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Wijziging van het bezoekersreglement van het Stadsarchief
- Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; de heer Astrid
Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; de heer Erwin
Brentjens; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; mevrouw Annick De Smet;
mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Paul
Moelans; mevrouw Pascale Mathé; de heer Marc Van Damme; mevrouw Vera de Jong; de heer
Wannes Starckx; de heer Stef Breugelmans; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de
heer Peter Roes; de heer John Guedon; de heer Tom Versmissen; de heer Eddy Grooten; mevrouw
Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Filip Buijs

Afwezig:
de heer Toon Otten

Beschrijving
Aanleiding en context
Uit de online publieksenquête die het Stadsarchief in 2011 hield in samenwerking met FARO en tijdens
gesprekken in de leeszaal bleek dat bezoekers ook openingsuren buiten de kantooruren verwachten.
De meeste andere archiefdiensten in de regio hanteren minstens één keer per maand een
avondopening.
Tegelijkertijd werd in oktober 2014 het software-pakket "ScanSearch online" aangekocht dat toelaat
om bronnen voor stamboomonderzoek online te presenteren en doorzoekbaar te maken. Momenteel
worden in dit kader zoveel mogelijk bronnen ouder dan 100 jaar gedigitaliseerd: akten van de
burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Het online plaatsen van deze informatie zal genealogen
toelaten om hun opzoekingen thuis uit te voeren. Zij hoeven niet langer naar de leeszaal van het
Stadsarchief te komen. Als lanceerdatum van ScanSearch online wordt 1 september 2015 voorgesteld.
In het kader van de vraag naar een avondopening en van de online beschikbaarheid van digitale
bronnen voor stamboomonderzoek wordt de goedkeuring gevraagd om vanaf 8 september 2015 de
openingsuren van de leeszaal ven het Stadsarchief te wijzigen als volgt:
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- elke eerste woensdag van de maand zal de leeszaal op afspraak open blijven tot 20:00
- op vrijdag zal de leeszaal van het Stadsarchief enkel op afspraak open zijn tussen 9:00-12:30 en
13:00-16:30
De andere openingsuren blijven van kracht: dinsdag, woensdag en donderdag is de leeszaal voor
iedereen vrij toegankelijk tussen 9:00-12:30 en 13:00-16:30. De leeszaal blijft op maandag gesloten.
Argumentatie
Het Stadsarchief komt hiermee tegemoet aan de vraag van klanten en houdt rekening met de
toenemende hoeveelheid informatie die online beschikbaar is. De maandelijks avondopening wordt
voorzien op afspraak (een afspraak maken is mogelijk tot 12:30 van de woensdag in kwestie), zodat
gevraagde documenten vooraf kunnen klaar gelegd worden en er dus op de avond zelf minder
personeel nodig is. Vrijdag wordt een bezoekdag op afspraak omdat een daling van het aantal
bezoekers wordt verwacht van zodra de bronnen voor stamboomonderzoek ouder dan 100 jaar
volledig online beschikbaar zijn. Hierdoor kan de inzet van baliepersoneel worden beperkt.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de wijziging van het bezoekersreglement van het
Stadsarchief, goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 maart 2010, vanaf 8 september 2015. De
leeszaal zal voortaan elke eerste woensdag van de maand op afspraak open blijven tot 20u. Het
maken van een afspraak is mogelijk tot 12u30 van de woensdag in kwestie. Op vrijdag zal de leeszaal
enkel op afspraak open zijn. Deze wijziging is in het bezoekersreglement opgenomen onder de eerste
titel "Algemeen".

Bijlagen
1. Bezoekersreglement_2015.docx
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

2/3

De gemachtigde ambtenaar
Art. 126NGW
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