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BELEIDSLIJNEN 
SINKSEN

• SINKSEN is hét beste gratis stadsfestival
van Vlaanderen,

• SINKSEN heeft unieke, actuele en frisse
toetsen die verwondering oproepen en 
toont het creatieve talent van de stad,

• SINKSEN is een vierdaagse met een
spektakel op zaterdag en een ‘Sinks-end’ 
(slot) op maandag,

• SINKSEN brengt en mengt kleur en 
smaak voor iedereen,

• SINKSEN is over de hele organisatie
klimaatvriendelijk en toegankelijk

• SINKSEN is aantrekkelijk voor
organisatoren, inwonersen haar
bezoekers



MEERJARENPLAN
uitgekleed

• Coördinatie vanuit Stad Kortrijk (ipv FIK)

• En werken verder aan 6-jarenplan

• Inzet op versterken van elkaar – van hele 
organisaties
– thema’s gekend voor meerdere jaren

– termijnengagement op vraag van partners pleinen

• Variëteit in het aanbod door duidelijke 
sfeer per plein:
– pleinprofiel

– met doelgroepenbepaling

– terug te vinden in projectaanpak partners

• Inzet op meer verwondering :
– maatstaven voor toewijzing worden nog meer 

creativiteit, originaliteit



THEMA

• De hele stad ademt het thema
– In de ruimste zin 

• Zichtbaar in programmatie en 
inkleding
– Samen met partners

– Samen met actoren

– Samen met handelaars en horeca

– Samen met inwoners?



SINKSEN20 
Kortrijk Turbo



SINKSEN21 
Verboden

Vrucht



SINKSEN22



PROGRAMMATIE

Samen naar meer Verwondering

• door variëteit:

– sfeer per plein

– Kortrijks talent

– pleinorganisatoren

• door inkleding

– partners

– handelaars en horeca

– inkleding inwoners

• door sterke centraal geprogrammeerde 
activiteiten (door de stad)



SFEER PER 
PLEIN

• Schouwburgplein: feestelijke en muzikale 
uitbundigheid, min. 1 stevige headliner op zondag

• Vandaleplein: rust- en luisterpunt
• Begijnhofpark: origineel, creatief uniek beleefdorp 

voor kinderen
• Verlaagde Leieboorden: intieme dromerige 

beleving in en rond het open water 
• Sint-Amandsplein: volksplein met live-muziek, 

demo’s en toegankelijke initiaties
• Skatebowl: place to be voor streetculture
• ‘t Plein: laat zijn groene oase mee inspireren in 

programma voor families en kinderen
• Casinoplein zet het woord centraal
• Voor andere locaties zoals Sint-Michielsplein, 

Boerenhol en Houtmarkt kijken we opnieuw naar 
jullie creatieve insteek.

Alle voorstellen worden bekeken en afgetoetst aan 
beleidslijnen.



• Respecteren van beleidslijnen 
– Originaliteit en verwondering

– Inzetten op participatie, diversiteit, 
duurzaamheid en toegankelijkheid

• Inzet op het thema

• Duidelijk evolutie-scenario voor 3 jaar

• Heldere begroting (+ statuut van de 
organisatie)

• Matchen van beloftes met realisatie 

• Respecteren van verwachtingen
– Volledige timing (zie verder)

– Aanleveren communicatie en meenemen van logo

– Degelijk veiligheidsplan en respecteren richtlijnen 
en afspraken

– Communicatie handelaars en bewoners,...

CRITERIA 
ORGANISATOREN



PLEIN
ORGANISATOREN

• Krijgen het openbaar domein in 
uitbating

– en alle inkomsten uit bar

• Krijgen een 3-jaren engagement

– opzegbaar

– ifv beleidsrichtlijnen

– evaluatie in juli

• Ondersteuning op vlak van 
communicatie, netheid, veiligheid 
(en logistiek)

• Bijdrage in programmakosten voor 
niet-commerciële spelers



JAARLIJKSE 
TALENTEN

• Wil je je ei kwijt in het thema?
– artiest, creatieveling, theatermaker, 

fotograaf
– maak je deel uit van een band, 

dansgezelschap, fanfare enz...

• Alle voorstellen worden door de 
programmatiewerkgroep bekeken en 
toegewezen indien basisdoelstellingen 
gerespecteerd worden. 

• Dan voorziet de stad een plaats binnen 
SINKSEN20 en/of financiële, logistieke 
ondersteuning. 



TERRASSEN 

• Programmatie op en/of uitbreiding 
van je terras?

• Horeca/handelaars/...

– aangeven wat de plannen zijn,

– in de straat of op het plein,

– zélfs al blijf je op je eigen 
terras.

• We rekenen ook hier op een 
inkleding in het thema.



PRAKTISCH 

• Sluitingsuren

• Betaalsystemen

• Veiligheid

• Timing te respecteren



OPENINGSUREN

Toewijzing ifv verwonderend 
programma en locatie:
• Vrijdag: 2u
• Zaterdag: 2u en 4u
• Zondag: 2u en 4u
• Maandag: 24u (middernacht)

Geluidsnormen: max. 95 dB(A) (90 
dB(A) na 2u)
• Geluidsmeter + metingen 

binnenbrengen + punt van evaluatie
• Oordopjes



BETAALSYSTEEM

• Cashless systeem stimuleren

– Bancontact

– Info over payconiq/ 
leveranciers… via stad

• Fair tov bezoekers:
– Geen verwarring tussen 

pleinen

– Restbedrag/waarborg terug 
geven

• Geen FIK jetons



DUURZAAM

• Wetgeving:
– Vanaf 2020 verboden om drank 

te serveren in wegwerpbekertjes, 
blikjes of petflesjes

• Herbruikbare bekers
– Gratis enkel voor niet-

commerciële activiteiten (1 euro 
waarborg)

– Via centraal raamcontract stad

• Selectief inzamelen

• Foodtruckcharter 



VEILIGHEID

Checklist politie en brandweer, vooral:
• Crowd-control

– Maximale bezetting respecteren
– Voldoende professionele security

• Overal 4 meter vrije doorgang voor 
hulpdiensten

• Nooduitgangen zijn bemand / duidelijk 
zichtbaar

• Politie inlichten bij gebruik/verkoop van drugs
• Verbod op het gebruik van pyrotechnische 

middelen of drones
• Verbod op glas
• Brandvoorschriften naleven, ook voor 

catering. Zie website Fluvia
• Installaties gekeurd (vb. podia, stellingen, ….)
• Tenten, zeilen,…. degelijk verankeren.

Je bent aanwezig op het veiligheidsoverleg.



TIMING 
voor iedereen

• Deadline voorstellen = 21 
oktober
https://www.kortrijk.be/form/aa
nvraag-deelname-sinksen20

• Begin november beslissingen
• Plannen tegen 1 maart
• Communicatie tegen 15 

maart
• Eind maart veiligheidsoverleg
• www.sinksen.be

https://www.kortrijk.be/form/aanvraag-deelname-sinksen20
http://www.sinksen.be/


TIMING



SCHOL 

info:
Kelly Detavernier 

schepen voor evenementen
Anke Seynaeve

kabinetsmedewerker
Sarah Vandenbroucke
projectleider Sinksen

Ilse Naessens
coördinatie team evenementen en 

verenigingen


