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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/4 Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum. Nieuwe 
algemene reserveringsvoorwaarden voor bezoeken in 
schoolverband of individueel. Goedkeuring.

Het Suske en Wiske Kindermuseum is sinds de zomer van 2018 gesloten voor het 
publiek, en zit intussen in de laatste fase van grondige renovatie en herinrichting 
van een nieuw museumparcours. Als de timing verder op schema blijft, dan is de 
(mini-)opening gepland begin juli. Op die manier kunnen jongeren in groep of met 
hun ouders en familie het volledig vernieuwde kindermuseum, waarvoor we ook 
nog een nieuwe naam zoeken, in de zomer al komen verkennen. De echte 
feestelijke opening is gepland voor begin september. Vanaf dan ontvangen wij 
opnieuw wekelijks heel wat lagere scholen. Zij vormen ons belangrijkste 
doelpubliek en plannen op dit moment volop hun uitstappen voor het nieuwe 
schooljaar. Om ervoor te zorgen dat zij alvast goed geïnformeerd kunnen 
inschrijven, hebben wij onze algemene voorwaarden afgestemd op de nieuwe 
workshops en modaliteiten van bezoek of gebruik van het museum. Zo bieden wij 
namelijk ook meer mogelijkheden tot verhuur van een vergaderruimte of zelfs het 
hele museum (gericht op bedrijven voor evenementen bijvoorbeeld).

De gebundelde algemene voorwaarden leggen wij ter goedkeuring voor en zullen 
wij publiceren op onze website. Ook die wordt overigens de komende maanden nog 
vernieuwd. De nieuwe algemene voorwaarden zullen van kracht zijn voor 
reserveringen die gebeuren vanaf 1 april 2019. Ter kennisgeving leggen wij u ook 
een nieuw huishoudelijk reglement voor van het PSWK.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 maart 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De algemene voorwaarden voor reservatie van een bezoek aan of het gebruik van 
het Suske en Wiske Kindermuseum worden goedgekeurd. Zij zijn van kracht voor 
reservaties vanaf 1 april 2019.

Artikel 2:
De provincieraad neemt kennis van het huishoudelijk reglement voor bezoekers van 
het PSWK.




