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Memorandum lokaal cultuurbeleid Steenokkerzeel 2013 – 2019

Aan de Steenokkerzeelse politieke partijen,
Naar aanleiding van de nakende verkiezingen hebben de cultuurraad en het beheersorgaan van de
bibliotheek hun adviesfunctie ter harte genomen en dit cultuurmemorandum geschreven. Hiermee
willen wij jullie op het belang van cultuur – in de meest brede zin van het woord - wijzen voor
het Steenokkerzeelse gemeenschapsleven. Cultuur staat voor beleving, zelfverwezenlijking en
ontmoeting. Cultuur maakt mensen gelukkig en versterkt het sociaal weefsel.
Het lokaal cultuurbeleid moet zicht richten op:
 cultuurcreatie
 cultuurspreiding,
 cultuurbewaring
 cultuurcompetentie
 gemeenschapsvorming.
In een kleine gemeente als Steenokkerzeel moet het cultuurbeleid voorwaardenscheppend zijn.
Het is erop gericht de ontwikkelingsmogelijkheden, de kwaliteit, de participatiegraad en de
uitstraling van cultuurbeleving en -expressie te verhogen.
Een cultuurbeleid moet vooral het individu en groepen ondersteunen zodat ze hun culturele
beleving maximaal kunnen realiseren: kansen creëren, logistiek ondersteunen, culturele activiteit
aanmoedigen. Het beleid hoeft minder te wegen op het inhoudelijk programma omdat dit wordt
bepaald door de gemeenschap zelf.
Cultuur als doel is uiteraard waardevol op zich, maar kan ook fungeren als hefboom binnen
enkele andere maatschappelijke domeinen (jeugd, sport, welzijn,…). De gemeente
Steenokkerzeel hoeft geen pioniersrol te vervullen in experimentele kunstvormen, noch een
cultuurtempel te creëren waarbij het cultuuraanbod ingevuld wordt door een handjevol
professionals. Wel moet de gemeente Steenokkerzeel het cultuurbeleid een brede invulling geven,
waarin elke inwoner, ongeacht leeftijd, afkomst, opleidingsniveau of sociale klasse, zijn of haar
gading wel vindt.

Cultuurbeleid 2013-2019
Beginnen doen we positief door te stellen dat er al heel wat gebeurd is de afgelopen jaren op het
vlak van cultuur. De werking van de bibliotheek is de laatste jaren verder uitgebouwd ten
voordele van de gebruikers. Er werden zelfuitleenbalies geïnstalleerd en het aantal openingsuren
is verdubbeld.
Ook werd er heel wat nieuwe cultuurinfrastructuur gezet die de nodige creativiteit zal stimuleren
en was er financiële, logistieke en infrastructurele steun voor het rijke verenigingsleven. Het
cultuuraanbod van de gemeente en de cultuurraad is aanvullend op dat van het verenigingsleven
en het is zeker een meerwaarde om dicht bij huis ook eens een professionele productie te zien.
Maar er is ook werk aan de winkel. Vooral op het vlak van cultuurcommunicatie ontbreekt het
meer dan eens aan de nodige publiciteit voor cultuurevenementen, hierbij moet ook meer
regionaal gedacht worden. Op het vlak van erfgoedbewaring heeft de gemeente een aantal keer
haar rol gespeeld maar andere zaken werden vergeten of bewust genegeerd. Ook maken we ons
heel wat zorgen over hoe de uitgebreide cultuurinfrastructuur en het aanbod van de gemeente
tezamen met de ondersteuning van verenigingen kan gerealiseerd worden met de huidige
personeelsbezetting en middelen van de cultuurdienst.
Hierop volgend vind je een opsomming van punten aan de hand van enkele thema’s. Zaken
waarvan wij vinden dat ze niet zouden misstaan in de politieke partijprogramma’s en die, naar
onze bescheiden mening, zouden moeten worden opgenomen in de strategische
meerjarenplanning van de gemeente voor de volgende legislatuur.
Ondersteuning verenigingen en amateurkunsten
Bestendigen / verder uitbouwen
 De uitleendienst
 ‘Help ik organiseer’ gids: update
 Digitaal loket vrije tijd: uitbreiding
 De Camme als tentoonstellingsruimte verder uitrusten en benutten
 Repetitiemogelijkheden De Corren bekend maken.
 Muzieklessen voor kinderen
Verbeteren/vernieuwen
 Het huidige subsidiereglement betoelaging sociaal cultureel werk is dringend aan
vernieuwing toe.
 Mogelijkheid tot atelier-lokalen onderzoeken.
 Technische ondersteuning voor evenementen van verenigingen (vb vervoer,
elektriciteitskasten)
Cultuurinfrastructuur
Verbeteren/vernieuwen
 Uitbreiding De Corren + restauratie De Camme: om de werking degelijk te organiseren en
deze prachtige infrastructuur in ere te houden en te laten “leven” lijkt extra personeel
onontbeerlijk.
 De Corren moet prominenter in het straatbeeld aanwezig zijn (vb grote
muurschilderingen)

Informatie en communicatie
Bestendigen / verder uitbouwen
 De vrijetijdsgids is een goed initiatief waarin alle socio-culturele organisaties gebundeld
worden.
 Verder participeren in het UiT-verhaal.
Verbeteren/vernieuwen
 Grote evenementen moeten beter aangekondigd worden en er moet regionaal gedacht
worden hiervoor.
 Het aanwerven van een volwaardige communicatieambtenaar (Iemand die de knepen van
het vak kent en zich kan focussen op efficiënte en herkenbare communicatie)
 De website van de gemeente is toe aan een facelift, een aparte website voor het
gemeenschapscentrum?
Cultuuractiviteiten
Bestendigen / verder uitbouwen
 Aanvullende cultuurprogrammatie op het aanbod van het verenigingsleven.
 Samenwerking met andere adviesraden (jeugdraad, ouderenraad,…)
Verbeteren/vernieuwen
 Meer (kleine) activiteiten in het gemeenschapscentrum organiseren zodat het een levend
centrum wordt. (vorming, academie,…)
 Regionaal programmeren i.s.m. grotere centra. (vb De Corren is een cultuurantenne van ’t
Bolwerk wat betreft professionele programmatie  1 abonnement voor 2 centra)
Bibliotheek
Bestendigen/verder uitbouwen
 Voorlezen : maandelijks op zaterdagmorgen,
 Bib aan huis : maandelijks bezoek
 Computerspreekuur voor senioren
 Ondersteunen leesclubs
 Leespromotie :activiteiten tijdens jeugdboekenweek en bibliotheekweek
 Up-to-date houden van de collectie
 Opvoedingondersteunende lezingen en projecten in samenwerking met de provincie
 Samenwerking met partners binnen de gemeente en binnen de sector
Verbeteren/vernieuwen
 Evolutie van het digitale aanbod (e-books, muziek…) opvolgen en participeren
 Scholenwerking verder uitbouwen : een aanbod voor elke klas en voor kinderen met
leesproblemen
 Nieuws vanuit de bibliotheek ruimer bekend maken
 Taak van ‘informatiebemiddelaar’ : antwoorden op individuele vragen, zoeken naar goede
informatiekanalen, bijscholing van het personeel
 Aandacht voor de vrijwilligers en hun taken binnen de organisatie
 Aangepaste collecties voor alle doelgroepen, ook voor ouderen

Erfgoed en toerisme
Bestendigen / verder uitbouwen
 Verder uitbouw wandelwegen en fietsnetwerk i.s.m. de provincie.
 Evenementen organiseren in of aan plaatselijk erfgoed
Verbeteren/vernieuwen
 Beschermen van lokaal erfgoed. Ook al is het geen eigendom van de gemeente, toch moet
de gemeente alles in het werk stellen om dit te bewaren.
 Trage Wegen toegankelijk maken en bekend maken.
 Erfgoedhuis en erfgoedwerking opzetten/ondersteunen.
 Plaatselijk erfgoed toegankelijker maken.
Ondersteunende structuur






Cultuurdienst:
o Huidige stand van zaken
 1,5 toezichters voor de cultuurinfrastructuur
 0,8 administratief medewerker
 1 cultuurbeleidscoördinator (die ook diensthoofd vrije tijd, lid van het
management team en verantwoordelijk voor communicatie is)
o Indien het volgende bestuur wenst in te zetten op de verder uitbouw van het lokaal
cultuurbeleid lijkt het ons noodzakelijk om meer personeel te voorzien voor de
cultuurdienst en –infrastructuur.
Bibliotheek
o Zorgen dat de computer hardware en software op peil blijft, aanbieden draadloos
netwerk.
o De inrichting van de bibliotheek aanpassen/uitbreiden aan de noden : creëren van
een gezellige ontmoetingsplaats, rustige studieruimte, voldoende ruimte voor het
aantrekkelijk etaleren van de collectie
Cultuurraad:
o Verenigingen laten samenwerken (faciliteren).
o Spil van het culturele leven.
o Willen gehoord en geconsulteerd worden door het gemeentebestuur.

Dit memorandum kwam tot stand met medewerking van het bestuur van de cultuurraad (de leden
van de algemene vergadering werden bevraagd tijdens de open vergadering op 8 maart 2012) en
het beheersorgaan van de bibliotheek.
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