Gemeentelijke Adviesraad voor Nederlandstalige Cultuur Cultuurraad Etterbeek
Vergadering woensdag 28 oktober 2015 - 20u
Europazaal - gemeentehuis
Aanwezigheden: zie aanwezigheidslijst als bijlage
Agenda:

1. verwelkoming door de voorzitter
2. Actieplan 2016
3. Vluchtelingenproblematiek
4. Lab van Troje
5. Varia
Bijlages:

- aanwezigheidslijst
- Actieplan 2016 (werkdocument)
Verslag:

1. Verwelkoming door de voorzitter Bea Annys
De voorzitter heet iedereen welkom op de 2e vergadering van 2015. Zij kondigt aan dat de agenda
die werd aangekondigd iets gewijzigd werd. Ze overloopt de agenda voor de avond. Alle aanwezigen
stellen zich kort aan elkaar voor.
Mededeling van de voorzitter: Cedric Vloemans, vertegenwoordiger van de verenigingen (vanuit het
Willemsfonds) is verhuisd en neemt dus ontslag uit de cultuurraad. De vraag wordt gesteld aan GC
De Maalbeek om een oproep te lanceren aan de Etterbeekse aangesloten verenigingen om een
vervanger aan te duiden.
2. Actieplan 2016
Sofie overloopt het proces van de opmaak van het actieplan 2016. We zijn nu aangekomen bij de
voorlaatste stap namelijk advisering. Het advies dat gegeven wordt door de cultuurraad wordt
meegegeven aan het college van burgemeester en schepenen dat de uiteindelijke goedkeuring moet
geven voor het plan. Zodra het plan definitief aangenomen is, zal het plan terug doorgestuurd
worden naar de cultuurraad en ook ter beschikking gemaakt worden op de gemeentelijke website.
Er werden heel veel projecten ingediend voor 2016, ook een aantal nieuwe projecten van andere dan
de structurele partners (verenigingen, scholen...). Dit is uiteraard zeer positief, want dat betekent dat
er iets leeft in de gemeente, jammer genoeg betekent dat ook dat niet iedereen het gevraagde
budget krijgt. (vraag is groter dan beschikbaar budget). Er werd dus op een aantal projecten
besnoeid.
Aantal tendensen in het actieplan: meer nadruk op creatie en cocreatie. Enkele nieuwe projecten
werden opgenomen die een duidelijke artistieke (kunsten-) insteek hebben. Daarnaast willen de

structurele partners van het lokaal cultuurbeleid ook samen met burgers en verenigingen projecten
opzetten.
Er wordt voor de eerste keer ook een klein budget gereserveerd voor kleinere projecten die zich in
de loop van het jaar aandienen. Onder de titel 'Cultural Farming' willen we op die manier kleine
ideeën zuurstof geven en de kans geven om uit te groeien tot mooie projecten. Dit zal echter blijven
bij een kleine impuls, voor ondersteuning van grotere projecten blijven we oproepen om zoveel
mogelijk de projecten op te laten opnemen in het globale actieplan.
Opmerking ondersteuning taalstimulering: de taalstimuleringsactiviteiten (georganiseerd door WMKJ
Chambéry) werden jaren opgenomen in het LCB als tijdelijke oplossing tot de VGC voor een
verhoging van de subsidie zou zorgen. Ondertussen werd een overleg opgestart tussen D'Broej en
VGC over onder meer deze verhoging, maar het is niet duidelijk of dit zal worden doorgevoerd of
niet. Vandaar dat in het voorliggende actieplan een minder hoog bedrag werd voorzien, om ervoor te
zorgen dat de ateliers die nu reeds lopen nog tot het einde van het jaar kunnen verdergezet worden.
Hopelijk is er daarna een oplossing vanuit de VGC.

 De cultuurraad formuleert een gunstig advies voor het Actieplan 2016. Dit advies wordt ter
goedkeuring voorgelegd op het college van burgemeester en schepenen van begin december.
3. Vluchtelingenproblematiek
Vraag van de Raad van Bestuur van GC De Maalbeek om hier ook op langere termijn aandacht voor
te hebben. Vandaar het voorstel om de aandacht voor vluchtelingen in te bedden in het lokaal
cultuurbeleidsplan.
Op korte termijn wordt er ingezet via sensibiliserings- en hulpacties, maar op langere termijn zou er
ook aandacht voor moeten blijven. Iedereen moet zich thuis voelen in Etterbeek, ongeacht zijn
achtergrond.
Voorstel om onder doelstelling 7 een wijziging door te voeren zodat de enge doelgroep 'expat'
ruimer gedefinieerd wordt. Voorstel om in operationele doelstelling 7.3. 'expat' te vervangen door
'expat en nieuwkomer'.
Voorstel tot aanpassing wordt door de cultuurraad aangenomen. Het beleidsplan wordt als volgt
aangepast:
Strategische doelstelling 7:
Etterbekenaren voelen zich comfortabel in de grootstedelijke en internationale context
Operationele doelstelling 7.1 :
Etterbekenaren verruimen hun blik en voelen de band met de grootstedelijke context.
Operationele doelstelling 7.2 :
Het Etterbeekse lokaal cultuurbeleid positioneert zich in de grootstedelijke context
Operationele doelstelling 7.3
Etterbekenaren voelen zich comfortabel in de internationale (context) en visa versa, de expat
en nieuwkomer voelen zich thuis in Etterbeek.

4. Lab van Troje
Dries van Lab van Troje komt het experiment rond de leefstraten dat zij in Gent begeleiden
toelichten. In het beleidsplan zijn burgerparticipatie/initiatieven en creatief gebruik van de openbare
ruimte 2 belangrijke doelstellingen. Het leefstraat-experiment sluit hier perfect bij aan. Meer
informatie vind je op www.labvantroje.be en www.leefstraat.be.
Na de uitleg werden nog vragen gesteld.
De schepen benadrukt dat het Duurzaam Wijkcontract een ideale aanleiding is om dergelijke
experimenten op te zetten en dat ook in andere wijken kan gedroomd worden van een nieuwe
invulling van de openbare ruimte. De wijk rond het Sint-Pietersplein wordt aangehaald als actieve
buurt die zelf een project indiende en hiervoor ook de steun van het gewest zal krijgen.

5. Varia
-De schepen Frank Van Bockstal bedankt alle aanwezige partners, vrijwilligers bestuurders en
beroepskrachten voor de samenwerking bij de opmaak van het actieplan 2016, en zal dit
ondersteunen naar het College. Hij zegt fier te mogen zijn over de verschillende klemtonen die
gelegd werden en de hieraan verbonden acties. Hij vraagt echter versterkende inspanningen voor de
promotie en bekendmaking van deze initiatieven naar een zo breed mogelijk (doel)publiek. Ook kijkt
hij uit naar de evaluatie van de onderscheiden acties. Evalueren om te kunnen evolueren !!

- volgende vergadering van de cultuurraad zal plaatsvinden op woensdag 16 maart in GC De
Maalbeek

