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GEBRUIKERSREGLEMENT ATELIERRUIMTE.

Gelet op het gemeentedecreet, artlkel 42;

Gelet op het gebruikersreglement ateliemrimte goedgekeurd door de gemeenteraad van29 september 2016;

Overwegende de vraag van verschillende Huldenbergse kunstenaars naar ateliemrimte;

Overwegende het gemeentelijk meerjarenplan dat Huldenbergenaren wil ondersteunen in hun creatieve ideeën;

Overwegende het activerend kunstenbeleid dat de gemeente Huldenberg sinds een aantal jaren voert;

Overwegende het grote aantal kunstenaars in de gemeente, hun grote betrokkenheid bij activiteiten zoals de
jaarlijkse kunstenroute en tentoonstellingen;

Overwegende de beslissing van het schepencollege van 8 maart 201 8 waarbij het college kennisneemt van de
vraag en kunstenaars de mogelijkheid wil bieden gebruik te maken van leegstaande gemeentelijke locaties als
ateliemrimte.

B E S L U I T: met algemeen akkoord mits volgende opmerking van gemeenteraadslid Peter Singulé:
Gezien er in de gemeente gebrek is aan ruimtes voor kunstenaars vraagt de Groen fractie om de
beschikbare ruimtes niet op maandelijkse basis te verhuren aan dezelfde vereniging / persoon. Wel een
systeem van rotatie installeren zodat meerdere personen/ verenigingen een lokaal kunnen gebruiken. Per
dag huren moet mogelijk zijn.

ALGEMEEN:
Het bestaande gebruikersreglement ateliemrimte van29 september 2016 wordt opgeheven. Het nieuwe
gebruikersreglement wordt als volgt vastgesteld:

ARTIKEL l: Atelierruimte
$ 1. Als ateliemrimte worden volgende lokalen ter beschikking gesteld:

- op de eerste verdieping in het voormalig gemeentehuis, Kerkstraat 18, 3040 Ottenburg
2 lokalen 4x4 m
2lokalen2x4 m

- In Huis Ter Dijle, Leuvensebaan 313, 3040 Sint-Agatha-Rode
I klaslokaal kelderverdieping 4x4m
2 ruimtes in de jeugdhuisruimte 4x4m

$2. Deze lokalen zijn verwarmd, water en elektriciteit zijn inbegrepen.

$3. De lokalen worden enkel verhuurd met als doel actieve kunstbeoefening. De lokalen worden niet verhuurd als
stockageruimte. Gedeeld gebruik is mogelijk, onderverhuren is verboden.

ARTIKEL 2: Reservaties
De aanvraag tot het gebruik van deze lokalen gebeurt via de cultuurdienst, ter attentie van het college van
burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 3: Huldenbersse kunstenaars



$ 1. Enkel kunstenaars, wonende in Huldenberg, kunnen gebruik maken van deze ateliemrimte

$2. Voorrangsregels die in acht genomen worden zijn:
- student aan kunstonderwijs, academie of hogeschool,
- deelname aan gemeentelijke activiteiten die kunst dichter bij de inwoner brengen.

ARTIKEL 4: Kostpriis
De ateliemrimte wordt per maand verhuurd, met een maximum van 12 maanden.

Lokalen 4x4m
I maand: 30 euro

Lokalen 2x4m
I maand: 15 euro

ARTIKEL 5: Aansprakeliikheid en versunningen
$1. De kunstenaar is als huurder burgerlijk aansprakelijk voor de kunstactiviteiten die in de lokalen plaatsvinden.

Ongevallen als gevolg van deze activiteiten, vallen onder de last van de kunstenaar. De huurder wordt verzocht
hiervoor de nodige verzekeringen afte sluiten.
Er dient geen brandverzekering afgesloten te worden, de brandverzekering die het gemeentebestuur afsloot,

voorziet aan derden afstand van verhaal.
Kunstwerken in het atelier dienen desgewenst door de kunstenaar zelf verzekerd te worden.

$2. De kunstenaar dient de ruimte en de gezamenlijke toiletruimte als goede huisvader te behandelen.

ARTIKEL 6: Verhuur en opzes

$1. De lokalen worden als tijdelijke bestemming per maand verhuurd, met een maximum van12 maanden

verlengbaar.

$2. De huur is door beide partijen maandelijks opzegbaar

ARTIKEL 7: Slot
$1. Het is verboden te roken in de lokalen €n de gangen van het gebouw

$2. Afual wordt door de huurder meegenomen.

$3. Na gebruik worden de lokalen schoongemaakt.
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