek dat er al vele jaren naar uitkijkt om de werken van voornamelijk plaatselijke
burgers te ontdekken.
De gezondheidsvoorschriften stonden Niet in de weg van de organisatie van deze
tentoonstelling en de bij dit avontuur betrokken kunstenaars werden toch op het laatste
moment en zonder overleg ervan in kennis gesteld dat het evenement moest worden
afgelast.
Kunt u mij uitleggen waarom u geen toegang tot de tentoonstellingssite kon verlenen via
de PASS voor gezondheid en maskers zoals de Vénerie dat doet, of waarom u op zijn minst
niet een online organisatie hebt voorzien zoals u het jaar voordien had gedaan? Wanneer
bent u van plan de verkoop van deze werken te reorganiseren en hoe snel zullen de
betrokken kunstenaars hiervan op de hoogte worden gebracht?
Dank U voor uw antwoord.

Antwoord van de Heer Daniel SOUMILLION,
Schepen van Cultuur en Patrimonium
Het College heeft uw mondelinge vraag over de annulering van de ArCado-tentoonstelling
(20 december 2021), die na de termijn werd ontvangen. De gemeentesecretaris heeft
bevestigd dat de vraag daardoor als schriftelijke vraag wordt behandeld.
Net als u, betreuren wij natuurlijk de annulering van dit jaarlijkse evenement, dat door
veel van onze plaatselijke kunstenaars en de burgers die hen steunen, wordt gewaardeerd
en verwacht.
Voor de editie 2020 waren de voorwaarden ruim op voorhand duidelijk en konden de
diensten een virtuele tentoonstelling opzetten via de gemeentelijke website. Nogmaals
dank aan de Schepenambt van informatica voor hun steun bij deze gelegenheid.
In 2021 waren de omstandigheden heel anders. De informatie waarover wij beschikken
(algemene verbetering van de sanitaire omstandigheden - maximaal vaccinatieproces aan
de gang) heeft het mogelijk gemaakt een klassieke editie van het ArCado-evenement te
plannen in december 2021.
Wij hadden drie dagen gepland: 3, 4 en 5 december 2021 (opening 's avonds op 2
december).
De kunstenaars hadden hun aanvraag tot deelneming ingediend. De posters en folders met
de aankondiging van ArCado 2021 zijn gedrukt en worden verspreid.
En toen veranderden de omstandigheden zeer snel, met opeenvolgende vergaderingen van
de "Codeco" die tot steeds verontrustender conclusies kwamen.
We moesten in twee fasen opereren:
1) Annulering van de voor 2/12 geplande opening v/d tentoonstelling: deze brengt
gewoonlijk tussen 100 en 200 personen samen, d.w.z. veel meer dan het
toegestane maximum van 50 (onder voorbehoud van controle via het CST). Zie de
mededeling van 22.11.2021, die onderaan dit antwoord is weergegeven.
2) Afzegging van de tentoonstelling zelf: het Nationaal Crisiscentrum deelt op
26/11/2021 mee en het Overlegcomité neemt met onmiddellijke ingang de
wintermaatregelen, waarvan hieronder een uittreksel is weergegeven:
“Openbare evenementen
Openbare evenementen binnenshuis: alleen zitplaatsen zijn toegestaan, met inachtneming
van de CST-regel en het dragen van maskers.
Openbare openluchtmanifestaties: indien de organisatoren de regels inzake sociale afstand
en het bewaren van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep niet naleven, zal hun
manifestatie worden gesloten.
Dezelfde regels die voor de horecasector gelden, zijn ook van toepassing op evenementen.

De effectieve datum van toepassing van de maatregelen betreffende georganiseerde
evenementen door beroepsbeoefenaars is 29 november.”
Het verschil tussen de tentoonstelling van ArCado en de voorstellingen van La Vénerie is
dat alleen zitplaatsen zijn toegestaan. Het resultaat is een nieuwe mededeling van
29.11.2021, die ook aan het eind van dit antwoord is opgenomen.
3)

De kunstenaars waren zeker teleurgesteld door deze opeenvolgende
nietigverklaringen, opgelegd door de beperkingen. Toch zijn er twee positieve
elementen: a) dankzij de samenwerking tussen de Schepenambt economisch leven
en Cultuur konden enkele artiesten een plaats vinden op de recente kerstmarkt en
b) het College heeft al gekozen voor een nieuwe editie van Arcado, gepland voor
begin mei 2022, waarbij het einde van de lente minder riskant bleek te zijn op het
gebied van gezondheid.

Wij hopen uw vragen te hebben beantwoord en blijven tot uw beschikking.

