Schriftelijke vraag over de adviesraad lokaal cultuurbeleid
In de vorige mandaat periode heeft de adviesraad lokaal cultuurbeleid, 24 adviezen ingediend bij het
college.
Een aantal van deze adviezen vereisen echter de nodige opvolging en ik zou er graag op willen
terugkomen en er een aantal vragen over willen stellen.
1. Op 15/12/2015 gaf de cultuurraad een advies i.v.m. de actualisering van de bewegwijzering naar
culturele instellingen (en scholen) in de gemeente. De Raad vroeg de updating van de
bewegwijzering, de opname van de Nederlandstalige culturele en onderwijsinstellingen, en de
betrokkenheid van de culturele actoren van de gemeente bi de opmaak van de bewegwijzering.
Het college antwoordde toen dat deze aanbevelingen “in een later stadium” zullen opgenomen
worden in een bredere reflectie over de algemene bewegwijzering in de gemeente.

Heeft deze bredere reflectie plaatsgevonden? Zo ja, op welke wijze is er met het advies rekening
gehouden? Zo nee, tegen wanneer wordt deze reflectie gepland?
2. Op 22/5/2016 is er een advies over de niet vermelding van het Nederlandstalig onderwijs in de
het gemeentelijk informatieblad 1170. De adviesraad vindt het namelijk misleidend dat enkel
Franstalige gemeentescholen aan bod komen en niet het hele gamma van scholen op het
grondgebied van de gemeente. De raad vraagt een rechtzetting in de “1170” en op de
gemeentelijke website met duidelijke vermelding van de Nederlandstalige onderwijsinstellingen.

In zijn antwoord geeft het college aan dat het de mening van de Raad over misleidende
informatie niet deelt. Het college geeft echter ook aan dat “In de toekomst is het niet uitgesloten
dat ‘1170’ of andere gemeentelijke communicatiemiddelen aandacht besteden aan de veelheid
van scholen en onderwijsnetten die onze gemeente rijk is.”
Mag ik vernemen of er aan dit antwoord gevolg gegeven is. Overweegt het college om in de
toekomst ook meer aandacht te besteden aan de onderwijsinstellingen in de gemeente die niet
tot het gemeentelijk net behoren? Wat heeft het college gedaan met het antwoord van de
cultuurraad op dit standpunt, met name: “Ze (de leden van de cultuurraad) wensen er de
gemeente op te wijzen dat het de plicht van de gemeente is om een zo volledig mogelijke
informatie te verstrekken, aangepast aan de noden van elke taalgroep en burger”.
3. Op 22 mei 2017 geeft de Adviesraad een advies betreffende het gebruik van tweetalige
mondelinge communicatie. Het betreft de vraag aan het college om bij elke openbare activiteit,
georganiseerd of ondersteund door de gemeente, niet enkel schriftelijk, maar ook mondeling
een zo evenwicht mogelijke tweetalige communicatie te verzorgen. Verwijzend naar toespraken
van leden van college bij activiteiten als Arcado, l’Art à l’Air, Karavaan, Het Volksbal, de
sportverdienste zou er weinig of geen aandacht aan de dag gelegd zijn voor het Nederlands.

In zijn antwoord op het advies, heeft het college aangegeven de aanbevelingen van de
adviesraad “in gedachten” te zullen houden bij het toespreken van de bevolking.
Mag ik vernemen op welke wijze zich dit uit in het beleid. In welke mate is het advies van de
adviesraad uitgevoerd? Zijn de nieuwe schepenen geïnformeerd over dit advies van de
adviesraad lokaal cultuurbeleid?
4. Op 14/2/2018 is er een advies betreffende de ondersteuning van intercommunautaire
initiatieven waarin verwezen wordt naar de initiatieven rond de herdenking van het 120ste
geboortejaar van Paul Delvaux. De adviesraad stelt vast dat deze initiatieven een uitzonderlijk
succes gekend hebben, zowel op het gebied van de samenwerking tussen de drie gemeenten
gelegen in de drie gewesten van ons land als op het vlak van de samenwerking binnen onze
gemeente tussen het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten, de verenigingen en
particulieren uit beide gemeenschappen. Verwijzend naar het lokaal cultuurbeleidsplan dat de
samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen binnen de gemeente als een van zijn
belangrijkste doelstellingen maakt, vraagt de adviesraad om een meer gestructureerde en
duurzame aanpak vanwege de gemeente van zulke initiatieven en stelt het de oprichting voor
van een budgetlijn in de begroting “cultuur” van de gemeente voor ondersteuning van
initiatieven en projecten die gezamenlijk door leden van de beide taalgemeenschappen worden
ingediend en gerealiseerd.

In zijn antwoord geeft het college aan dat het dit advies “aanneemt” maar niet ingaat op de
suggestie om een specifieke budgetlijn m.b.t. dit soort van evenementen in haar begroting op te
nemen.
Mag ik vernemen welke opvolging er gegeven is aan dit advies, ook wetende dat het project
“Karavaan” en de “Nocturne van de bibliotheken” (die het college als voorbeeld van
taalgrensoverschrijdende werkingen aangeeft) in feite – weliswaar zeer lovenswaardige ‐
initiatieven zijn van gemeentelijke diensten en professionelen, en in die zin niet passen in het
kader van het advies van de raad dat handelt over initiatieven van samenwerking tussen
verenigingen en burgers uit beide taalgemeenschappen in de gemeente. Mag ik in dit kader
vernemen welke evaluatie het college of de dienst cultuur gemaakt heeft van een project als
“Delvaux 120 jaar”, dat toch specifiek de samenwerking tussen verschillende verenigingen uit
beide taalgemeenschappen in de gemeente betrof?

Antwoord :
Geachte heer Bertrand,
Betreft : Opvolging van de adviezen ingediend bij het College, door de adviesraad lokaal cultuurbeleid,
tijdens de vorige mandaatperiode
Ingevolge uw schriftelijke vraag van 24 juli jl, verzoeken wij U kennis te nemen van de
antwoordelementen op uw vragen, in de volgorde van uw schrijven.

In de vorige mandaat periode heeft de adviesraad lokaal cultuurbeleid, 24 adviezen ingediend bij het
college.
Een aantal van deze adviezen vereisen echter de nodige opvolging en ik zou er graag op willen
terugkomen en er een aantal vragen over willen stellen.
1. Op 15/12/2015 gaf de cultuurraad een advies i.v.m. de actualisering van de bewegwijzering naar
culturele instellingen (en scholen) in de gemeente. De Raad vroeg de updating van de
bewegwijzering, de opname van de Nederlandstalige culturele en onderwijsinstellingen, en de
betrokkenheid van de culturele actoren van de gemeente bij de opmaak van de
bewegwijzering.
Het college antwoordde toen dat deze aanbevelingen “in een later stadium” zullen opgenomen
worden in een bredere reflectie over de algemene bewegwijzering in de gemeente.
Heeft deze bredere reflectie plaatsgevonden? Zo ja, op welke wijze is er met het advies rekening
gehouden? Zo nee, tegen wanneer wordt deze reflectie gepland?
ANTWOORD :
De huidige bewegwijzering dateert van 2 verschillende periodes.
Voorafgaandelijk aan 1995 : Algemene bewegwijzering met duidelijke richtingwijzers naar alle
gemeentelijke diensten : administratieve diensten, gemeentelijke onderwijsinrichtingen, crèches,
bibliotheken, culturele centra, technische gebouwen, enz…. Deze bewegwijzering was bovendien
duidelijk aangevuld met verwijzingen naar de handelswijken in de gemeente. Eén beperking
nochtans : alleen de gemeentewegen werden uitgerust, daar de gemeente niet bevoegd was
voor de gewestelijke wegen.
Opdracht inzake bewegwijzering uitgevoerd in 2015 : op basis van een opdracht
uitgeschreven door het College op 17/12/2013, en waarvoor een werkgroep wordt
samengesteld om bepaalde elementen van de opdracht te verfijnen. Deze opdracht geeft
aanleiding tot het installeren van inhoudelijke bewegwijzering (donkerbruine rechthoekige
platen) van de administratieve gebouwen Gemeentehuis, Hooghuis, De Bron (ex
politiekantoren) , enz. met verwijzingsnummering.
Ondertussen, uitgaand van wat de adviesraad oorspronkelijk heeft te kennen gegeven, en mede
rekening houdend met volgend elementen : belangrijke mobiliteitsgraad van de gemeentelijke
instellingen ( reorganisatie van diensten, inrichting nieuwe diensten, naamverandering,
nieuwbouw (bijv: crèche Aartshertogen), kostprijs van een klassieke bewegwijzering, budgetaire
prioriteiten; beschikbaarheid nieuwe technologieën (orientatie via smartphone), wenst het
College de reflectie uit te diepen uit bezorgdheid een efficiënte, betaalbare en tijds bestendige
bewegwijzering op punt te stellen.

2. Op 22/5/2016 is er een advies over de niet vermelding van het Nederlandstalig onderwijs in de
het gemeentelijk informatieblad 1170. De adviesraad vindt het namelijk misleidend dat enkel
Franstalige gemeentescholen aan bod komen en niet het hele gamma van scholen op het
grondgebied van de gemeente. De raad vraagt een rechtzetting in de “1170” en op de
gemeentelijke website met duidelijke vermelding van de Nederlandstalige onderwijsinstellingen.
In zijn antwoord geeft het college aan dat het de mening van de Raad over misleidende
informatie niet deelt. Het college geeft echter ook aan dat “In de toekomst is het niet uitgesloten
dat ‘1170’ of andere gemeentelijke communicatiemiddelen aandacht besteden aan de veelheid
van scholen en onderwijsnetten die onze gemeente rijk is.”
Mag ik vernemen of er aan dit antwoord gevolg gegeven is. Overweegt het college om in de
toekomst ook meer aandacht te besteden aan de onderwijsinstellingen in de gemeente die niet
tot het gemeentelijk net behoren? Wat heeft het college gedaan met het antwoord van de
cultuurraad op dit standpunt, met name: “Ze (de leden van de cultuurraad) wensen er de
gemeente op te wijzen dat het de plicht van de gemeente is om een zo volledig mogelijke
informatie te verstrekken, aangepast aan de noden van elke taalgroep en burger”.
ANTWOORD :
Het standpunt van het College was totnogtoe ongewijzigd met betrekking tot de termen
“misleidend karakter”. Dit sluit echter niet uit dat tijdens deze nieuwe legislatuur bepaalde
aspekten van de informatie, o.m. via de “1170”, voor verbetering zullen in overweging genomen
worden.
3. Op 22 mei 2017 geeft de Adviesraad een advies betreffende het gebruik van tweetalige
mondelinge communicatie. Het betreft de vraag aan het college om bij elke openbare activiteit,
georganiseerd of ondersteund door de gemeente, niet enkel schriftelijk, maar ook mondeling
een zo evenwicht mogelijke tweetalige communicatie te verzorgen. Verwijzend naar toespraken
van leden van college bij activiteiten als Arcado, l’Art à l’Air, Karavaan, Het Volksbal, de
sportverdienste zou er weinig of geen aandacht aan de dag gelegd zijn voor het Nederlands.
In zijn antwoord op het advies, heeft het college aangegeven de aanbevelingen van de
adviesraad “in gedachten” te zullen houden bij het toespreken van de bevolking.
Mag ik vernemen op welke wijze zich dit uit in het beleid. In welke mate is het advies van de
adviesraad uitgevoerd? Zijn de nieuwe schepenen geïnformeerd over dit advies van de
adviesraad lokaal cultuurbeleid?
ANTWOORD :
Sinds het advies van mei 2017 werd een nieuw College geïnstalleerd en de nieuwe leden ervan
hebben kennis van dit advies. Een vernieuwde aandacht zal aan dit advies besteed worden.
4. Op 14/2/2018 is er een advies betreffende de ondersteuning van intercommunautaire
initiatieven waarin verwezen wordt naar de initiatieven rond de herdenking van het 120ste
geboortejaar van Paul Delvaux. De adviesraad stelt vast dat deze initiatieven een uitzonderlijk

succes gekend hebben, zowel op het gebied van de samenwerking tussen de drie gemeenten
gelegen in de drie gewesten van ons land als op het vlak van de samenwerking binnen onze
gemeente tussen het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten, de verenigingen en
particulieren uit beide gemeenschappen. Verwijzend naar het lokaal cultuurbeleidsplan dat de
samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen binnen de gemeente als een van zijn
belangrijkste doelstellingen maakt, vraagt de adviesraad om een meer gestructureerde en
duurzame aanpak vanwege de gemeente van zulke initiatieven en stelt het de oprichting voor
van een budgetlijn in de begroting “cultuur” van de gemeente voor ondersteuning van
initiatieven en projecten die gezamenlijk door leden van de beide taalgemeenschappen worden
ingediend en gerealiseerd.
In zijn antwoord geeft het college aan dat het dit advies “aanneemt” maar niet ingaat op de
suggestie om een specifieke budgetlijn m.b.t. dit soort van evenementen in haar begroting op te
nemen.
Mag ik vernemen welke opvolging er gegeven is aan dit advies, ook wetende dat het project
“Karavaan” en de “Nocturne van de bibliotheken” (die het college als voorbeeld van
taalgrensoverschrijdende werkingen aangeeft) in feite – weliswaar zeer lovenswaardige ‐
initiatieven zijn van gemeentelijke diensten en professionelen, en in die zin niet passen in het
kader van het advies van de raad dat handelt over initiatieven van samenwerking tussen
verenigingen en burgers uit beide taalgemeenschappen in de gemeente. Mag ik in dit kader
vernemen welke evaluatie het college of de dienst cultuur gemaakt heeft van een project als
“Delvaux 120 jaar”, dat toch specifiek de samenwerking tussen verschillende verenigingen uit
beide taalgemeenschappen in de gemeente betrof?
ANTWOORD :
Tijdens de huidige legislatuur worden specifieke kredieten uitgetrokken ter ondersteuning van
burgerinitiatieven. Bestaande initiatieven kunnen zich laten versterken en nieuwe initiatieven
kunnen aldus van start gaan, inclusief deze met gemeenschapsoverschrijdend karakter.
Het burgerinitiatief “Delvaux 120 jaar “ werd/wordt als zeer lovenswaardig ervaren, mede omdat
het zich richt tot alle burgers van de gemeente, ongeacht hun taalaanhorigheid. Het College vond
het , in dit geval, niet gepast een “formele” evaluatie op te stellen van een burgerinitiatief, maar
apprecieerde dit als zeer waardevol.
Met oprechte hoogachting.

