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B

este inwoners van Koekelberg,

In 2019 maakten we in Koekelberg, net
zoals in de andere Brusselse gemeenten,
een nieuw cultuurbeleidsplan op voor de
komende 6 jaar. Wat het plan inhoudt,
lees je hier in dit prachtige exemplaar!
Met het Koekelbergse cultuurbeleidsplan
wil de Nederlandstalige cultuurdienst de
deuren openzetten voor alle inwoners,
Nederlandstalig of niet, en legt ze haar
focus daarom op ontmoeting in de
openbare ruimte en op de meerwaarde
van meertaligheid.
Sinds 2018 biedt het gloednieuwe
vrijetijdspunt van de gemeente
Koekelberg (Comenius) tal van
mogelijkheden voor ontmoeting,
onderwijs, kunst, cultuur en ontspanning.
En uiteraard hebben we ook nog steeds
een toplocatie met het Elisabethpark.
Maar ook in de andere wijken zijn er
inspirerende ontmoetingsplaatsen. Om
deze te benutten willen we daarom
voluit gaan voor samenwerking tussen

VOORWOORD
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verschillende culturele partners in
Koekelberg, de Brede Schoolwerking
en lokale vrijetijdsorganisaties zodat we
voor onze inwoners een aantrekkelijk en
meertalig cultureel programma kunnen
aanbieden.
Kortom: de komende jaren kan je genieten
van een bruisende programmatie. Volg
dus zeker de culturele agenda op de
voet en kom de nieuwe wind die door
Koekelberg waait zelf ervaren. Zowel de
gemeente als de verschillende culturele
partners horen graag jouw ideeën!
Je kan onze programmatie vinden in
de Koekelberg News of op de website
van de gemeente Koekelberg (www.
koekelberg.be), op de website van De
Platoo (www.deplatoo.be) en de website
van de Nederlandstalige bibliotheek
“Boekelberg” (koekelberg.bibliotheek.
be)
Marie Bijnens,
Jouw schepen voor Nederlandstalige
cultuur in Koekelberg

AVANT-PROPOS
C

hères habitantes, chers habitants de
Koekelberg,

En 2019, le service de la culture
néerlandophone a présenté un nouveau
plan pour les 6 prochaines années. Nous
sommes fiers de vous le présenter icimême.
Ce plan met l’accent sur la plus-value
du multilinguisme et sur les rencontres
dans l’espace public, notamment dans
le parc Elisabeth, les divers espaces de
rencontre à Koekelberg et également
le nouvel espace « temps libre » de
Koekelberg sur le site de Comenius,
ouvert à toutes personnes cherchant des
activités culturelles, sportives, stages
et autres en néerlandais, tout comme
ceux qui veulent tout simplement
emprunter un livre dans la bibliothèque
néerlandophone ou se reposer dans la
salle de détente. Ainsi, des partenariats
seront établis avec différents acteurs
culturels à Koekelberg pendant les

prochaines années afin de créer des
échanges et enrichir l’offre culturelle
dans notre commune.
Bref: vous pourrez profiter d’une
programmation culturelle pétillante les
prochaines années. Suivez donc l’agenda
culturel via les sites web de la commune
de Koekelberg (www.koekelberg.be),
de De Platoo (www.deplatoo.be),
de la bibliothèque néerlandophone
(koekelberg.bibliotheek.be) et n’hésitez
pas à nous envoyer vos idées!
Ravie de vous rencontrer lors d’une des
prochaines activités de nos partenaires
culturels !
Marie Bijnens,
Votre échevine de la culture
néerlandophone
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Inleiding
B

russel - en haar 19 gemeenten - zijn
een regio van uitersten en paradoxen.
Deze maken het leven in de stad zowel
aangenaam en inspirerend (meestal) als
moeilijk en ontmoedigend (soms). Vele
van deze uitersten en paradoxen - en de
uitdagingen die ermee gepaard gaan vindt men terug in de vierkante kilometer
die Koekelberg heet. Een gemeente van
statige lanen én arbeidershuizen, van
het vredige Elisabethpark én de drukke
stadssnelweg, van Art Nouveau-parels
én voormalige industriële panden, van
echte Brusseleirs én nieuwe Europeanen,
van chocolade én dürüms, van Bar
Eliza én volkse kroegen, van de vele
diverse en discrete godsdiensten én de
incontournable Basiliek, van stadsfestival
Plazey én praatcafé Brussels Stamenei,
van vergrijzing én verjonging, ...
Via haar werking, ondersteuning,
activiteiten en evenementen kan een
lokaal cultuurbeleid op een bescheiden
maar essentiële schaal deze uitersten
verenigen en paradoxen oplossen.
Cultuur is gemeengoed. Zij het in een park
of een theehuis, op een podium of in een
bioscoop, in de eigen woonkamer of in

de openbare ruimte, iedereen doet aan
cultuur op zijn eigen en unieke manier.
De mens is een cultuurwezen. Het is in
deze meergelaagde en superdiverse
culturele beleving dat men een raakvlak
kan vinden waar de uitersten elkaar
kunnen ontmoeten en paradoxen niet
verlammend maar inspirerend kunnen
worden.
Om dit gemeenschappelijk raakvlak te
vinden gaan wij, de Nederlandstalige
culturele partners in Koekelberg
(Gemeenschapscentrum De Platoo,
het gemeentebestuur van Koekelberg,
G e m e e nte l i j ke N e d e r l a n d sta l i ge
Bibliotheek “Boekelberg” en Brede
School “De Vlotte Babbel”) op zoek naar
gemeenschappelijkheid: hoe kan men in
deze gemeente personen, verenigingen
en culturen samenbrengen, samen laten
leven en samen stad laten maken?
We zorgen eerst voor de juiste
voorwaarden en geschikte
omstandigheden voor ontmoeting
tussen personen en verenigingen met
verschillende culturele achtergronden
of sociale posities. Dit met oog op

het verbreden en verrijken van hun
wereldbeeld en het verdiepen van hun
wederzijds respect en empathie. We
streven daarbovenop naar verbinding
tussen deze personen en verenigingen:
het omvormen van hun vluchtige
ontmoetingen en losse gesprekken
tot duurzamere samenwerkingen en
sterkere relaties. En in fine gaan we voor
participatie: we laten de teugels van
onze werking en programmatie los en
betrekken (al-dan-niet) actieve burgers,
wijkcomités en grassroots verenigingen
bij het opstellen van een programma,
het inrichten van een ruimte of de
herbestemming van een gebouw. We
bouwen samen aan Koekelberg.
Anno 2020 moet een lokaal
cultuurbeleid meer én minder zijn dan
louter een culturele programmatie:
het Koekelbergs lokaal cultuurbeleid
moet zorgen voor een vruchtbare
voedingsbodem die ontmoetingen,
verbindingen en participatie kan laten
bloeien. Zo eigenen de inwoners zich
hun gemeente toe. Want meer dan enkel
gronden, gebouwen of grenzen: zíj zijn
Koekelberg.

en acties. Dit proces werd uiteraard
niet in het luchtledige uitgevoerd. Vele
sociaal-culturele verenigingen, externe
partners, gemeentelijke diensten, actieve
burgers en toevallige passanten werden
aangesproken en betrokken in het
proces. Veel van de inzichten en ideeën
in dit plan zijn er dankzij hun toevoer aan
culturele zuurstof. Waarvoor we ze hier
hartelijk bedanken! Dit plan is ook hun
plan.
Maar om te beginnen, nog over vanwaar
we vertrekken en hoe we hiertoe
gekomen zijn…
		
NB: Deze brochure is een gecomprimeerde
versie van het volledige cultuurbeleidsplan
2020-2025. Op eenvoudige vraag wordt de
uitprint van het volledige cultuurbeleidsplan
u natuurlijk ook, per post of per mail,
opgestuurd. Uw opmerkingen en adviezen
over dit plan worden trouwens nog altijd met
plezier ingewonnen.

Deze ambities werden verwerkt in dit
cultuurbeleidsplan 2020-2025 voor
de gemeente Koekelberg dat u nu aan
het lezen bent. In dit plan beschrijven
wij onze visie voor cultuur en vrije tijd
in Koekelberg, de doelstellingen die
we wensen te bereiken, hoe dat we
onze werking gaan heruitvinden en
welke acties we gaan opzetten om deze
doelstellingen te bereiken.
Het plan is het resultaat van een reflectie
van meer dan een jaar rond onze werking
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CULTUUR EN VRIJE TIJD IN KOEKELBERG

W

at leeft er vandaag de dag op vlak van cultuur en vrije tijd in Koekelberg? Welke
actoren maken hier het culturele weer? Over welke culturele infrastructuur
beschikken deze actoren? We geven er hier een overzicht van en beginnen met de
vier partners van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid (Gemeentebestuur van
Koekelberg, Gemeenschapscentrum De Platoo, Brede School “De Vlotte Babbel” en
bibliotheek Boekelberg).

De gemeente Koekelberg

D

ankzij haar gedreven personeel, een
reeks infrastructurele troeven en
een proactief politiek bestuur stelt het
gemeentebestuur van Koekelberg elk
jaar een ruim en gevarieerd programma
van activiteiten en evenementen samen
voor haar bevolking. Senioren, kinderen
en families worden in Koekelberg door
de gemeente in de watten gelegd.
In 2019 kon men onder meer
genieten van volgende uiteenlopende
activiteiten georganiseerd door
de verschillende diensten van de
gemeente Koekelberg: twee culturele
uitstappen naar Parijs, verschillende
cyberworkshops voor vijftigplussers,
het Lentefeest (een weekend voor jong
en oud in het Elisabethpark), een aantal
tentoonstellingen in het Stepmanhuis,
de activiteiten van het Belgian Chocolate
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Village, een museum over het roemrijk
chocoladeverleden (en heden!) van
Koekelberg, spelavonden in spelotheek
Jakadi, …

Gemeenschapscentrum
De Platoo

H

et gemeenschapscentrum De
Platoo is één van de tweeëntwintig
gemeenschapscentra in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, erkend en
gesubsidieerd door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

Programmatie
De Platoo heeft, mede door haar
beperkte accommodatie, staf en
middelen, er van oudsher naar
gestreefd samenwerkingsverbanden
met gemeenschapscentra en andere
organisaties aan te gaan. Tijdens de

zomer komen Plazey en Bar Eliza tot
stand door intense samenwerkingen
tussen verschillende partners. In het jaar
wordt er meegewerkt aan bovenlokale
festivals als Bewogen, Stoemp! of de
Vrouwenlente.
Het hoogtepunt van het programma
van De Platoo en van het culturele jaar
in Koekelberg is zeer zeker Plazey, een
gratis Brussels stadsfestival dat jaarlijks
plaatsvindt in het Elisabethpark. Bar
Eliza, een bar die ontmoeting tussen de
parkgebruikers tot stand wil brengen,
ontstond in de schoot van dit festival
en vanuit het engagement van actieve
buurtbewoners. 2019 was het laatste
jaar van Bar Eliza (in zijn huidige vorm).
Het paviljoen van Bar Eliza werd in
het najaar van 2019 gesloten, om een
grondige renovatie te ondergaan.
Dankzij deze samenwerkingen is
het aanbod door het jaar en in de
zomer breed en divers: nu eens een
kindervoorstelling in de Comeniuszaal,
dan weer een concert of open mic in
Bar Eliza of een lezing in het huis op de

Pantheonlaan.
De kinderwerking van De Platoo wordt
verdeeld tussen een vakantiewerking, in
volledige samenwerking met De Kroon
en De Zeyp en een kinderwerking tijdens
weekdagen in samenwerking met Brede
School en bibliotheek Boekelberg. In
2019 kon je bij De Platoo terecht voor
bijvoorbeeld kooklessen, lessen Frans of
fotoreportages voor kinderen.
Last but not least, heeft De Platoo ook
een receptieve werking. Zowel het huis
op de Pantheonlaan (met keuken en
vergaderzalen) als de Comenius-site (met
onder andere cafetaria en polyvalente
zaal) worden intensief gebruikt door
zelforganisaties en verenigingen voor
vergaderingen, lezingen, studiedagen,
feestjes, vormingen, enz.
Infrastructuur
Het gemeenschapscentrum heeft drie
grote ankerpunten binnen haar werking:
het huis aan de Pantheonlaan, de
Comeniussite en (het paviljoen en de
kiosk in) het Elisabethpark.
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Het huis aan de Pantheonlaan wil
een gemoedelijke ontmoetingsplek
zijn voor verenigingen, organisaties en
individuen uit de buurt. Verenigingen
organiseren er culturele middagen en
avonden, er wordt les gegeven, er is een
kinderatelierwerking en de keuken wordt
zeer intensief gebruikt.

Leopold II-tunnel onder het park en de
werken aan het paviljoen en de kiosk in
2019 en 2020 moet de inplanting van De
Platoo in het park aangepast worden.

Daarnaast kwam er in oktober 2018
de nieuwe Comenius-site bij. De
Platoo beschikt in dit gebouw over een
polyvalente zaal met theatertechnieken,
een vergaderzaal voor acht personen,
een belevingsruimte en een cafetaria.
De sportzaal van de VGC-sportdienst,
bibliotheek Boekelberg en de lokalen
van Chiro Sint-Anneke huizen ook in het
gebouw.

H

Een derde en zeer zichtbaar werkgebied
is het Elisabethpark. Met Plazey en Bar
Eliza, maar ook met de werking rond de
kiosk, geïnitieerd door buurtbewoner
Koen Depaepe, is De Platoo daar
motor en katalysator van stedelijke
ontmoetingen. Door de werken aan de
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Brede School
"De Vlotte Babbel"

et Brede Schoolproject “De Vlotte
Babbel” wil de leerlingen van
de Koekelbergse Nederlandstalige
basisscholen (gemeenteschool “De
Kadeekes”, het Instituut van de Ursulinen,
de Unescoschool en de Comeniusschool)
en secundaire scholen (Atheneum
Unesco Koekelberg en Comeniusschool),
in samenwerking met externe partners
alle kansen geven om hun eigen talenten
te ontdekken, te ontwikkelen en te
ontplooien. Aan de leerlingen worden
daarmee spreekkansen in het Nederlands
aangeboden om zo het Nederlands
dagelijks vlotter te kunnen gebruiken.
Brede School werkt, onder meer, mee
aan het buurtfeest in de Herkoliersstraat,

het naschools vrijetijdsaanbod, in
samenwerking met De Platoo en
Boekelberg, en de buitenspeeldag, in
samenwerking met De Platoo en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Bibliotheek Boekelberg

B

ibliotheek Boekelberg is een
laagdrempelige basisvoorziening waar
iedereen terecht kan voor lees-, luisteren kijkplezier, kennis, cultuur, informatie
en ontspanning. Boekelberg wil door
een gevarieerd activiteitenaanbod en
een diverse collectie al haar inwoners
aanspreken, jong en oud, Nederlandstalig,
Nederlandskundig en anderstalig.
De bibliotheek is een open huis:
studieplek, ontmoetingsplek en ‘probeerplek’ waar alles aan bod kan en mag
komen. Om van haar kleinschaligheid
een troef te maken, trekt zij de kaart van
de individuele aanpak op maat - in een
modern jasje en zonder in te binden op
professionaliteit en kwaliteit.
De activiteiten van bibliotheek
Boekelberg zijn te verdelen in vier

groepen:
1. Een uitgebreide en intensieve
scholenwerking
voor
de
Nederlandstalige Koekelbergse scholen
en kinderdagverblijven: klasbezoeken,
voorstellingen en workshops in het
kader van de Jeugdboekenmaand,
leesbevorderingsactiviteiten van de
Leeslijn, poëzieworkshops …
2. Een aanbod aan vrijetijdsactiviteiten
voor kinderen, samengesteld in
samenwerking met Brede School en De
Platoo: reeksen rond expressie en muziek,
knutselateliers, een spelnamiddag, een
schattenzoektocht, ...
3. Een bescheiden maar kwaliteitsvol
activiteitenaanbod voor volwassenen:
p o ë z i e av o n d , s a m e n l e e s s e s s i e s
voor anderstaligen, boekenmarkt, …
Waar mogelijk wordt meegewerkt
aan activiteiten van de partners of
bovenlokale initiatieven.
4. Een aanpak op maat voor zwakkere of
kansarmere publieken (Boekenbendeaan-huis en thuislevering van boeken).
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Centre Culturel Archipel 19

D

ankzij de uitbreiding van het
werkgebied van Archipel 19, het
Franstalig cultureel centrum van SintAgatha-Berchem, heeft Koekelberg sinds
2017 een bijkomende culturele speler.
In Koekelberg is Archipel 19 aanwezig
via de «Comme à la maison»-avonden,
gezellige ontmoetingsmomenten in
het Stepmanhuis en de acties van
Culture Bruxelles Nord-Ouest, de
overkoepelende werking van de drie
Franstalige culturele centra van het
noordwesten van Brussel (Sint-AgathaBerchem/Koekelberg, Ganshoren en
Jette).

Sportdienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

O

p het Koekelbergs grondgebied
is de sportdienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie aanwezig in
de sporthal van de Comenius-site. Hun
eigen sportaanbod is zeer ruim, met
onder andere de wekelijkse Multimove-
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sessies en de Sportweken tijdens de
vakanties. De sportfaciliteiten worden
veelvuldig gebruikt door sportclubs en
verenigingen.

(Nederlandstalige)
verenigingen

Z

oals al werd vastgesteld in het vorig
cultuurbeleidsplan 2014-2019, boert
het traditionele lokale verenigingsleven
achteruit. Deze achteruitgang wordt
gecompenseerd door een toename
aan lossere initiatieven in de vorm van
buurtcomités, burgerinitiatieven of
actiegroepen. Burgers zetten zich in voor
specifieke projecten of komen samen
rond bepaald maatschappelijke thema’s:
het inrichten van een schoolstraat, de
bewustmaking rond verkeersveiligheid,
het organiseren van een straatfeest, het
aankaarten van een problematiek op
politiek niveau, ...
Ook zijn er vele bovenlokale verenigingen
die zich toespitsen op een bovenlokaal
thema of problematiek of zich richten tot
een bepaalde culturele gemeenschap, en

die projecten of evenementen opstellen
op het Koekelbergs grondgebied.

Private spelers

K

oekelberg staat niet bekend voor
haar hippe horecazaken, bruisende
uitgaansleven of experimentele
kunsthuizen. Toch zijn er een aantal
interessante private instellingen en
handelaars die dankzij hun culturele
en recreatieve programmatie een
meerwaarde vormen voor de gemeente.
We noemen er vijf:
Basiliek van het Heilig Hart (Basiliek
van Koekelberg): De vijfde grootste
kerk ter wereld, voor velen het symbool
van Koekelberg, mocht in dit plan niet
ontbreken. De Basiliek beschikt over een
Museum voor Moderne Religieuze Kunst,
een restaurant en vier zalen.

een gezellig café met programmatie van
concerten en Open Mic-avonden.
Atelier Frederic Blondeel: het atelier/
outlet van één van de beste chocolatiers
van België ligt in Koekelberg. In het
atelier organiseert vereniging B.R.E.A.K.
tentoonstellingen en gamersclub
Inspired.Gaming spelnamiddagen.
Aboriginal Signature Estrangin Gallery:
kunstgalerij met focus op Australische
Aboriginal kunst.
Een aantal dansscholen liggen in
Koekelberg en omgeving: Kavadanse,
Tap Show Company, Grana y Oro, La
Tangueria, …

Brussels Hello Hostel: jeugdherberg
met internationaal studentenpubliek.
Het Brussels Hello Hostel beschikt over
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DOELSTELLINGEN

D

e doelstellingen vormen het hart van het plan. Deze werden verdeeld in drie
pijlers. De eerste pijler betreft de culturele en vrijetijdsprogrammatie in
Koekelberg: hoe kunnen we deze programmatie ontmoetingsgericht, kwaliteitsvol
en evenwichtig houden of maken? Hoe treden we hiervoor in dialoog met partners?
En hoe zorgen we voor een wisselwerking tussen bevolking en bestuur? Vervolgens
verkennen we de (semi-) openbare ruimtes in Koekelberg en schetsen we hoe we
deze gaan invullen. Hier zal samenwerking met en participatie van de bevolking ook
een belangrijk element zijn. In het derde deel verdiepen we ons in de acties opgesteld
voor én met een aantal specifieke doelpublieken en partners. Aanvullend aan deze
doelstellingen zijn er ook drie brede strategische en inhoudelijke aandachtspunten.
Eerst en vooral communicatie: doeltreffend naar en met de inwoners communiceren
is een van de hoekstenen van een lokaal cultuurbeleid. Daarnaast liggen twee thema’s
ons ook nauw aan het hart: leefmilieu en duurzaamheid, en gendergelijkheid. Deze
willen we in de activiteiten en evenementen van het cultuurbeleid integreren.
Veel van onderstaande doelstellingen en acties worden reeds geïntegreerd of
uitgevoerd in het huidige beleid. Ze zijn immers het resultaat van een geleidelijke en
natuurlijke evolutie van de werking van de partners over de periode van het vorige
cultuurbeleidsplan 2014-2019. In die zin luidt dit plan geen revolutie in: ze vormt een
uitgangspunt en een horizon voor het lokaal cultuurbeleid voor de volgende zes jaar.
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A. VAN ONTMOETING, VIA VERBINDING, NAAR PARTICIPATIE
1. Eigen werking: ontmoetingsgerichte
en kwaliteitsvolle programmatie

Vandaag de dag zetten we via onze eigen
programmatie reeds in op ontmoeting we trekken deze lijn door in de komende
beleidsperiode door in dialoog te
treden met alle Koekelbergenaren. Een
ontmoetingsgerichte, kwaliteitsvolle en
evenwichtige programmatie is daar een
eerste hefboom voor.
2. Receptieve werking:
samenwerkingen met verenigingen
en inwoners en terbeschikkingstelling
van onze ruimtes
De Koekelbergse bevolking is superdivers:
senioren, baby’s, kunstenaars, echte
brusseleirs, culturele gemeenschappen
(zoals de Roemeense, Marokkaanse,
Britse, …), fietsliefhebbers, handelaars,
… De lijst gaat eindeloos door. Veel
verenigingen, gemeentelijke diensten,
private spelers of bovenlokale
instellingen hebben al een kwalitatief
aanbod voor deze doelgroepen.

Door verenigingen te ondersteunen,
onze ruimtes ter beschikking te stellen
en samenwerkingen aan te gaan met
partners, laten we niemand achter in het
cultureel en recreatief aanbod en zorgen
we ervoor dat niemand uit de boot valt.

S

SERENADe

erenade is een jaarlijkse culturele
en romantische wandeling door de
straten van Koekelberg. Dit evenement
is stevig verankerd in het cultureel
landschap van Koekelberg en trekt elk
jaar een trouw publiek aan.

We zorgen dat, via nieuwe oriëntaties
of samenwerkingen, onze grotere en
cultureel aantrekkelijke evenementen
(zoals Serenade) lokaal verankerd zijn
en blijven en tegelijk hun artistieke
kwaliteit behouden.
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BuurTATELIER

D

e eerste verdieping van het huis van De Platoo op de Pantheonlaan
is sinds februari 2019 een buurthuis geworden, met naaiatelier
voor vrouwen (of anderen). Momenteel wordt daar les gegeven door
initiatiefneemster Nadia Filali. Hierin is De Platoo de facilitator en de
groep vrouwen organisator. Dit initiatief blijven we ondersteunen en
begeleiden om het verder te laten uitgroeien tot een succesverhaal.

3. Participatieve werking: projecten
uit handen geven

te geven én Koekelbergenaren aan het
woord laten.

Naar de Koekelbergenaren luisteren is
zeker essentieel; daadwerkelijk met de
Koekelbergenaren samen beslissen over
het cultuurbeleid is het nog meer. De
bewoners maken de gemeente.

We geven aan alle Koekelbergenaren
mogelijkheden om hun stem te laten
horen en we treden in duurzame dialoog
met hen.

Vele Koekelbergenaren houden van
hun wijk, hun gemeente, hun stad en
hun (gast)land België. Ze voelen zich
Koekelbergenaar, Brusselaar en Belg.
Ze identificeren zich met hun wijk,
gemeente, stad en land en ervaren trots
- en soms schaamte - over het erfgoed,
het groen, de gezelligheid, de netheid, de
ordehandhaving, etc. in hun gemeente.
Als ze praten over hun wijk, gemeente
of land, wat ze vaak en graag doen, dan
praten ze ook over zichzelf.
Inwoners, verenigingen of handelaars
aan het woord laten is op zich zinvol:
het beïnvloedt hun zelfwaardering, hun
gevoel van verbondenheid met anderen
en hun betrokkenheid tot hun sociaal
milieu en hun leefmilieu. Participatie
heeft een dubbel doel: het vergaren van
inzichten en ideeën om het beleid vorm
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GEMEENSCHAPSMEDIUM

W

e maken werk van een
meertalige en hybride
gemeenschapsmedium (in de
vorm van een blog, krant, radio,
…) om enerzijds gestructureerd
en regelmatig te communiceren
over het aanbod van het
cultuurbeleid en van de partners
en anderzijds om Koekelbergse
inwoners, verenigingen en
handelaars het woord te geven.

COMENIUS

C

omenius, de nieuwe stek van Bibliotheek Boekelberg,
De Platoo en de VGC-Sportdienst is een uitnodigende
ontmoetingsruimte. Een veilige straatinrichting in de
Dapperenstraat, een aantrekkelijke inkleding van het
Atrium of een aangepaste horeca-activiteit zou van deze
ruimte een “ontmoetingshub” kunnen maken.

We starten een participatietraject voor de inrichting en
aankleding van de (semi)openbare ruimte in en rond de
Comeniussite.

B. PLAATSEN EN RUIMTES
I
n een dichtbebouwde en drukke
gemeente als Koekelberg zijn de open,
veilige, laagdrempelige en inclusieve
leef-en ontmoetingsplekken schaars.
Zoals het succes van Bar Eliza (en
andere soortgelijke projecten in Brussel)
aantoont is de vraag hiernaar groot. Als
men ontmoeting en verbinding tussen
Koekelbergenaren mogelijk en makkelijk
wil maken is het een taak van het
cultuurbeleid deze ruimtes samen met

2

inwoners en verenigingen te voorzien, in
te kleden en in te vullen.
Uiteraard is kwaliteit van de culturele
of recreatieve programmatie van deze
plekken belangrijk. Veiligheid, in de
ruime zin van het woord, is evenzeer
essentieel: Koekelbergenaren moeten er
zich thuis voelen, oftewel “comme à la
maison”.

BAR ELIZA

019 was definitief het laatste jaar van Bar Eliza (in zijn huidige vorm).
Het paviljoen wordt in het najaar van 2019 gesloten, om een grondige
renovatie te ondergaan.
We bevorderen ontmoeting en verbinding in de openbare ruimte, meer
specifiek in het Elisabethpark, het “Central Park” van Koekelberg en schrijven
met de Koekelbergenaren het vervolg van het verhaal van Bar Eliza. We
starten een participatietraject voor de invulling van de “guinguette” dat Bar
Eliza zal opvolgen.
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C. DOELPUBLIEKEN
H

et cultureel en recreatief aanbod
moet voor iedereen open en
toegankelijk zijn. Maar de ondersteuning
naar doelgroepen moet rekening
houden met de behoeften van deze
doelgroepen – of met de obstakels die
ze moeten overwinnen. In dit opzicht is
de aandacht die we aan onderstaande
prioritaire doelgroepen besteden Nederlandstaligen en anderstaligen
die het Nederlands leren, kinderen,
kansarmere personen en jongeren gerechtvaardigd.
1. Het Nederlands in het
aanbod voor volwassenen
In Brussel is meertaligheid een must
om op de socio-economische ladder te
klimmen. Dit leidt vele anderstaligen
ertoe het Nederlands te leren of
hun kinderen in te schrijven in het
Nederlandstalig onderwijs. Als we,
zoals de analyse van de taalbarometer
van BRIO het stelt, meertaligheid als
“cement van de stedelijke samenleving”
beschouwen en van meertaligheid
een “opdracht” maken, dan kunnen
we van het Nederlands een motor
voor de meertaligheid maken en
op taalbevordering inzetten. Dit
werkt ontmoeting, verbinding en
gemeenschappelijkheid in de hand.
Daarnaast is Nederlands de thuistaal
(of één van de thuistalen) van ongeveer
15% van de Brusselaars. Voor hen,
historisch gezien het kernpubliek van
het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid,
is een aanbod aan activiteiten met
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een duidelijk Nederlandstalig of
Vlaams karakter, zeker een must.
Gemeenschapscentrum en bibliotheek
moeten daarom een baken zijn voor wie
Nederlands machtig is of het Nederlands
wil leren.
2. Vrije tijd in het Nederlands
voor kinderen
De vraag naar Nederlandstalige
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen
stijgt in Brussel gestaag en weerspiegelt
zo het aantal leerlingen in het Brussels
Nederlandstalig onderwijs. Hoewel
ons aanbod vandaag evenwichtig
en gecoördineerd is, vragen ouders
naar meer (bv. activiteiten in het
weekend) en andere activiteiten (bv.

W

AANBOD VOOR
ANDERSTALIGEN

e werken een gestructureerd
aanbod uit voor inwoners en
nieuwkomers die het Nederlands
leren en dit in samenwerking
met partners (CVO, Huis van het
Nederlands, OKRA, …). We bieden
een programma van jaarlijks 10
“oefenkansen”, m.a.w. activiteiten
en uitstappen voor personen die het
Nederlands leren en die ontmoeting
e n v e r b i n d i n g b e v o rd e r e n
(rondleidingen, museumbezoeken,
s a m e n l e e s s e s s i e s ,
d a gt r i p s , co nve rs at i e ta fe l s ,
filmvoorstellingen, maaltijd, ...)

NEderlandstalige
activiteiten

W

e blijven jaarlijks minstens 6
Nederlandstalige activiteiten
of evenementen voor volwassenen
(co-)organiseren, waarvan een
meerderheid in samenwerking
met Nederlandstalige verenigingen
(OKRA, Manne van de Platou,
…), zoals Feest van de Vlaamse
Gemeenschap, lezingen in
Boekelberg , workshops voor
volwassenen, filmvoorstellingen,
Brussels Stamenei, …)

kindervoorstellingen).
We antwoorden beter op de vraag naar
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen in het
Nederlands door meer en beter samen te
werken met andere diensten, partners,
naburige gemeenten of buurtbewoners
en ouders
3. Projecten op maat voor kansarmen
In Koekelberg en Brussel bestaat
een netwerk van sociale en
welzijnsorganisaties die zeer nuttig en
belangrijk werk leveren voor een socioeconomisch zwak en moeilijk te bereiken
publiek. Voor hen kan ontmoeting en
verbinding via cultuur essentieel zijn en
een adempauze of een uitweg vormen
uit hun (kans)armoede.
O m e e n w e r ke l i j k i m p a c t t e
hebben, bereiken we sociale en
welzijnsorganisaties en hun publiek (zoals
het OCMW, vzw Les Amis d’Accompagner,
de gemeentelijke preventiedienst, CVO,

vzw Foyer, …) beter via kleinschaligere
maar diepgaande projecten op maat.
We werken samen met een sociale
of welzijnspartner en hun kansarmer
publiek bij het opzetten van één
cultureel- of vrijetijdsproject.
4. Specifieke projecten voor jongeren
Jongeren (16-25) zijn niet of weinig
aanwezig op onze activiteiten en
evenementen en genieten weinig van
onze dienstverlening. Bovendien zijn hun
noden op vlak van cultuur en vrije tijd zijn
voor ons moeilijk te doorgronden. Het
vergaren van inzicht en kennis over hun
culturele beleving is dus noodzakelijk.
Ook voor jongeren kan ontmoeting,
verbinding en empowerment via cultuur
essentieel zijn en een impact hebben
op hun persoonlijke ontwikkeling en/of
professionele toekomst.
Ook voor hen zijn kleinschaligere
maar diepgaande projecten op maat
doeltreffender. We werken samen met
een partner actief in jongerenwerk en
zijn publiek bij het opzetten van één
cultureel- of vrijetijdsproject.

H

BoeKENBENDE AAN HuiS

et project Boekenbende aan
huis wordt verdergezet. Dit is
een ”voorlees-op-maat-project” van
de Brusselse bibliotheken met een
centrale doelstelling: verhalen en
boekenplezier bij kinderen brengen
die thuis weinig of niet met verhalen
en boeken in contact komen.
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D. STRATEGISCHE EN INHOUDELIJKE
AANDACHTSPUNTEN
COMMUNICATIE

E

en transparante communicatie met
aandacht voor laagdrempeligheid en
meertaligheid zijn een voorwaarde voor
een open en constructieve dialoog.
We c o m m u n i c e r e n h e l d e r e n
doeltreffend zodat alle geïnteresseerde
Koekelbergenaren van alle leeftijden
en socio-economische groepen op de
hoogte zijn en blijven van het aanbod
van het cultuurbeleid en van de partners.

INHOUDELIJKE
AANDACHTSPUNTEN

H

et c u l t u u r b e l e i d s p l a n wo rd t
doorkruist door twee inhoudelijke
aandachtspunten die bij het definiëren
van onze werking en het opzetten van
elke actie in ons achterhoofd moeten
gehouden worden. Dit kan enerzijds
door deze punten als thema te
verwerken in onze dagelijkse werking en
programmatie, of door in de praktische
of logistieke uitvoering van onze acties
met deze punten rekening te houden.
1. Leefmilieu en duurzaamheid
Er zijn in Koekelberg te weinig veilige,
inclusieve en toegankelijke, groene
en openbare ruimtes, in het bijzonder
voor vrouwen en kinderen, ouderen
en personen met een handicap.
Buurtcomités en actieve burgers maken
er ons attent op dat er te weinig werk
wordt gemaakt van verkeersveiligheid,
luchtkwaliteit en zachte en inclusieve
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mobiliteit. In al onze activiteiten dienen
we daarom rekening te houden met de
ecologische impact van hetgeen we doen
en zorgen dat we telkens kiezen voor de
meest milieuvriendelijke en tegelijkertijd
toegankelijke optie.
2. Gendergelijkheid
In Koekelberg zijn de ongelijkheden op
de arbeidsmarkt tussen man en vrouw
zeer groot. Concreet betekent dit dat
het aandeel vrouwen in de werkloze
bevolking zeer hoog is in vergelijking
met andere Brusselse gemeenten.
De ervaring van de gemeentelijke
preventiedienst bevestigt dit: veel van de
vrouwen aan wie zij hulp biedt hebben
geen studies of opleiding gevolgd, volgen
de schoolopleiding en de naschoolse
activiteiten van hun kinderen alleen op,

nemen de huishoudtaken alleen op zich,
enzovoort.
Dit is een katalysator: pakt men deze
doelstelling aan, dan kan men op
middellange tot lange termijn een
aantal andere grootschaligere en
abstractere problemen aanpakken. Meer
gendergelijkheid binnen families leidt tot
meer studie- en opleidingsmogelijkheden
voor vrouwen en meisjes, een betere
verdeling van de inkomsten binnen het
gezin, een grotere empowerment en
meer zelfvertrouwen voor vrouwen
en meisjes en een grotere participatie
binnen het maatschappelijke en culturele
leven.
We g e v e n o n z e i n h o u d e l i j ke
aandachtspunten een plaats in onze
werking en ons aanbod.
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Samen bouwen aan Koekelberg
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Construire Koekelberg

ADRESSEN En CONTACTINFO
Brede School
"De Vlotte Babbel"

GEMEENTE KOEKELBERG - DIENST
NEDERLANDSTALIGE CULTUUR

Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg

Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg

02 600 15 74

02 412 14 47

bredeschool@koekelberg.brussels

cultuur@koekelberg.brussels

www.bredeschoolkoekelberg.be

www.koekelberg.be

Gemeenschapscentrum
De Platoo
Pantheonlaan 14
1081 Koekelberg
02 412 00 50
deplatoo@vgc.be
www.deplatoo.be

Bibliotheek Boekelberg
Dapperenstraat 20
1081 Koekelberg
02 411 08 65
bibliotheek@koekelberg.brussels
koekelberg.bibliotheek.be
facebook.com/bibliotheekboekelberg

facebook.com/deplatoo

Deze brochure werd geschreven door bovenvermelde partners van het cultuurbeleid.
Cover en grafische elementen ontworpen door Alice Van Innis - alicevaninnis.eu.
Layout van de binnenpagina’s door de gemeente Koekelberg.
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