We willen open
huizen worden
waar iederéén
zich welkom
voelt, ongeacht
afkomst of taal.

Cultuurbeleidsplan
2020-2025

Sint-Agatha-Berchem

Toelichting
De Nederlandstalige culturele instellingen in Sint-Agatha-Berchem doen het
uitstekend. Wie de theaterzaal van GC De kroon wil reserveren, doet dat best
maanden vooraf. De gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek heeft, sinds
haar ontstaan in 2000, nooit méér gebruikers gehad dan het afgelopen jaar. De
gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord telt steeds meer verschillende
opleidingen, het jaarlijkse Visueel Festival Visuel rijgt de successen aan elkaar,
het Nederlandstalig onderwijs telt steeds meer leerlingen, … noem maar op. Van
cultuurhuizen met een bijna uitsluitend Nederlandstalig publiek zijn we gegroeid
naar ontmoetingsplekken voor ‘Nederlandskundigen’, nog later voor ‘Nederlandsminnenden’.
Toch vinden alle partners dat het publiek dat bij hen over de vloer komt, geen
volledige afspiegeling is van onze snelgroeiende en steeds meer divers wordende
bevolking.
Het schrijven van ons cultuurbeleidsplan is het resultaat van verschillende schrijfsessies, thema-avonden of debatavonden in GC De kroon, gesprekken met de
partners, enquêtes, evaluaties van vorige cultuurbeleidsplannen, een flinke portie
geduld, een goede mix van vlotte pennen en een verzameling van weloverwogen,
ongezouten meningen. Samen bundelden we een aantal beleidsprioriteiten en
accenten inzake lokaal cultuurbeleid.
Participatie is de rode draad in ons cultuurbeleidsplan. Bijzondere aandacht gaat
naar diversiteit, sociaal isolement/armoede en jeugd. Verder bespreken we duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit. Kunst en cultuur zetten we ook in de
verf en tot slot hebben we een hoofdstuk communicatie.
Sint-Agatha-Berchem zal sowieso nog meer divers worden. We zoeken naar een
manier om verschillende partijen te betrekken. Een gedeeld belang geeft binding
en dialoog. We moeten horen én luisteren, in discussie gaan én debatteren. Ontmoeting in de samenleving kan voor botsing zorgen, maar ook actie stimuleren.
Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen, zoeken we mogelijke kansen
tot ontmoeting met die diverse mix van mensen. Belangrijk is dat we zo tot een
goede band of relatie komen.
Een grote focus in het cultuurbeleidsplan is het betrekken van jongeren in ons
cultuurbeleid en hier willen we ons dan ook nog meer op toeleggen. Tijd en nabijheid zijn hierbij belangrijke elementen.
We willen open huizen worden waar iederéén zich welkom voelt, ongeacht afkomst of taal. Dit cultuurbeleidsplan toont de weg om dit te bereiken….
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Bronnen (1): Voortgangsrapport 2018 - 2019
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DEEL 1

Een blik op Sint-Agatha-Berchem
1.1. OMGEVINGSANALYSE (2)
1. Aantal inwoners

Sint-Agatha-Berchem telt ruim 25.000 inwoners en is met haar bossen, parken
en landelijk verleden één van de meest groene gemeentes binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Een authentiek landelijk stukje Brussel dat grenst aan
Ganshoren, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Aan de westelijke kant liggen
dan weer Zellik, Dilbeek en Groot-Bijgaarden.
Tussen 2009 en 2019 kent de gemeente een spectaculaire bevolkingsgroei van
16,2% en de bevolking werd steeds internationaler.
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Bronnen (2):
		
		
		

Statbel, bevolkingscijfers op 01/01/2019; Bisa, zoom op Sint-Agatha-Berchem,
editie 2016; Statistiek Vlaanderen, Lokale inburgerings- en integratiemonitor,
editie 2018; Retrospectieve OCMW 2013-2018; Welzijnsbarometer 2018;
Barometer voor maatschappelijke integratie

2. Leeftijdspiramide

We zien tussen 2005 en 2019 een sterke verjonging. Het aantal kinderen en jong adolescenten steeg. Sint-Agatha-Berchem kent hiermee een snellere verjonging van haar
bevolking dan het Brussels Gewest. Het aandeel 65-plussers is gedaald, hoewel dit nog
steeds een grote bevolkingsgroep in onze gemeente blijft.

3. Samenstelling van de bevolking

Met de snelle bevolkingsgroei gaat ook een verkleuring gepaard. Zoals vele Brusselse
gemeenten kent ook Sint-Agatha-Berchem een grote diversiteit aan culturen. Vooral de
Roemeense en Marokkaanse nationaliteit zijn talrijk vertegenwoordigd. Van de 25.199
inwoners, zijn er in totaal 20.322 Belgen (hieronder vallen ook inwoners die een
dubbele nationaliteit hebben). We noteren in totaal 4.877 niet-Belgen.
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4. Gezinssamenstelling

In Sint-Agatha-Berchem blijkt 35% van de huishoudens uit alleenwonenden te
bestaan, en meer dan 13% van de huishoudens bestaat uit éénoudergezinnen.
Dit kan een hoger risico op sociaal isolement inhouden.

5. Inkomen

2% inwoners ontvangen in Sint-Agatha-Berchem een leefloon.
(Voor het Brussels Gewest zijn dit 39.606 leefloners of 3,3% voor 1.198.726 inwoners).
Op +/- 8.237 inwoners jonger dan 25 jaar, is dit 2,08%. (Voor het Brussels Gewest zijn dit
12.835 leefloners of 3,4% voor 377.349 inwoners jonger dan 25 jaar).
Hoewel het gemiddelde inkomen in Sint-Agatha-Berchem hoger ligt dan het gemiddelde
inkomen in het Brussels Gewest, stellen we ook in onze gemeente een verarming vast.
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1.2. PARTNERS EN CULTURELE SPELERS
1. Gemeenschapscentrum De kroon (3)

GC De kroon is een familiecentrum met sterke focus op ruimte voor
ontmoeting tussen mensen, gemeenschappen en verenigingen. Enkele ankerpunten uit de werking:
•Visueel Festival Visuel: ‘Circus, Fun & Urban Arts’
is een festival met focus op visuele kunsten en
woordloos straattheater, acrobatie en dans. Elk
jaar vindt dit festival plaats na Pinksteren. In 2019
bestond het 15 jaar en was er een feesteditie. De
laatste edities genereren een grote opkomst vanuit
de omliggende gemeenten, alsook Vlaanderen &
Wallonië. De organisatie verloopt in symbiose met
Archipel 19, wordt steeds professioneler en het
aanbod kwaliteitsvoller. De aandacht gaat naar
kleine locatievoorstellingen in een kleine opstelling en intieme sfeer naast shows voor een groot
publiek.
• Activiteiten voor kinderen: GC De kroon zorgt
ervoor dat elk kind dat school loopt in een Nederlandstalige school in Sint-Agatha-Berchem minstens
tweemaal per jaar naar een kwalitatieve theatervoorstelling en minstens 1 keer per schooljaar naar
een leuke jeugdfilm kan gaan. Sinds september
2019 is er ook een aanbod voor het secundair
onderwijs en werd een nieuwe scholenwebsite
Noordwest (4) met inschrijvingsmogelijkheid gelanceerd.
• De familieprogrammatie
(theater, animatiefilm en
dans) wordt meer ingebed in
Festi’Nomade, een festival in
samenwerking met Archipel
19 en de Jeugddienst, Festi’Nomade loopt dit seizoen van
oktober t.e.m. maart 2020.
• Sport: de scholenveldloop (1000 kinderen) wordt
in 2019 een scholenbosloop want deze verhuist
voor het eerst naar het Wilderbos (afgelast door
het slechte weer), ProFIETSiat (leren veilig fietsen)
speelt in op meer fietspaden en trage mobiliteit.
De jaarlijkse sportieve hoogdag is BoemBoum, een
festival voor families op autoloze zondag met een
bereik van 1500 personen. Daarnaast is het sporten bewegingsaanbod voor kinderen en senioren
gegeerd met o.a. kleuterturnen, yoga, seniorengym, eutonie. De jaarlijkse Buitenspeeldag breidt
elk jaar uit tot een ware happening in en rond het
Olifantenpark.
Bronnen:

(3)

• Duurzaamheid: samenwerking met BLED vzw (5)
(Berchem Lokaal en Duurzaam). Verschillende
deelwerken van BLED vzw worden actief ondersteund door GC De kroon. Het Repair Café was
het tweede ooit opgericht in Brussel, en viert zijn
7de verjaardag in 2020. Kipkot 3.0 is al tweemaal ondermijnd door een vos en krijgt in 2019
een doorstart. De circulaire groendreefmarkt op
woensdagnamiddag is al drie jaar vaste prik op
het terras voor GC De kroon. Het Naai ça Pique
-atelier, het lokale bier Schweitzer en de Brusselse munt Zinne kaderen tevens in de duurzaamheidsgedachte. In het voorjaar van 2019 werd
gestart met de verdeling van biomanden van
lokale groenteboeren op zaterdagochtend.
• Dkantine: Deze caféruimte wordt uitgebaat
door volharde vrijwilligers en is een groot succes.
Elk jaar zijn er uitbreidingen qua openingsuren
waardoor Dkantine zowel op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en bij elke activiteit open
is. De best gekende activiteiten zijn de Quality
Times en de Jazz Jams op vrijdagavonden. Ook
de spelletjesavonden bereiken een breed publiek. Al even origineel in zijn soort zijn de tweejaarlijkse Bicycle Bars. Andere deelwerkingen van
Dkantine: BLEDonderdagen en BLED’Stival, Naai
ça Pique, spelletjesavonden, biomanden, Study
Spaces, dag van de buren, Bokal Lokal.
• Residenties voor kunstenaars. GC De kroon
kent een uitgebreide werking op vlak van ‘artists
in residence’. Vanuit trajecten, coproducties en
residenties wil GC De kroon nieuwe verhalen en
een nieuw repertoire tonen door een duurzame
ondersteuning te geven aan artistieke vernieuwing. Tientallen kunstenaars verblijven gedurende enkele weken in GC De kroon als resident.
We bereiken lokale kunstenaars, groepen uit het
middenveld, de theater- en circuswereld alsook
internationale toptalenten.
• De Kroon Wintert en Zomert: nieuwjaarsreceptie en 11-juliviering in een gemeenschapsvormend, cultureel en feestelijk kader met een
podiumactiviteit.

Werkingscijfers GC De kroon; (4) Noordwest; (5) BLED vzw
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2. De gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek

De gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek heeft zich de afgelopen 20 jaar
kunnen positioneren als onmiskenbare culturele partner in onze gemeente. Van
een instelling met bij haar ontstaan 700 gebruikers en 7000 uitleningen, is ze
uitgegroeid tot een bibliotheek met meer dan 2000 gebruikers en 35.000 jaarlijkse
uitleningen. Het publieksbereik is het op twee na hoogste in het Brussels gewest
en geen enkele andere Brusselse bibliotheek bereikt, rekening houdend met het
aantal inwoners, meer 14-jarigen dan onze bibliotheek.

3. De gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord

De gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord biedt een breed
spectrum aan van muziek- en dramalessen, zowel voor kinderen als voor
jongeren en volwassenen. Er zijn meer dan 800 leerlingen en er is een uitermate sterk team van leerkrachten, met een renommee in de culturele
en onderwijswereld, tot ver buiten de gemeentegrenzen. Bij de kinderen
van lagere schoolleeftijd bereikt de academie een zeer divers publiek. Een deel van de leerlingen
haakt af bij de overgang naar het secundair onderwijs, vermoedelijk omdat zij buiten de gemeente
naar de dagschool gaan en hun school- en sociaal leven zich in de hoofdstad afspelen. De academie
levert verder een beduidende bijdrage aan het sociale weefsel van de gemeente.

4. Brede School Flamingo

Brede School ‘Flamingo’ is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandstalige
(basis)scholen van Sint-Agatha-Berchem, de bibliotheek, het gemeenschapscentrum
De kroon, Lokaal Dienstencentrum Ellips, de gemeentelijke Academie voor Muziek en
Woord en het lokaal sport-, jeugd- en cultuurbeleid binnen en buiten de school(m)uren.
Het doel van Brede School ‘Flamingo’ is om via ervaringen in een brede leer- en leefomgeving de talenten van de leerlingen te helpen ontwikkelen. Brede School Flamingo wil
meer ontwikkelingskansen voor alle kinderen creëren d.m.v. ontmoeting, uitwisseling en
samenwerking tussen de verschillende partners.

5. De Nederlandstalige scholen

- Gemeenschapsonderwijs (GO)
GO basisschool Zavelberg
GO basisschool Zavelput
GO secundair K.T.A. Zavelenberg
- Gesubsidieerd officieel onderwijs
Buitengewoon basisonderwijs Kasterlinden
Buitengewoon secundair onderwijs Kasterlinden
Gemeentelijke basisschool De Knapzak
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord (DKO)
- Gesubsidieerd vrij onderwijs
Campus AL-JO, basisscholen Sint-Albertus en Sint-Jozef

6. Symbiose1082

Symbiose1082 is een initiatief van de zes grote cultuurhuizen van SintAgatha-Berchem: de Nederlandstalige en Franstalige academie, de Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek, het gemeenschapscentrum De kroon
en Centre culturel Archipel 19 samen met het lokaal cultuurbeleid. Sint-Agatha-Berchem promoot
op deze manier wederzijds respect, verdraagzaamheid en empathie tussen de twee grote cultuurgemeenschappen. De cel cultuur van het OCMW zal vanaf 2019 ook actief deelnemen aan dit initiatief.
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7. Lokaal Dienstencentrum Ellips

Het dienstencentrum staat open voor senioren en mensen met een
beginnende zorgbehoefte uit de omgeving. De meeste bezoekers (circa
60%) komen uit Sint-Agatha-Berchem, anderen komen uit Sint-JansMolenbeek, Koekelberg, Anderlecht, Ganshoren, Dilbeek, ... De helft van de bezoekers is ouder dan
80 jaar. Een derde is tussen de 70 en de 80 en de overige zijn jongere personen.
LDC Ellips heeft een zeer divers aanbod aan activiteiten en diensten. De belangrijkste dienst is het
dagelijks middagmaal.

8. Wijken, buurtcomités, verenigingen en jeugdverenigingen

In Sint-Agatha-Berchem zijn er 4 wijken en verschillende wijkcomités. De mate waarin zij cultureel
actief zijn, verschilt erg van wijk tot wijk. De erkenning van de nieuwe wijkcomités is volop aan de
gang. Op dit ogenblik zijn er al 7 erkend, in de eerstvolgende maanden komen er nog een aantal bij.
Inwoners groeperen zich in burgerinitiatieven met als grote gemene
deler duurzaamheid en ecologie. Zowel de gemeente als de beide
cultuurcentra (Archipel 19 en GC De kroon) ondersteunen deze
burgers. Er zijn dan ook heel wat projecten opgestart, denk maar
aan de Groendreefmarkt, het Kipkot, het Repair Café, de gezamenlijke broodoven, de Givebox, Pie Konijn, de zadenbibliotheek, de
fietsherstelpunten, … Veel van deze projecten worden opgezet en
gestroomlijnd door de overkoepelende vzw BLED (Berchem Lokaal
en Duurzaam / Berchem Locale et Durable).
Qua jeugdverenigingen zijn aan Nederlandstalige kant Chiro Radium
en Chiro Koraal actief evenals het jeugdhuis ‘De Kuub’ (ook wel bekend als t‘ Vosske vzw).
Er zijn bijzonder verdienstelijke amateurgezelschappen en verenigingen(6) actief in Sint-AgathaBerchem. De gemeente telt een groot aantal culturele-, en sportverenigingen, maar ook diverse
verenigingen voor jeugd en senioren. De lijst van erkende verenigingen vind je als bijlage.

Bron:

(6)

Verenigingen
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1.3. PARTICIPATIEF TRAJECT
Om te komen tot de beleidskeuzes en -prioriteiten werden in het verleden reeds
verschillende projecten uitgevoerd. Dit ging van uitwisselingsmomenten met
collega-cultuurbeleidscoördinatoren of lokale partners, tot gesprekken met de Berchemnaren of verenigingen. Zo werd er bijvoorbeeld tijdens de algemene vergadering van GC De kroon een thema-avond georganiseerd, waar verschillende thema’s
zoals jeugd, cultuur en kunst, senioren, architectuur, scholen,… werden besproken.
Verder werd een documentaire, genaamd ‘Plannen voor plaats’, van Nic Balthazar
vertoond in GC De kroon, met bespreking achteraf. Via focusgroepen (begeleid door
o.a. het Agentschap Integratie en Inburgering) werd dan weer feedback verkregen
van inwoners en niet-inwoners of bezoekers over het lokale cultuurbeleid in SintAgatha-Berchem. Een glimp van de verschillende acties vind je hieronder:
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1.4. COMMUNICATIE VAN HET CULTUURBELEIDSPLAN
NAAR DE BERCHEMNAREN
Het goedgekeurde cultuurbeleidsplan zal gepubliceerd worden onder de vorm van een brochure die
verdeeld zal worden bij alle partners, zodat ze door
hun gebruikers/lezers/geïnteresseerden kan geconsulteerd of meegenomen worden. Een elektronische
versie zal gepubliceerd worden op de gemeentelijke
website en de websites van de partners.
Er zal eveneens een artikel over het nieuwe cultuurbeleidsplan gepubliceerd worden in de gemeentelijke
infokrant ‘Berchem News’ en het infoblad ‘SKRAB’ van
het gemeenschapscentrum.
Naast het verspreiden van het cultuurbeleidsplan als
brochure wil Sint-Agatha-Berchem haar inwoners verder
op verschillende manieren actief informeren via bijvoorbeeld thema-avonden en focusgroepen. Ze wil haar burgers
de kans en ruimte bieden om zelf mee(r) te organiseren.
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DEEL 2

Belangrijke thema’s
2.1. CULTURELE DIVERSITEIT
Inzichten

Zoals beschreven in de omgevingsanalyse is er duidelijk een grote diversiteit aanwezig in Sint-AgathaBerchem.
Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de noodzaak groeit om bredere en meer diverse activiteiten te programmeren. Het is belangrijk om een (nieuwe) werking op poten te zetten die zowel nieuwe Berchemnaren aantrekt, als het jarenlange trouwe Nederlandstalige publiek bekoort

Visie

De bedoeling is dat onze culturele activiteiten en het publiek onze diverse samenleving weerspiegelen, met andere woorden het culturele landschap moet afgestemd zijn op het maatschappelijke landschap. De scholen, met hun groot aantal leerlingen met verschillende culturele achtergronden, zijn
een startpunt om te werken rond diversiteit.
Als we de burgers meer inspraak willen geven zullen we actief op zoek moeten gaan naar nieuwe vormen van overleg. Meer kleur, meer inspraak, meer diversiteit op alle niveaus.

Concrete stappen

- De klassieke manier van vergaderen wordt herbekeken naar het voorbeeld van de thema-avond/
rondetafelgesprek met Berchemnaren die we tijdens de algemene vergadering van GC De kroon
hebben gehouden.
- Cultuurraden aangevuld met deskundigen en belanghebbenden.
- Geografische en temporele spreiding van de culturele activiteiten om zo meer verschillende deelnemers aan te trekken.
- Ontmoetingsplekken ontwikkelen met zo weinig mogelijk drempels.
- Verdere samenwerking met Brusselwerking Minderhedenforum en het Brussels onthaalbureau
voor inburgering voor het in kaart brengen en analyseren van de verschillende noden en reeds
bestaande netwerken.
- De cultuurdienst als motor voor actie of evenementen die buurtbewoners willen organiseren.
- Het leren van de Nederlandse taal blijft een belangrijke pijler. In de eerste plaats willen we echter
een gelegenheid creëren voor ontmoetingen over de taalgrenzen heen. Hierbij blijven ondertiteling
bij podiumactiviteiten, woordloze voorstellingen etc. belangrijk.
- De woord- en muziekklassen van de gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord leveren een
belangrijke bijdrage aan de integratie van anderstaligen.
- De gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek start met een collectie Roemeense literatuur waarmee we het grote aandeel Roemeenstaligen in de gemeente willen bereiken.
- Tijdens de ‘Dag van de nieuwe inwoner’ wordt er een culturele/erfgoedrijke wandeling aangeboden doorheen Sint-Agatha-Berchem.
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2.2. SOCIAAL ISOLEMENT EN ARMOEDE
Inzichten

Onrustwekkend is het grote aantal jongeren tussen 18 en 25 jaar die steun genieten van het OCMW.
Het aantal Is tussen 2013 en 2017 met maar liefst 88% toegenomen. In 2017 telden we 227 jongeren
op een totaal van 558. Onder hen is er een groot aantal studenten. De kinderbijslag, studiebeurzen en
inschrijvingsgelden volstaan niet om in hun behoeften met betrekking tot hun studies te voorzien.

Ook zien we een stijging van het aantal alleenstaanden en éénoudergezinnen.
De interesse in de werking van BLED en aanverwante initiatieven blijft in beperkte kring en mist aansluiting met sociaal armeren, anderstaligen, bepaalde wijken, ….

Visie

Wij kiezen op het vlak van culturele beleving voor een inclusieve maatschappij. We gaan ervan uit
dat een individu, door deel te nemen aan het culturele leven, zijn sociaal kapitaal kan verhogen. Op
maatschappelijk vlak wordt cultuur een belangrijke rol toegedicht in het opwerpen van een dam tegen
maatschappelijk wantrouwen. Deelname aan het verenigingsleven zorgt voor meer vertrouwen en
sociale cohesie.
Jongeren, sociaal armeren, … die al dan niet steun genieten van het OCMW, zijn momenteel onvoldoende op de hoogte van onze culturele werking.

Concrete stappen
-

Op overlegmomenten van de culturele partners wordt voortaan de verantwoordelijke
van de Cel Cultuur van het OCMW uitgenodigd.
Een tweede natuurlijke partner bij het (beter) bereiken van sociaal geïsoleerde mensen
en alleenstaanden die rond de armoedegrens leven, is het Lokaal Dienstencentrum Ellips
dat onder meer erg succesvol sociaal restaurant uitbaat.
De partners passen waar mogelijk kansentarieven toe zoals Artikel27, Paspartoe,..
Een verdere bevraging is noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de specifieke
culturele noden van bovengenoemde groep van 18 tot 25 jarigen.
Op basis van de resultaten van de bevraging wordt er nagedacht over alternatieve,
laagdrempelige projecten (bv. muziekateliers).
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2.3. JEUGD (7)
Inzichten

Waar we in de vorige cultuurbeleidsplannen spraken van ‘vergrijzing’ stellen we nu vast dat de vorm
van de bevolkingspiramide wijzigt: de laatste jaren krijgt de gemeente immers steeds meer jonge
inwoners en families met kinderen en adolescenten.
De gemeente telt vijf Nederlandstalige basisscholen, een zeer grote school voor buitengewoon
onderwijs (BUBAO en BUSO) en een secundaire school (K.T.A.). Samen met de partners wordt sterk
ingezet op cultuureducatie en participatie. Met professionele partners als GC De kroon, Brede School
Flamingo, de gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord en de gemeentelijke Nederlandstalige
bibliotheek wordt voorzien in een sterk aanbod waardoor kinderen sneller aansluiting kunnen vinden
tot hun passie.
-

Organisatie van naschoolse activiteiten
Sport en crea tijdens de pauze-uren op school
BoemBoum – jeugd en sportdag
Kinderateliers op woensdagnamiddag voor kinderen die blijven in de opvang
Creatieve en sportieve ateliers in GC De kroon
…

De stijging van het aantal tieners in de Berchemse bevolking zien we momenteel niet gereflecteerd in
onze structuren. Los van het feit dat dit publiek in het algemeen moeilijker te bereiken is, stellen we
vast dat er voor de leerlingen van de secundaire school op het grondgebied van de gemeente weinig
buitenschoolse activiteiten georganiseerd worden en dat ook de partners momenteel geen echte visie
hebben om een programmatie voor deze doelgroep te voorzien.
De lokale Chirogroepen (Koraal en Radium) en jeugdhuis De Kuub blijven traditioneel belangrijke partners en beschikken over een goede infrastructuur op dezelfde site. Deze bewegingen hebben wel de
blijvende steun nodig van de culturele partners en de nationale koepels om de continuïteit verder te
kunnen verzorgen. De uitdaging bestaat er ook in om verdere kruisbestuiving tussen de verschillende
werkingen te bevorderen, waardoor ze elkaar kunnen versterken.
De aspirantengroepen zijn klein. Het is moeilijk om geëngageerde (jonge) leden te rekruteren. Er was
een verkennend gesprek met de nieuwe leiding, een verdere opvolging is aangewezen.
Chiro Radium (meisjes)
2013-14: 73 leden en 10 leiding
2018-19: 58 leden en 12 leiding

Chiro Koraal (jongens)
2013-14: 56 leden en 11 leiding
2018-19: 51 leden en 12 leiding

Vanuit de organisatie JHOB (ondersteunende koepel voor Brusselse jeugdhuizen) wordt in de toekomst sterker ingezet op de werking van het jeugdhuis en worden verschillende methodieken uitgewerkt om jongeren te activeren. Naar analogie van het muziekparticipatietraject gelanceerd in jeugdhuis De Branding (Jette), worden jongeren met eenzelfde passie betrokken in zelf te creëren werking.
Ook de stadsgroepenwerking van Chiro wordt actief betrokken bij het toeleiden en de vorming van de
beide groepen.

Bronnen:
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(7)
Desmet; T. & Villanueva O’Driscoll, J. (2019, 26 sept). Participatief jeugdwerk groeit vanuit oprechte relaties.
Hillaert, W. & Ben Yakoub, J. (2018, 23 maart). Witte instellingen: van congolisering naar dekolonisering.
Vanderstichele, S. (2018, 19 april). Wim en Pepeijn KEnnis, vijfig jaar stadsactivisme.

Visie

We wensen deze jongeren te steunen en alle mogelijke middelen ter beschikking te stellen zodat er
een dynamiek kan ontstaan. Dit kan door de contacten tussen de jongeren en de partners te faciliteren (via de scholen, de openbare ruimte, de verenigingen…), door samen een culturele programmatie
uit te werken in lijn met hun verwachtingen. Doel is dat ze uiteindelijk gaan participeren aan het lokale
culturele leven en het zelf mee vorm geven (raden, programmatie, zelf activiteiten initiëren).
Als culturele instelling willen we langetermijnrelaties opbouwen, transparant zijn, waardering tonen
naar jongeren toe en hen laten voelen dat hun competenties echt ‘gezien’ worden. Niet enkel hun
participatie wordt gewaardeerd, maar ook de stimulatie van hun deelname maakt deel uit van onze
visie. Een voorbeeld van stimulatie kan bijvoorbeeld zijn dat jongeren zelf ‘coach’ zijn van culturele
initiatieven.

Concrete stappen

- Een samenwerking opstarten met Brede School en de directie van K.T.A. Zavelenberg om via de
school een dynamische participatie te initiëren.
- Een samenwerking met GC De kroon en de Jeugddienst om jongeren de mogelijkheid te bieden
stage te lopen en kennis te maken met de verschillende culturele actoren en hen op die manier toe
te laten bepaalde competenties in (culturele) animatie te ontwikkelen.
- Verdere ontwikkeling van de Study Spaces i.s.m. alle jeugdpartners om een antwoord te bieden
op de vraag van jongeren om rustige studieruimtes ter beschikking te stellen. Dit laat de jongeren
tegelijk toe om kennis te maken met de verschillende partners.
- Een goede ondersteuning door de gemeente en de culturele partners maar ook door het bovenlokaal netwerk voor de begeleiding van het jeugdhuis De Kuub en de Chiro om hun werking terug
wat meer te activeren.
- Meer inzicht en kennis verwerven over de cultuurbeleving en mobiliteit van de jongeren via ervaring van lokale partners (straathoekwerkers, JHOB, scholen, Jeugddienst …) en samenwerking met
een student die zijn eindwerk maakt rond deze thematiek.
- Via de gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord verder opleidingen organiseren die jongeren aanspreken, bv. muziekproductie (met luik songwriting, opname en muziek maken met computers).
- Oproep naar jongeren om deel te nemen aan een kunstproject in De Kuub.
- Oproep lokaal talent i.s.m. Poppunt, De Kuub, JHOB, …
- Ondersteuning Chiro, aanwerving van leden via een voorstelling in de scholen.
- Project i.s.m. het OCMW.
- Festi’Nomade : extra woordloze voorstelling in sociale huisvestigingswijken.
- Visueel Festival Visuel: voorstelling op Schweitzerplein met als doel het volk dat niet naar de Oude
Kerk, GC De Kroon of Archipel19 trekt, te bereiken.
- Graffitiproject in De Kuub of i.s.m. de Jeugddienst.
- In het verleden zijn er reeds een paar fora opgericht, maar de methodiek van inspraak moet
verfijnd worden. Indien een aantal jongeren zich wil engageren tot het bereiken van jongeren via
jeugdwerking of andere initiatieven, dan ondersteunen en faciliteren de culturele partners dit.
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2.4. DUURZAAMHEID – OPENBARE RUIMTE - MOBILITEIT
Inzichten

Stadsinfrastructuur bepaalt het gedrag van mensen. Sint-Agatha-Berchem wordt momenteel gezien
als doorstroomgemeente met als zwaartepunt het centraal gelegen Schweitzerplein. Uit een enquête
van de Jeugddienst uit 2014 blijkt dat de (jonge) bewoners van Sint-Agatha-Berchem liever naar de
stad trekken. Het nieuw aangelegde Sint-Agatha-Voorplein biedt mogelijkheden, maar heeft nood
aan meer specifieke activiteiten. Hippe horeca, pop-ups, etc. zouden hier o.a. verandering in kunnen
brengen.
We merken dat ook in onze gemeente inwoners zich groeperen in zelforganisaties (burgerinitiatieven)
met als grote gemene deler duurzaamheid en ecologie. Zowel de gemeente als de beide cultuurcentra
ondersteunen deze burgers en tijdens de voorbije legislatuur zijn er dan ook heel wat projecten opgestart, denk maar aan de Groendreefmarkt, het Kipkot, het Repair Café, de gezamenlijke broodoven,
de Givebox, Pie Konijn, Mjam Miam, Les vergers d’Agathe, Kerkstraat=Schoolstraat, de moestuinen en
de imkers aan het Wilderbos, Naai ça Pique, de zadenbibliotheek, de fietsherstelpunten,… Veel van
deze projecten worden opgezet en gestroomlijnd door de overkoepelende vzw BLED (Berchem Lokaal
en Duurzaam / Berchem Locale et Durable) die op zich dan weer veel ondersteuning krijgt vanuit de
gemeente en de lokale culturele actoren.
De tuin van Le Viool waar nu al enkele projecten plaatsvinden heeft nog veel potentie.
De culturele site van de gemeente met het gemeenschaps- en cultuurcentrum en de gemeentelijke
Nederlandstalige bibliotheek ligt wat verder verwijderd van het centraal gelegen openbaar vervoerknooppunt van het Schweitzerplein en is hierdoor voor een aantal mensen moeilijker bereikbaar.

Visie

Niet meer weg te denken van de voorpagina’s van de kranten, en ook van groot belang in Sint-AgathaBerchem, zijn de klimaat-en energiedoelstellingen, biodiversiteit, wonen, bouwen, onthaasting en
mobiliteit.
De inrichting van de openbare ruimte wordt prioriteit en moet zorgen voor uitnodigende ontmoetingsruimtes. Een andere invulling van openbare ruimtes, groene ruimtes, en het blijven ondersteunen
van burgerinitiatieven zijn een must.
Duurzaamheid, ruimte en mobiliteit zijn uiterst belangrijk om van Sint-Agatha-Berchem een leefbare
gemeente te maken waar iedereen graag woont omdat het een leefomgeving biedt die rekening
houdt en inspeelt op de noden van de klimaat- en energiedoelstellingen, biodiversiteit, propere lucht,
pollutie (licht en geluid incl.) . Deze uitdaging is geen aparte silo maar een fundament voor de andere
pijlers (bv. groene en aangename openbare ruimte biedt zuurstof aan participatie en ideeën; goede
en vlotte mobiliteit geeft zuurstof aan aantrekkelijkheid, wat ook uiteindelijk het potentieel zichtbaar
maakt voor ‘hippe’ horeca maar ook culturele initiatieven die inspelen op moderne noden als onthaasting & beleving).
Zowel het ondersteunen als stimuleren van initiatieven is een must. Een burger moet weten waar die
met zijn/haar idee terecht kan.
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Concrete stappen

- De toegankelijkheid verbeteren voor mensen met beperkte mobiliteit naar GC De kroon,
Dkantine (kasseien!), Archipel 19, Oude Kerk en het Wilderbos.
- Dkantine als inspirerende experimenteer- en ontmoetingsplek promoten.
- Verdere ontwikkeling van schoolstraten.
- Verder ontwikkelen van een actief fietsbeleid in de scholen.
- Verder onderzoek naar projectsubsidies voor verenigingen, wijkprojecten, leefstraten...
- Onderzoek naar hoe mannen, vrouwen en genderneutrale personen de openbare ruimte
ervaren (veiligheid, zich thuis voelen, …) en hiermee rekening houden bij de inrichting ervan
(meer vrouwvriendelijke infrastructuur bevorderen).
- De vele groene ruimtes, zoals het Wilderbos, promoten voor activiteiten.
- Een nieuwe invulling zoeken voor leegstaande ruimtes door bijvoorbeeld pop-up initiatieven,
ondersteund door de gemeente.
- Burgerinitiatieven met ideeën die wegen op het beleid, verder ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de nood aan duidelijke fietsroutes of een wandelnetwerk.
- Leefstraten worden gepromoot om nieuwe ontmoetingsruimtes te creëren en een sterker
buurtgevoel te ontwikkelen. Verdere stappen zetten met het reeds bestaande “Dag van de
buren”.
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2.5. KUNST EN CULTUUR
Inzichten

Sint-Agatha-Berchem heeft een stevig gevulde culturele kalender wat al eens keuzestress genereert bij
het publiek. Er is een rijk podiumaanbod (theater, dans, literatuur, muziek, circus en film) in de twee
bijna identieke vlakkevloertheaters van GC De kroon en Archipel 19. Er zijn verschillende grotere evenementen en de samenwerking tussen alle culturele partners is intensief.
De culturele partners werken binnen Symbiose1082 intensief samen zowel projectmatig als via een
jaarwerking. De gekendste jaarwerkingen zijn Bain Musical/Muziekbad, een reeks van vier klassieke
muziek concerten i.s.m. met de twee academies en de twee cultuurcentra (Archipel 19 en GC De
kroon) en het Visueel Festival Visuel (VFV), een festival rond circus & urban arts dat in 2019 zijn 15de
verjaardag vierde en een doorslag brengt van het betere (inter)nationale straattheater.

Visie

De omgeving documenteert het artistieke verhaal en het diverse cultuurprogramma.
In het superdiverse Sint-Agatha-Berchem, zoeken we partners uit alle maatschappelijke hoeken om
in te spelen op de heterogeniteit in ruimte en tijd van de stadbewoners en een programma op maat
uit te werken. Het is een oefening in ‘delen’ en bouwen aan co-creatie, co-working, coöperatie en
netwerking. Met boeiende partners worden intense trajecten afgelegd. We spelen in op de grote
aanwezigheid van Roemenen, Marokkanen en andere nationaliteiten in Sint-Agatha-Berchem, werken
laagdrempelig en willen toegankelijk zijn voor iedereen. Kunst op straat, kunst bij mensen thuis, producties in de wijken en op locatie worden het nieuwe normaal. Het ‘out of the box’ denken, vindt hoe
langer hoe meer zijn ingang. ‘Witruimte’ (= leegte in de kalender) laten en een plaats om de kalender
over te nemen vanuit de gedachte: ‘you take over’, geven ademruimte en een nieuwe invulling aan de
jaarkalender.
Unieke plek met een geschiedenis
De positie van het culturele dorp is uniek, de partners willen alle voordelen van deze unieke stek zo
goed mogelijk bewaren. Ze willen de connectie maken met Brussel hoofdstad waar dagelijks veel op
het cultuurprogramma staat met een eigen kunstenaanbod, maar ook letterlijk via het verkennen van
mogelijkheden om de striptoer uit het centrum of de mozaïektegeltjes uit Jette door te laten lopen tot
in Sint-Agatha-Berchem.
Een broedplaats voor artistieke creatie met lokaal en (inter)nationaal talent.
Sint-Agatha-Berchem wil een broedplaats zijn voor artistieke creatie en ruimte bieden
aan nieuwe tendensen en inzichten.

Concrete stappen

- De partners creëren ontmoetingsplaatsen waar een jong, internationaal publiek en de kunstenaar
dichter bij elkaar komen.
- Er wordt ingezet op een plaats voor het archief en gezocht naar manieren om de werking van de
beeldbank nieuw leven in te blazen (o.a. zoeken van vrijwilligers).
- Het residentieprogramma van GC De kroon wordt gelinkt aan plaatselijke trajecten en vragen.
- Er wordt ingeschreven op het project ‘Homelands’ rond co-creatie waarbij een nieuwkomer/artiest
en een cultuurbemiddelaar aan de slag gaan met een nieuwe doelgroep op een niet voor de hand
liggende plek
- Het Visueel Festival Visuel specialiseert zich verder in visuele kunsten in de openbare ruimte in een
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-

zo ruim mogelijke betekenis en is steeds taal overschrijdend.
Er wordt in het residentieprogramma ingespeeld op Brussel als uitvalsbasis voor straatartiesten.
Senioren worden verwelkomd in de black box van Dkantine met een filmprogramma.
Jongeren krijgen artistieke inspiratie op eigen spots als het jeugdhuis, de school of eigen
hangplekken
De gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord speelt met nieuwe afstudeerrichtingen in
op nieuwe muziekvormen, de digitalisering van de muziek en verkent het productieluik van
pop en rockmuziek.
Er is meer aandacht voor kunst, lokaal talent. Er wordt een platform aangeboden voor kunstenaars uit de buurt en een oproep gedaan.
Het fresco van Wannes Lecompte in de Kerkstraat 63 kan een aanleiding zijn om bv. een
‘kunstparcours’ aan te leggen waarbij verschillende kunstenaars/lokaal (opkomend) talent uit
het Brusselse mogen exposeren.
Symbiose1082 wordt verder uitgewerkt. Samen met de Franstalige partners wordt er gewerkt
aan een inhoudelijke invulling van het project.
De reeds bestaande initiatieven van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek worden
in de toekomst verdergezet en waar mogelijk uitgediept (Kind & Gezin, Boekstart, scholen,
Jeugdboekenmaand, …)
Inspelend op de grote aanwezigheid van een Roemeense gemeenschap in Sint-Agatha-Berchem, plant de bib dit jaar in het kader van Europalia Romania 2019 een literair evenement
rond Roemeense literatuur in GC De kroon.
Meer aandacht voor beeldende kunsten.
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2.5. COMMUNICATIE
Inzichten

De gemeente heeft een website en verschillende diensten (o.a. de Jeugddienst) hebben een Facebookpagina, maar deze bestaat nog niet voor de dienst cultuur. Verschillende partners hebben eveneens
een website en/of Facebookpagina. Verder wordt er jaarlijks een Vrijetijdskalender uitgegeven, het
infoblad “SKRAB” van GC De kroon, ...
De communicatie moet zo publieksvriendelijk mogelijk zijn. Veel van onze affiches, flyers, etc. maken
gebruik van een beeldcultuur. Een klassieke invulling met veel tekst maakt het soms te moeilijk voor
nieuwkomers die de taal nog niet beheersen.
In de huidige informatiesamenleving is meer informatie voorhanden dan ooit. We pakken deze uitdaging aan en zien dit als kans.

Visie

Een gemeenschappelijke taalvisie en het afstemmen van de communicatie en activiteiten met de partners, verschillende publieksgroepen, verenigingen, …. is van groot belang.

Concrete stappen

- Interne en externe communicatie, online en offline verbeteren (uitwisseling van de activiteitenkalenders tussen de verschillende partners, overlappingen in evenementen vermijden, elkaar acties
promoten, uitnodigingen versturen, …).
- Meer links op de gemeentelijke website naar de websites van de partners en omgekeerd.
- Indien uit onderzoek blijkt dat hier nood aan is, wordt een Cultuurpagina op Facebook aangemaakt, waar de dienst cultuur haar activiteiten op kan delen en snelle zaken kan delen van andere
culturele partners. Met dit laatste kunnen we dan alvast ook onze ‘online-burger’ bereiken en
informeren over de plannen en/of activiteiten voor de komende 6 jaar.
- Meertalige communicatie via de gemeenschappelijke taalvisie (iedereen in de gemeente voelt zich
aangesproken en ontvangt de boodschap – laagdrempelige communicatie).
- Zichtbaarheid van en communicatie over de culturele evenementen verhogen.
- Inleving in de leefwereld van jongeren. Er wordt namelijk heel wat gecommuniceerd via Whatsapp,
Facebook, Instagram, … Een vlotte efficiënte online communicatie is onmisbaar zoals bijvoorbeeld
voor de Study Spaces.
- De communicatiekanalen betreffende de ondersteuning (toelatingen, procedures, subsidies…) van
culturele projecten en burgerinitiatieven, moeten verbeterd worden.
- Signalisatie (bijvoorbeeld wegwijzers naar De Kuub) in het straatbeeld, zodanig dat inwoners of bezoekers van Sint-Agatha-Berchem hun weg gemakkelijk vinden naar de culturele instellingen. Zeker
richting De Kuub ontbreekt een wijzer aangezien deze achter het Wilderbos ligt en niet meteen
zichtbaar is.
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DEEL 3

Middelen & noden
3.1. FINANCIËLE MIDDELEN
Ter ondersteuning van de Nederlandstalige cultuurgemeenschap van Sint Agatha Berchem worden
in 2019 volgende bedragen ter beschikking gesteld:

Subsidies:

Subsidie door de Vlaamse Gemeenschap – Lokaal Cultuurbeleid........................................€ 26.791,16
Subsidie door de VGC voor een gemeenschapsvormend project.......................................... € 7.500,00
Subsidie door de Vlaamse Gemeenschap - Bibliotheek....................................................... € 54.703,09
TOTAAL.......................................................................................................................... € 88.994,25

Eigen middelen:

Technische kosten Nl cultuur - jeugd.................................................................................... € 26.000,00
Werking Bibliotheek........................................................................................................... € 111.025,00
Investeringen Bibliotheek....................................................................................................... € 7.000,00
Toelage Gemeenschapscentrum De Kroon.......................................................................... € 65.000,00
Toelage Het Meiklokje............................................................................................................ € 1.000,00
Toelage Berchem Music Band................................................................................................ € 3.350,00
Toelage culturele verenigingen*.......................................................................................... € 10.000,00
Toelage jeugdverenigingen..................................................................................................... € 3.000,00
Toelage Visueel Festival Visuel*........................................................................................... € 16.500,00

TOTAAL........................................................................................................... € 224.875,00
*De verenigingen worden niet opgesplitst in Nederlandstalige en/of Franstalige verenigingen.
Het gaat hier telkens om een totale subsidiepost.
Deze financiële gegevens zijn richtinggevend voor de ondersteuning die de Berchemse
Nederlandstalige culturele instellingen en verenigingen zullen kunnen blijven genieten,
rekening houdend met de jaarlijks beschikbare budgettaire ruimte.
Over de evenwichtige verhouding tussen de bedragen afkomstig van specifieke subsidies
en de eigen gemeentelijke middelen wordt zorgvuldig gewaakt.
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3.2. KNELPUNTEN
Valorisatie van de infrastructuur
1. GC De kroon
- Er is dringend een oplossing nodig voor de vochtproblemen in het nieuw gebouw
- De toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking is problematisch (kasseien)
2. Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
Zes eigen lokalen zijn noodzakelijk voor de academie. Deze lokalen kunnen best voorzien worden
in het centrale schoolgebouw om praktische en veiligheidsredenen (toezicht). Deze lokalen moeten
kunnen worden ingericht volgens de noden van de academie en ook overdag beschikbaar zijn voor
de academie. De academie moet de planning voor het gebruik ervan kunnen opmaken, maar deze
kunnen eventueel ook gebruikt worden door de dagscholen voor lessen muzische vorming (bvb. in
‘Brede School’-context).
3. Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek - Geschied- en Heemkundige Kring “Sint-Achtenberg”
De Geschied- en Heemkundige kring “Sint-Achtenberg” werkt in overleg en nauw verband met de
bibliotheek nu al meer dan 10 jaar aan het bewaren en ontsluiten van het historisch erfgoed van
Sint-Agatha-Berchem. Het is dan ook belangrijk dat hiervoor archiefruimte ter beschikking gesteld
wordt die voldoet aan de nodige voorwaarden (de bewaarplaatsen moeten schoon zijn en vrij van
schommelingen in temperatuur en vochtigheidsgraad.
4. Gemeentelijke basisschool De Knapzak
In september 2018 werd een tweede afdeling lager onderwijs opgestart in containerklassen op de
Openveldsite. Er dient zo snel mogelijk een definitieve oplossing te komen voor deze vestigingsplaats zodat deze een autonome school kan worden.
Valorisatie van het personeel
1. Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek
Met slechts twee voltijdse krachten, bijgestaan door een vrijwilligster die louter logistieke taken
verricht, is de werkdruk de afgelopen 10 jaar voortdurend blijven stijgen. Ook het takenpakket is
de afgelopen jaren steeds uitgebreid. Bij voorkeur zou een bijkomende functie moeten kunnen
ingevuld worden door een educatief medewerker. Dat zou de bibliotheek de kans bieden om haar
jeugd- en scholenwerking verder uit te breiden. Momenteel ontbreekt het de bibliotheek aan personeelsmiddelen om in te gaan op het leesbevorderingsaanbod dat door de VGC wordt ontwikkeld.
2. Dienst cultuur & Brede School
De uitbreiding van de functie van cultuurbeleidscoördinator en Brede School coördinator van een
halftijdse tot een voltijdse functie.
3. Problematiek van de anciënniteit voor al het gesubsidieerd personeel: er wordt bij het toegekende
subsidiebedrag geen rekening gehouden met de pecuniaire anciënniteit die door het personeelslid
wordt opgebouwd. Dit zou moeten herbekeken worden.
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