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TEN GELEIDE
De Vlaamse Gemeenschap blijft zich ten volle engageren voor haar hoofdstad en als Vlaams
minister bevoegd voor Brussel wil ik de komende jaren voluit blijven gaan om dit engagement
maximaal te concretiseren. In deze beleidsbrief geef ik een stand van zaken over het beleid dat ik
in 2007 gevoerd heb en dat ik in 2008 wil voeren in en voor Brussel. Dat beleid weerspiegelt zich
in een diverse reeks aan initiatieven, niet alleen vanuit mijn specifieke hoofdstedelijke
bevoegdheid, maar eveneens vanuit mijn bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Sport. Dit alles
uiteraard gerelateerd aan de budgetten, die voor het Vlaams Brusselbeleid gereserveerd worden
binnen de begroting 2008.

Missie, doelstellingen en context
De specifieke situatie en bevoegdheid van de Vlaamse overheid, in relatie tot Brussel, is al
herhaaldelijk gesteld. In tegenstelling tot de rest van Vlaanderen, bevindt de Vlaamse overheid
zich in de hoofdstad in een concurrentiële positie. Haar bevoegdheid is, hoewel geheel legitiem,
toch niet vanzelfsprekend. Sommige andere overheden hebben er immers identieke bevoegdheden.
De gewestelijke overheid in Brussel, in nauwe symbiose met de gemeentelijke overheid, begeeft
zich niet zelden op gemeenschapsterrein. Bovendien wordt door de anderstalige media een sterk
gekleurd beeld opgehangen over de Vlaamse Gemeenschap. Omwille hiervan dient de Vlaamse
Gemeenschap meer prominent, rechtstreeks en zichtbaar aanwezig te zijn in haar hoofdstad met
kwalitatief hoogstaande beleidsmaatregelen en -initiatieven.
Bovendien is de Vlaamse overheid, als initiator en financier, het belangrijkste overkoepelende
element voor talloze instellingen en organisaties, die op het vlak van cultuur, jeugd, sport,
onderwijs en welzijn, activiteiten ontplooien voor een brede, divers samengestelde doelgroep.
Deze band wordt door de bereikte doelgroepen echter niet als vanzelfsprekend ervaren. De
zichtbaarheid van het Vlaams Gemeenschapsbeleid in Brussel is daarom niet vrijblijvend, laat
staan een kwestie van eigendunk; het is een essentieel onderdeel van het beleid.
Naast zelf actor te zijn, wil de Vlaamse Gemeenschap waar het kan ook partner zijn. Soms ligt
deze samenwerking voor de hand zoals bij het partnerschap met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC). Deze natuurlijke band weerspiegelt zich ook in de middelen, die
hiervoor gereserveerd worden. Soms is het minder voor de hand liggend, maar daarom niet minder
noodzakelijk, zoals bij de samenwerking met de gemeenten of met de Franse Gemeenschap.
Het engagement, dat de Vlaamse Gemeenschap neemt ten overstaan van de Brusselse bevolking, is
specifiek van aard. Zoals overal in Vlaanderen sluit de Vlaamse Gemeenschap ook voor haar
hoofdstedelijk beleid geen enkele bevolkingsgroep uit. Vanuit haar gemeenschapsbevoegdheden
neemt de Vlaamse Gemeenschap een duidelijke verantwoordelijkheid voor de Brusselse
bevolking. Dit zijn niet enkel de ‘traditionele’ Brusselse Vlamingen en Nederlandstaligen, maar
ook de anderstalige Brusselaars waarvan de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs schoollopen
en/of die zich aangesloten hebben bij de Vlaamse sociaal-culturele netwerken en
welzijnsinitiatieven. Hierbij gaat de Vlaamse overheid uit van ten minste 300.000 inwoners, zowat
één derde van de Brusselse bevolking. Deze ‘Brusselnorm’ is in elk geval een genereuze optie,
maar verantwoord. Openheid en verdraagzaamheid zijn van onschatbare waarde voor onze
samenleving. Dit geldt des te meer voor Brussel, kruispunt van culturen en gemeenschappen. De
Vlaamse Gemeenschap wil met haar beleid werken aan de uitbouw van een Vlaams
gemeenschapsvormend en leefbaar project in haar hoofdstad waarbij participatie, diversiteit,
verbondenheid en respect centraal staan. Deze interculturele opstelling kenmerkt het Vlaams
Gemeenschapsbeleid. Tegelijk is dit open karakter, vanuit een welbegrepen
gemeenschapsidentiteit, de beste waarborg om alle groepen, ook kansengroepen, te bereiken en te
versterken. Wij geloven daarom dat Brussel in eerste instantie een project is van de
Gemeenschappen, die elkaar binnen een zelfde ruimte ontmoeten.

Bert Anciaux
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Het Nederlands en de Nederlandstalige context vormen een uitzonderlijk belangrijke voorwaarde
voor het welslagen van vele van de Vlaamse maatregelen en initiatieven in Brussel. Ook hier noopt
de groeiende doelgroep van anderstalige Brusselaars tot specifieke aandacht en extra inspanningen
vanwege de Vlaamse overheid. Op termijn zal het gebruik van het Nederlands immers één van de
voornaamste 'zichtbare' bindmiddelen zijn tussen de Vlaamse Gemeenschap en haar hoofdstad en
vice versa. De recente resultaten van het BRIO-onderzoek “Taalbarometer 2” bevestigen het
gegeven dat de Brusselse bevolking al lang niet meer tot de eenvoudige tweedeling
Nederlandstalig-Franstalig te herleiden is. Het beleid moet er dan ook op gericht zijn om de tweeen meertaligheid, waar het Nederlands deel van uitmaakt, in onze hoofdstad te promoten en mee te
realiseren. Een kwantitatief waarneembare groei van deze doorleefde twee-en meertaligheid kan
een graadmeter zijn voor het succes van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.
Het Vlaams Brusselbeleid wil vanzelfsprekend ook de Vlamingen, die buiten Brussel wonen,
aanspreken. De Vlaamse Gemeenschap vindt hun positieve emotionele verbondenheid met hun
hoofdstad en haar inwoners van zeer groot belang. Ook hier neemt het Nederlands een uiterst
belangrijke positie in. Omgekeerd moet Vlaanderen ook voor de Vlaamse – en bij uitbreiding alle
– Brusselaars, een preferente plaats innemen.
De initiatieven, die de Vlaamse overheid vanuit het reguliere gemeenschapsbeleid en vanuit het
specifieke Brusselbeleid in 2008 initieert of verder zet, houden rekening met deze krijtlijnen en
aandachtspunten.
Beleidskredieten BRUSSEL
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Eenmalige investeringen deze legislatuur: Voetbalcentrum Brussel 1.250.000 euro.
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EEN 3-SPORENBELEID VOOR BRUSSEL

De missie van het Brusselbeleid vertaalt zich concreet in een driesporenbeleid.
Met het eigen Vlaams Brusselbeleid richten we ons voornamelijk op het versterken van de band
tussen Vlaanderen en Brussel en het ondersteunen van de inzet en uitstraling van de Vlaamse
Gemeenschap. Die inzet is er in eerste instantie één van een interculturele visie op Brussel.
Het Brusselbeleid van de Vlaamse Gemeenschap is tegelijk een inclusief en gecoördineerd beleid.
De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor een efficiënte en werkbare toepassing van de
maatregelen en initiatieven op het vlak van gemeenschapsbevoegdheden, ook in Brussel.
Daarnaast dient zij coördinerend en activerend op te treden ten aanzien van andere overheden,
zoals de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenten.
Zowel de VGC als de gemeenten benaderen we als uitgesproken partners voor ons beleid.
Tenslotte kan een Vlaams Brusselbeleid enkel maar baat hebben bij constructief overleg en
samenwerking. Bij uitbreiding is dit ook van tel voor de noodzakelijke samenwerking met de
Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1.1

Het eigen Vlaams Brusselbeleid

De reële middelen van het eigen Vlaams Brusselbeleid situeren zich in de begroting Brussel en het
Vlaams Brusselfonds. Deze middelen concentreren we op het versterken van de band tussen
Vlaanderen en Brussel en de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap. Uitgangspunten zijn de
zichtbare aanwezigheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, de plaats van het Nederlands en
de interculturele opstelling. In de volgende hoofdstukken gaan we verder in op deze
beleidsmaatregelen.
1.1.1

Brussel, hoofdstad van Vlaanderen

De band tussen Vlaanderen en Brussel is niet louter een historisch gegeven. Integendeel, het is een
dagdagelijkse realiteit die een van de ruggengraten vormt van mijn Brusselbeleid. De wederzijdse
band, enerzijds van Vlaanderen in Brussel en anderzijds van Brussel in Vlaanderen, is een
duidelijke beleidsoptie. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het belang dat ik hecht aan de
aanwezigheid van verschillende Vlaamse culturele instellingen in Brussel of in de realisatie van
het Vlaams Communicatiehuis in hartje Brussel. Op die manier is de Vlaamse aanwezigheid in
onze hoofdstad concreet zichtbaar voor iedereen die in Brussel woont, werkt of op bezoek komt.
Ook omgekeerd is het mijn uitdrukkelijke keuze om Brussel in Vlaanderen meer bekend en
bemind te maken. Het aanhalen en versterken van de relatie tussen Brussel en Vlaanderen is een
permanente opdracht voor de Vlaamse Gemeenschap, waarin niet alleen de Vlaamse instellingen,
organisaties en mediadragers een rol hebben te spelen, maar dus ook de Vlaamse Gemeenschap
zelf. Er kan dus geen misverstand over bestaan: Brussel is en blijft de hoofdstad van Vlaanderen.
Met het 11-julifeest op en rond de Grote Markt in Brussel plaatst de Vlaamse Gemeenschap haar
hoofdstad extra in de kijker. Het is mijn uitdrukkelijke wens om dit ook in de toekomst te blijven
garanderen. Na een grondige evaluatie van de vorige edities van de 11-juliviering zal het concept
voor 2008 worden uitgewerkt en zal worden nagegaan welke partnerorganisatie het beste in
aanmerking komt om dit te realiseren. De creatie van een nieuwe basisallocatie laat dan ook toe
om in de toekomst een maximale invulling met daaraan gekoppeld de beste partner(s)keuze te
bekomen voor de realisatie van dit evenement.

Bert Anciaux
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Vanaf 2008 wordt de 11-juliviering nominatim opgenomen in de begroting voor een bedrag van
400.000 euro (b.a. 33.12), dat werd overgeheveld van basisallocatie 33.05 Onthaal en Promotie
Brussel (zie verder).
Evolutie 1999 – 2008 – 33.12 Subsidie organisatie 11-juliviering
1999
NGK

1.1.2

2004
0

2007
0

besteding
2007
0
n.v.t.

2008
400.000

Groei
07-08
400.000

Prognose
2009
400.000

Groei
99-09
400.000

Brussel, interculturele en internationale stad

Met meer dan 100 aanwezige nationaliteiten is Brussel niet enkel een internationale, maar zeker
ook, en nog meer, een interculturele stad. Dat hoeft niet te verbazen gezien Brussel, als hoofdstad
van Europa, het kruispunt is van verschillende culturen en gemeenschappen. Beide aspecten
vormen mee de typische eigenheid van Brussel, maar brengen tegelijkertijd enkele uitdagingen
met zich mee. Het Brusselbeleid benadert dit vanuit een positieve invalshoek. De aanwezigheid
van verschillende culturen is immers een verrijking. Door actief in te spelen op de daarbij horende
uitdagingen slagen we er in die verrijking nog meer vorm te geven. Mijn beleid is dan ook gestoeld
op het begrip openheid. De Vlaamse Gemeenschap zal daarnaast ook een hand uitreiken naar de
internationale gemeenschap, die in Brussel woont en werkt ingevolge de aanwezigheid van
“Europa” en de talrijke internationale vertegenwoordigingen, organisaties en bedrijven.
Dit interculturele en internationale aspect stelt echter wel een uitdaging wat betreft het gebruik van
de taal. We willen het Nederlands blijven positioneren als hefboom, die anderstaligen kansen
biedt, die hen de mogelijkheid geeft te participeren in het maatschappelijke en culturele gebeuren
en die hen uiteindelijk betrekt bij de Vlaamse Gemeenschap. Intercultureel samenleven in een
internationale context, die onze hoofdstad kent, gaat voorbij aan de al te eenvoudige tweedeling
die we soms maken: jong en oud, Vlaamse en Franstalige Brusselaars, allochtonen en autochtonen.
Het is dan ook een bewuste keuze van het Vlaams Brusselbeleid om open te staan voor die
veelheid van culturen en gemeenschappen. Op die manier worden zij partners en participanten van
en voor Brussel en het beleid dat de Vlaamse Gemeenschap ter zake voert. Zonder hen zou onze
hoofdstad immers niet die specifieke uitstraling hebben, waar we met ons allen zo van houden. Het
is deze grondhouding, die ik in 2008 met veel overtuiging zal blijven doortrekken in de
verschillende beleidsmaatregelen.

1.2

Een efficiënt en gecoördineerd Vlaams Gemeenschapsbeleid voor
Brussel

Het regulier Vlaams Gemeenschapsbeleid moet onverkort toepasbaar zijn in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad en dit voor het geheel van de doelgroep op wie de maatregelen betrekking
hebben. Dit is vaak niet vanzelfsprekend. Overleg, coördinatie, Brusselnorm en Brusseltoets, en
het opbouwen van Brusselvakkennis zijn hier de sleutelwoorden.
1.2.1

Overleg en coördinatie inzake onderwijs, welzijn, stedenbeleid, cultuur, jeugd en
sport

Als minister voor Brussel werk ik binnen de Vlaamse Regering samen met de functioneel
bevoegde collega’s om het Vlaams Gemeenschapsbeleid voor Brussel optimaal werkzaam te laten
verlopen. In 2007 werd dit zeer concreet gemaakt o.a. rond het actieplan flexibele en occasionele
kinderopvang, het stedenbeleid, de toepassing van de zorgverzekering in Brussel, maar ook en niet
in minst inzake de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Naar aanleiding van de sluiting van het Heilig-Hartcollege in Ganshoren werd een
Rondetafelconferentie Onderwijs in Brussel georganiseerd door de minister bevoegd voor
Onderwijs, in samenwerking met het bevoegde collegelid en in nauw overleg met mezelf als
Brusselminister.

Bert Anciaux
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De opvolging van deze Rondetafelconferentie, de belangrijke beleidsvoorstellen voor het
onderwijs in Brussel en de wil om ook vanuit cultuur, jeugd, sport en welzijn een geïntegreerd
antwoord te bieden op de complexe onderwijsproblematiek, zal ook in 2008 het voorwerp
uitmaken van veelvuldig overleg tussen alle betrokken actoren. Het blijft immers een
hoofdbekommernis van de Vlaamse Gemeenschap om kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs in
Brussel aan te bieden en het evenwicht te vinden tussen het Nederlandstalige karakter van de
school en de pluriculturele en multilinguïstische context. Het Nederlandstalig onderwijs moet er
zijn voor de Nederlandstalige kinderen, maar ook kunnen blijven openstaan voor alle kinderen,
ongeacht hun achtergrond. De school is een ideaal medium om niet-Nederlandstalige ouders en
kinderen te betrekken bij de Vlaamse Gemeenschap.
Om deze redenen zal ik in 2008, vanuit mijn Brusselbeleid en vanuit mijn bevoegdheden Cultuur,
Sport en Jeugd, maximaal inzetten op de efficiënte opvang van anderstalige leerlingen en ouders,
met informatie- en communicatiecampagnes, ‘Brede School’-projecten, taallessen, Kort op de Bal
en andere initiatieven.
1.2.2

Brusselnorm/Brusseltoets
gecoördineerde beleid

en

de

wetenschappelijke

onderbouw

van

het

De efficiëntie en effectiviteit van het regulier Vlaams Gemeenschapsbeleid is het best te meten via
toetsing aan een ‘Brusselnorm’, die telkens voldoende rekening houdt met de specificiteit van het
beleidsdomein en met de specificiteit van de doelgroep. Vanuit deze invalshoek werkte, vanaf
januari 2006, het interuniversitair Brussels informatie-, documentatie- en onderzoekscentrum
(BRIO), aan een onderzoek naar operationalisering van deze ‘Brusselnorm’ en ‘Brusseltoets’. Dit
zogenaamde BRIO-onderzoek “Brusselnorm en Brusseltoets” moet de aanzet vormen om in het
najaar van 2007 en in de loop van 2008 de ‘Brusselnorm’ verder te verfijnen en te
operationaliseren. Er zal een instrumentarium ontwikkeld worden om de effecten op Brussel te
internaliseren in de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering om zo de ‘Brusseltoets’ in de
toekomst te systematiseren.
In 2007 werden door BRIO ook andere onderzoeksprojecten met betrekking tot Brussel
uitgevoerd, waarvan de eindrapporten ondertussen werden neergelegd of momenteel worden
gefinaliseerd. Er is het publieksonderzoek van de gemeenschapscentra, deze van de
verhuisbewegingen van de Nederlandstalige bevolkingsgroep in en uit het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en Taalbarometer 2. In opvolging van de discussie gevoerd in de Commissie Brussel van
het Vlaams Parlement, over een onderzoek naar de correlatie tussen de groei van het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de verkiezingsuitslagen van Vlaamse lijsten in Brussel,
geef ik in 2008 de opdracht aan BRIO om een apart onderzoek uit te voeren naar de link tussen
taal en identiteitsvorming. Het toekomstige Taalbarometer-onderzoek zal ook met eenzelfde
vragenbatterij over identiteitsvorming uitgebreid en verfijnd worden.
In 2007 lanceerde BRIO een virtueel wetenschappelijk documentatiecentrum onder de vorm van
een portaalsite www.briobrussel.be.
In 2008 en de daaropvolgende jaren zal worden gewerkt aan het permanente onderhoud en de
actualisatie van de BRIO-site, die zich zal blijven profileren als hét contactpunt voor
wetenschappelijke informatie over Brussel, met klemtoon op het Vlaamse gemeenschapsleven in
de hoofdstad.
Het beleidsdomein Brussel beschikt dan wel niet over een specifiek wetenschappelijk steunpunt
voor de realisatie van beleidsrelevant onderzoek, maar kan door permanente
opvolgingsonderzoeken alvast wel garant staan voor een ‘wetenschappelijk observatorium over het
Vlaams gemeenschapsleven in Brussel’. Daarnaast heeft elk bestaand wetenschappelijk steunpunt
van de Vlaamse Gemeenschap de opdracht de specifieke situatie in de hoofdstad op te nemen in
het wetenschappelijk onderzoek in andere beleidsdomeinen. BRIO dient hierbij preferentieel
betrokken te worden. Op deze manier kan ik als coördinerend minister voor Brussel ook ten volle
mijn rol opnemen.
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Evolutie 1999 - 2008 - 33.02 – Subsidie aan BRIO (voormalig BRUT)
1999
NGK

1.3

2004
0

62.000

besteding
2007

2007
91.000

100%

2008
91.000

Groei
07-08
0%

Prognose
2009
91.000

Groei
99-09
91.000

De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse gemeenten
als partners

De vertegenwoordiging in en het effectieve toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie
vanwege de minister voor Brussel maken van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de prioritaire
en geprefereerde partner van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.
Dit belang gaat dus verder dan de puur juridische opvolging van het administratieve en specifieke
toezicht dat ik uitoefen tegenover de VGC. De Vlaamse Gemeenschap kiest overtuigd voor een echt
partnerschap met de VGC. Dit uit zich onder meer in het overleg en samenwerking naar aanleiding
van de uitbouw van een databank met Nederlandskundige zorgverleners door Pro Medicis, Zorgnet
en de gezondheidscoördinator (zie 2.1.1 en 7.5), de uitbouw van het Vlaams Communicatiehuis
Brussel (zie 2.2), de uitbouw en ontwikkeling van de Woonzorgzones Brussel (zie 7.1), maar ook in
het kader van het lokaal cultuur- (zie 6.3) en sportbeleid (zie 8.3). De begeleiding van het
merendeel van deze projecten gebeurt door middel van stuurgroepen, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de bevoegde kabinetten en administraties van zowel de Vlaamse
Gemeenschap als de VGC, en de betrokken organisaties. Ook is er, onder mijn coördinerende rol,
regelmatig overleg tussen de functionele bevoegde ministers en de VGC-collegeleden, in dossiers
als kinderopvang, het stedenfonds, e.a.
In de beleidsbrief Brussel 2007 stelde ik dat bij de samenwerking en de afspraken tussen de
Vlaamse Gemeenschap en de VGC, het zogenaamde kerntakendebat, een evenwicht moet gezocht
worden tussen enerzijds het leggen van de verantwoordelijkheid bij de meest geschikte overheid, en
anderzijds het streven naar een maximale zichtbaarheid van de Vlaamse Gemeenschap in de
meertalige, interculturele en internationale context van Brussel-Hoofdstad. Dit dient mijns inziens
op een pragmatische manier te gebeuren. Daarom zal ik in 2008 eerst en vooral nagaan welke
overlappingen er zijn tussen de subsidiëring vanuit Brusselse Aangelegenheden en de
subsidiekanalen van de VGC. Op basis hiervan kan dan nagegaan worden hoe en waar de
efficiëntie kan verhoogd worden. De samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC
als intermediair bestuursniveau en de coördinatie over gemeenschapsaangelegenheden in de
hoofdstad, speelt zich af in het spanningsveld tussen VGC als politiek verlengstuk van de Vlaamse
Gemeenschap en VGC als politiek verlengstuk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alvast
Vlaanderen denkt er niet aan de band met Vlaanderen in Brussel door te knippen. Deze
institutioneel georganiseerde band tussen Vlaanderen en Brussel is een essentieel onderdeel van de
historische Vlaamse keuze om Brussel niet los te laten.
We richten ons in 2008 verder rechtstreeks op de gemeenten, niet alleen met het lokaal
cultuurbeleid, maar ook specifiek met het nieuwe decreet op het lokaal en regionaal Sport voor
Allen-beleid.
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Historisch blikveld: overzicht dotaties aan de VGC
ba

Libellé

1999

45.01 Werkingsdotatie
Dot.overdracht roerende en
onroerende goederen (art. 6
45.02 decreet van 1 juni 1994)
Investeringsdotatie
65.01 (art.7 decreet van 1 juni 1994)
Dot. Gemeenschaps65.01 infrastructuur
Dot. Overdracht roerende en
onroerende goederen (art. 6
65.02 decreet van 1 juni 1994)
TOTAAL

1.4

2004

2005

2006

2007

2008

Groei

12.575.639 21.228.000 23.077.000 23.139.000 23.519.000 23.665.000

123.947

0

1.115.521

1.116.000

1.116.000

0

0

0

1.116.000

1.116.000

1.116.000

0

124.000

124.000

0

0

0

13.815.107 22.468.000 24.317.000 24.255.000 24.635.000 24.781.000

79,38%

Constructieve samenwerking met de Franse Gemeenschap en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Constructieve samenwerking met de verschillende actoren binnen het tweetalige gebied BrusselHoofdstad is een voorwaarde voor een daadkrachtig Vlaams Brusselbeleid.
In 2008 worden de genomen engagementen en afspraken in het kader van het co-communautaire
beheer van Flagey van nabij opgevolgd. Na het beloftevolle akkoord met de Franse Gemeenschap
over het cultuurhuis Flagey, blijf ik met nog meer overtuiging mijn hand uitsteken naar de Franse
Gemeenschap voor het afsluiten van een cultureel akkoord en voor een co-communautaire
samenwerking in de stad. Tegen alle scepsis in, blijf ik overtuigd van de werkbaarheid van het
model. Te meer omdat aan de basis van onze opstelling een fundamentele openheid ligt voor de
interculturele realiteit van de stad, een verzameling van minderheden, en respect voor ieders
identiteit. Duidelijke afspraken over hoe omgaan met deze diversiteit blijven de beste garantie op
verstandhouding en succes.
Het blijft dus mijn visie dat de twee grote Gemeenschappen van dit land de samenwerking moeten
zoeken en interculturele contacten moeten aanmoedigen en intensifiëren. En waar anders dan in
Brussel begint deze interculturele ontmoeting? Sinds vele jaren zijn Vlaamse culturele instellingen
in de hoofdstad zeer bewust en actief bezig met de interculturele realiteit van de stad. De jongste
tijd groeit er ook langs Franstalige artistieke kant het besef om zich intercultureel te manifesteren.
In 2007 sloten de Vlaamse en Franstalige kunstensector een akkoord om op een aantal vlakken
samenwerking te zoeken. Ik juich deze evolutie op het terrein toe en zie het als een positieve stap
richting samenwerking op gemeenschapsniveau.
Deze samenwerking in Brussel mogen we niet enkel zoeken op het culturele vlak. Overleg met de
Franse Gemeenschap inzake het onderwijs in Brussel is voor de toekomst van alle jonge inwoners
van de stad van cruciaal belang. Ik ondersteun ten volle, en waar mogelijk, de vraag van mijn
collega-minister bevoegd voor Onderwijs om zo snel als mogelijk tot een akkoord te komen met de
Franse Gemeenschap inzake informatie-uitwisseling, overleg en samenwerking voor
spijbelpreventie en de naleving van de leerplicht.
De sociaal-economische, financiële en maatschappelijke leefbaarheid van de Gewesten is een
engagement dat uitdrukkelijk wordt verwoord in zowel het Vlaams regeerakkoord als in het
regeerakkoord van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gelet op de centrale
ligging van Brussel en de sociaal-economische verbondenheid is een samenwerking meer dan
wenselijk. Dit globale overleg moet voor ons stoelen op het meervoudige hoofdstedelijke statuut
van Brussel, een coöperatief federalisme en goed nabuurschap.
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In 2006 en begin 2007 stelde de Vlaamse Regering een gezamenlijk overleg voorop met het oog
op een gedachtewisseling en concrete afspraken over een aantal dossiers, zoals Zaventem,
leefmilieu, mobiliteit, etc. Vooral de moeilijke verstandhouding tussen de Gewesten in verband
met de geluidsnormen bleek in 2007 uiteindelijk mee een sta-in-de-weg te zijn voor overleg tussen
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel globaal overleg uitbleef, is er wel
binnen sectorale beleidsdomeinen overleg geweest en werd er een samenwerkingsakkoord
afgesloten inzake de arbeidsproblematiek tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Vlaamse Rand. De uitkomst van de federale regeringsonderhandelingen zal wellicht mee de
noodzaak en agenda van dit gezamenlijke overleg bepalen.
Specifiek signaleer ik het overleg met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. In de
Coördinatieraad Medisch Verantwoord Sporten, het overlegorgaan tussen de Gemeenschappen,
brengen wij een hechtere samenwerking tot stand tussen de Gemeenschappen op dit vlak. Een
bilateraal protocolakkoord met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is technisch
uitgewerkt en zal eerlang politiek worden afgerond. Met eerbiediging van de respectieve
autonomie en bevoegdheden, zal dit akkoord de dopingbestrijding regelen in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad. Het is deze federale loyauteit, die ik ook aan de dag zal leggen in andere
dossiers. Uiteraard verwacht ik van de instellingen in Brussel een zelfde loyauteit als het
bijvoorbeeld gaat om de naleving van de taalwetgeving (zie verder onder punt 3.3).

2

EEN VLAAMS COMMUNICATIEBELEID MET EN OVER
BRUSSEL

Het communicatiebeleid is een essentieel onderdeel van het Vlaams Brusselbeleid. Om de band
tussen Vlaanderen en Brussel te versterken en bij te dragen aan het ‘thuisgevoel’ in de Vlaamse
hoofdstad, heeft de communicatiestrategie een dubbel doel.
Enerzijds wordt aan de hand van communicatiecampagnes gewerkt om de Vlaamse Gemeenschap
zijn terechte uitstraling te geven als constructieve partner van de vele bevolkingsgroepen in
Brussel. Deze Vlaamse investeringen in Brussel zijn niet geïnspireerd door een drang naar
zieltjeswinnerij, ‘verovering’ of ‘vervlaamsing’ van Brussel, maar vanuit een oprechte
bekommernis om samen aan Brussel te bouwen en van Brussel een aangename stad te maken,
waar iedereen van gelijk welke origine, volwaardige (gelijke) kansen krijgt en zich thuis voelt. Het
is deze vanzelfsprekende openheid en appreciatie voor diversiteit, die het karakter uitmaakt van het
beleid van de Vlaamse Gemeenschap. Dat is meteen ook het uitgangspunt van de campagne
“Vlamingen, partners in Brussel”, die intussen een duurzaam karakter heeft gekregen.
Anderzijds willen we via allerlei acties en campagnes over Vlaamse initiatieven, de Vlaamse
inbreng in Brussel bekendmaken en promoten. Zowel bij de doelgroep van niet-Brusselaars om zo
de perceptie van Vlamingen ten aanzien van Brussel te verbeteren, als bij de doelgroep van
(potentiële) gebruikers van het rijke en kwaliteitsvolle aanbod diensten en voorzieningen.
Ook onze structureel gesubsidieerde partners zoals Onthaal en Promotie Brussel, tvbrussel,
fmbrussel, Brussel Deze Week en andere, plaatsen Vlaamse initiatieven in de kijker en stimuleren
de participatie daaraan.
Deze structurele partners zijn tevens de hoofdrolspelers in het toekomstige Vlaams
Communicatiehuis Brussel, het sluitstuk in de versterking en promotie van het Vlaams-Brusselse
netwerk.
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Communicatiecampagnes

Voor het beleidsjaar 2008 staan zes campagnes en acties op stapel.
2.1.1

Campagne “Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners in Brussel”

Sinds 2005 werkt Pro Medicis Brussel in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap-Hoofdstedelijke
Aangelegenheden en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en samen met de Brusselse
Welzijns- en gezondheidsRaad en Zorgnet, aan een zo volledig mogelijke databank met gegevens
over de Nederlandskundige eerstelijnszorgverleners1 in Brussel.
Bij de ontsluiting van de databank worden de zorgverleners, die in de databank zitten, op voorhand
goed geïnformeerd. Een belangrijke boodschap hierbij is dat de zorgverleners hun gegevens in de
gegevensbank up to date dienen te houden zodat de informatie, die naar zorgvragers gaat, zo juist
mogelijk is. Er zal verder ook een tweetalige doelgroepencommunicatie tot stand worden gebracht.
Deze is enerzijds gericht naar Nederlandskundige Brusselse artsen, die niet in de databank zitten
(tweede en derdelijn) en anderzijds naar niet-Nederlandskundige artsen, opdat ook zij de toegang
tot het Nederlandstalige circuit leren kennen om hun Nederlandstalige patiënten eventueel door te
verwijzen.
Eind 2007 wordt zowel in Brussel als in de Vlaamse Rand, een publiekscampagne gelanceerd
aangezien ook heel wat Randbewoners gebruik maken van het medische aanbod in de hoofdstad.
Centrale boodschap is, dat via één website en één telefoonnummer, het 1700-nummer, de
basisgegevens van de Nederlandskundige eerstelijnszorgverleners vanaf nu voor iedereen
beschikbaar zijn.
2.1.2

Stadsradio fmbrussel “Ontdek je wereld”

Uit het publieksonderzoek naar stadsradio fmbrussel, dat afgerond werd in 2007, blijkt o.a. dat de
stadsradio te kampen heeft met een lage naamsbekendheid bij hun doelgroep (Vlaamse Brusselaars
en bewoners van de Vlaamse Rand). Cruciaal element daarbij is dat de frequentie waarop de radio
uitzendt nauwelijks bekend is. Verder blijkt dat de zender geen duidelijke identiteit heeft.
Potentiële luisteraars kunnen geen gezicht op de zender kleven. Onder het motto “fmbrussel
ontdek je wereld” (werktitel) zet ik in 2008 een campagne op, die op systematische, gefocuste en
fijnmazige manier potentiële luisteraars over de brug moet halen en houden.
2.1.3

Campagne “Kansen en mogelijkheden van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel”

In 2008 wil ik, in opvolging van de Rondetafelconferentie Onderwijs Brussel, een campagne
opzetten naar anderstalige ouders, die overwegen om hun kind in het Nederlandstalig onderwijs in
te schrijven. Via de campagne met als werktitel “Kansen en mogelijkheden van het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel” willen we ouders wijzen op de vele kansen en uitdagingen,
die Nederlandstalige scholen voor hun kinderen en henzelf met zich meebrengen. Om een
maximaal effect te bereiken, willen we de strategie voor deze campagne goed doorpraten met de
betrokken doelgroepen zelf. Bij de verdere concretisering van deze campagne zal er afgestemd
worden met de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
2.1.4

Campagne “Taalwetwijzer”

Bij de vorige edities van de campagnes Taalwetwijzer verdubbelde steevast het aantal
informatievragen aan het Steunpunt Taalwetwijzer (zie 3.2).
1

Voor dit project gedefinieerd als huisartsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, thuisverpleegkundigen,
pediaters, oftalmologen, dermatologen, gynaecologen, psychologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten,
logopedisten en diëtisten.
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De dienstverlening van de Taalwetwijzer beantwoordt dus duidelijk aan een nood. Regelmatige
campagnes over deze dienstverlening blijken noodzakelijk en effectief. In 2008 voer ik twee
‘reminder’-campagnes, om de werking van de Taalwetwijzer, maar ook van de taalwetgeving nog
meer bekend te maken bij het grote publiek. De campagnes zullen inspelen op vaak terugkerende
taalwetvragen van mensen of bedrijven.
2.1.5

Zomeragenda

In 2004 realiseerde Brussel Deze Week, op vraag van het Brusselse kunstenveld, voor het eerst een
Zomeragenda. Het Brusselse culturele zomeraanbod in zijn geheel kon winnen aan uitstraling en
zichtbaarheid. Door het enthousiasme van zowel de Brusselse organisatoren als van het publiek, en
dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap, kon het initiatief sindsdien elk jaar herhaald
worden. In 2008 wordt de vijfde editie uitgegeven. De Zomeragenda bevat alle Brusselse
initiatieven van eind juni tot eind augustus. De distributie van de agenda gebeurt in en rond
Brussel, over Vlaanderen en in de toeristische kantoren van de buurlanden.
2.1.6

Promoten Vlaams sociaal en cultureel leven in Brussel

Het is mijn voornemen om een nieuwe campagne op te zetten waarbij het rijke en uitgebreide
Vlaamse sociale en culturele leven in Brussel een hoofdrol speelt. De aanwezigheid van
verscheidene Vlaamse culturele instellingen, maar ook van sociale en sociaal-culturele
voorzieningen in onze hoofdstad is immers een cruciaal onderdeel in mijn beleid ten opzichte van
Brussel. Met deze campagne wil ik zowel de inwoners als de gebruikers van Brussel, ongeacht hun
taal of afkomst, laten kennismaken met dit diverse en brede aanbod. Tegelijk moet de campagne
een gezicht geven aan professionelen en vrijwilligers, die Brussel mee gestalte geven.
Evolutie 1999 – 2008 van b.a. 12.01 – Uitgaven voor de versterking van de Vlaamse inbreng
in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
Opmerking: 12.01 wordt, sinds de begrotingsopmaak 2001, opgesplitst in 12.01 en 12.02; globaal
gezien kennen de beide b.a.’s een groei.

1999
GVK

2004

545.366

92.000

besteding
2007

2007
200.000

100%

2008
200.000

Groei
07-08
0%

Prognose
2009
200.000

Groei
99-09
-63%

Evolutie 1999 - 2008 van b.a. 12.02 – Communicatiecampagnes voor de versterking van de
Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van
Vlaanderen
1999
GVK

2.2

0

besteding
2007

2004

2007

266.000

396.000

100%

2008
400.000

Groei
07-08
1%

Prognose
2009
400.000

Groei
99-09
400.000

Het Vlaams Communicatiehuis Brussel: een Vlaams ankerpunt in
Brussel

De Vlaamse Gemeenschap wil, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een
duidelijk herkenbaar informatie-, communicatie- en promotiebeleid voeren, en dit voor alle
bewoners en gebruikers van haar hoofdstad Brussel. Het Vlaams Communicatiehuis Brussel wordt
hiervoor hét Vlaams zenuwcentrum dat uitvoering geeft aan het communicatiebeleid van de
Vlaamse Gemeenschap in Brussel.
Het Vlaams Communicatiehuis Brussel wordt centraal ingeplant in hartje Brussel. Het
Communicatiehuis dient te getuigen van een zichtbare en open aanwezigheid van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel. Als kerndoelstellingen willen we dat het Vlaams Communicatiehuis
Brussel uitgroeit tot één hoofdstedelijk zenuwcentrum voor informatie over en promotie van de
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Vlaamse Gemeenschap en de verschillende Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en
evenementen. Het vervult een laagdrempelige informatiebemiddelingsrol op het vlak van, onder
meer, onderwijs, cultuur, welzijn en toerisme. Dit laatste gebeurt in complementariteit met
Toerisme Vlaanderen. Het Vlaams Communicatiehuis Brussel wil een fysiek knooppunt zijn van
Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in Brussel met vertakkingen naar plaatselijke actoren.
Niet alleen de Vlaams-Brusselse organisaties, verenigingen en instellingen zullen via het Vlaams
Communicatiehuis Brussel zichtbaarder worden; het Huis moet ook een gezicht geven aan
Vlaanderen in Brussel en omgekeerd. Het moet duidelijk zijn dat het aanbod zelf, en de kwaliteit
ervan een onlosmakelijk deel zijn van wat de Vlaamse Gemeenschap te bieden heeft. Het huis richt
zich naar zowel naar Vlamingen uit de hoofdstad als uit de rest van Vlaanderen, alsook naar alle
bezoekers, gebruikers en bewoners van de hoofdstad. Het Vlaams Communicatiehuis Brussel
investeert ook fors in offensieve communicatie naar cultureel diverse gemeenschappen in Brussel.
Deze communicatie moet écht vernieuwend en krachtig zijn en dit door middel van toegespitste
communicatiestrategieën, het aanboren van nieuwe en diverse kanalen en methodieken, en is
meertalig en origineel, intercultureel par excellence.
Het gebouwencomplex van het toekomstig Communicatiehuis bestaat momenteel uit 3 gebouwen
en is centraal gelegen binnen de vierhoek Muntplein, Schildknaapstraat, Leopoldstraat en
Koninginnestraat. Vanaf 2008 neemt de Vlaamse Gemeenschap de erfpacht van het Monnaie
House, Munt nr 6, over van de VGC. De nachtwinkel (het pand in de Schildknaapstraat nr 26)
wordt dit najaar door de VGC aangekocht en, samen met het gebouw in de Schildknaapstraat nr
28, waar nu de jeugdbibliotheek onderdak vindt, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. De
overeenkomst met de B-architecten werd door de Vlaamse Gemeenschap overgenomen, waarmee
de Vlaamse Gemeenschap meteen ook bouwheer werd van dit ambitieuze project. Een eerste
raming geeft aan dat de verbouwingswerken ongeveer 10 miljoen euro zullen bedragen. Die zullen
voor het grootste deel door de Vlaamse Gemeenschap worden gefinancierd via het Vlaams
Brusselfonds. Naast de overdracht van de bovengenoemde gebouwen, draagt de VGC 3.600.000
euro bij in de totale renovatiekost. In de loop van 2008 worden de verbouwingsplannen
uitgetekend en vergunningen aangevraagd, om volgens planning, vanaf 2009 met de
verbouwingswerken van start te gaan. Door dit project krijgt de VGC een extra zuurstofinjectie
van om en bij de 2 miljoen euro.
De integratie van Onthaal en Promotie Brussel en de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek in het
Vlaamse Communicatiehuis, is een eerste stap in de verwezenlijking van het toekomstig
Communicatiehuis. Er wordt hierbij rekening gehouden met de afspraken inzake de
respectievelijke behoeften van deze partners waarbij ook voldoende ruimte wordt gevrijwaard om
deze te kunnen realiseren. Dit nieuwe concept veronderstelt een maximale eenheid van bestuur,
eenheid van middelen en eenheid van personeel. De keuze van organisatievorm is, naast
argumenten van efficiëntie, meerwaarde, resultaats- en klantgerichtheid, ook afhankelijk van het
operationele kader waarbinnen de Vlaamse Gemeenschap wenst dat deze dienstverlening wordt
uitgebouwd. Zoals in mijn vorige beleidsbrief toegelicht, opteer ik voor een verzelfstandigde
structuur rechtstreeks aangestuurd vanuit de Vlaamse overheid. Deze verzelfstandigde structuur
wordt opgericht binnen het kader van BBB. In 2008 zal ik hiervoor een ontwerp van decreet
indienen.

2.3

Een hoofdstad om van te houden: de rol van de Brusselse media

Naar aanleiding van de publicatie van een aantal recente onderzoeken, waaruit blijkt dat
Vlaanderen en Brussel meer en meer van elkaar vervreemden, en naar aanleiding van de recente
federale verkiezingen, vond ik het hoog tijd om stil te staan bij een aantal vragen, die betrekking
hebben op de band tussen Vlaanderen en haar hoofdstad. Ik streef naar een positieve emotionele
betrokkenheid en sterke verbondenheid van de Vlaming bij zijn/haar hoofdstad, die tegelijk mee
één van de legitimaties vormt voor een hoofdstedelijk beleid tussen Vlaanderen en Brussel.
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Media en beeldvorming spelen een cruciale rol in het verhaal van afstandelijkheid versus
betrokkenheid bij de hoofdstad. Ik heb een overleg opgestart met de drie Brusselse mediapartners
om samen met hen na te gaan hoe en waar zij hun opdracht met betrekking tot het versterken van
het imago van Brussel in Vlaanderen, en omgekeerd het aanscherpen van de kennis over Brussel in
Vlaanderen, versterkt kunnen invullen. Op welke manier kunnen we met dezelfde menselijke en
financiële middelen een grotere efficiëntie en effectiviteit halen? In 2008 wil ik, samen met de
betrokken partners, dit overleg verder zetten en een antwoord bieden op deze vragen.
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Onthaal en Promotie Brussel

Onthaal en Promotie Brussel (OPB) heeft als missie het verdiepen van de band tussen Vlaanderen
en Brussel en het geven van een gelaat aan de Vlaamse netwerken en Nederlandstalige initiatieven
in Brussel. De werking steunt hierbij op drie pijlers: de uitbouw van een centraal communicatie- en
onthaalcentrum; het voeren van een hoofdstedelijk evenementen- en projectenbeleid en het
uitwerken van een promotioneel Vlaams beleid waardoor de Vlaamse Gemeenschap als geheel
meer uitstraling krijgt.
In 2008 zal OPB, naast de hierboven genoemde opdracht, ook haar medewerking verlenen aan de
uitbouw van het Vlaams Communicatiehuis Brussel.
De jaarlijkse subsidie behelst een tussenkomst in de structurele personeels-, werkings- en
huisvestingskosten. Het totale krediet voor OPB wordt in 2008 opgetrokken tot 1.927.000 euro.
Dit houdt een stijging in van 49.000 euro. Van dit totaal werd 400.000 euro overgeheveld naar een
nieuwe basisallocatie voor de financiering van de 11-juliviering (zie supra). Bijgevolg bedraagt het
definitieve krediet op deze allocatie 1.527.000 euro.
Evolutie 1999 - 2008 - 33.04 – Subsidie aan Onthaal en Promotie Brussel
1999
NGK

0

2004*
1.370.000

2007
1.478.000

besteding
2007
100%

2008
1.527.000

Groei
07-08
+11%

Prognose
2009
1.527.000

Groei
99-09
1.527.000

*Uit de basis werd de 400.000 euro voor de 11-juliviering gehaald.

3

HET NEDERLANDS IN BRUSSEL

Het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel met betrekking tot de Nederlandse taal ent
zich op de maatschappelijke realiteit: Brussel is een lappendeken van bevolkingsgroepen waar
gebruik gemaakt wordt van een rijk talenpalet.
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De erkenning en aanvaarding van het bestaan van die diverse taalgemeenschappen in Brussel zijn
het uitgangspunt voor het taalbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Dit beleid moet er toe leiden
dat Brussel steeds meer een doorleefde twee- of meertalige stad wordt, met een prominente plaats
voor het Nederlands. In dat kader biedt het taalgebruikonderzoek uit 2001, door VUB-socioloog
Rudi Janssens, een objectief uitgangspunt. Hierin word aangebracht dat 20% van de Brusselse
bevolking het Nederlands machtig is en gebruikt. Voor zowat de helft van deze groep is het
Nederlands één van de thuistalen; de andere helft is ééntalig Nederlands. De studie geeft ook aan
dat het aantal ééntalig Franssprekenden in Brussel daalt.
De partners en instrumenten, die mee vorm geven aan mijn taalbeleid zijn het Huis van het
Nederlands en, in de schoot van de Vlaamse overheid, het Steunpunt Taalwetwijzer. Spreken over
taal in Brussel is echter ook spreken over controle aangaande de toepassing van de taalwetgeving.
Ik neem binnen de Vlaamse Regering het voortouw om een correcte naleving van de taalwetgeving
af te dwingen, ondermeer via het Federaal Overlegcomité. De taalkundige “biodiversiteit” van de
stad vraagt niet om een talenrelativisme of het blijven opdringen van een lingua franca. Wel
integendeel. De toenemende diversiteit dwingt ons des te meer tot het maken van afspraken, én
vooral tot het naleven van gemaakte basisafspraken, de taalwetten. In de taalkundige, complexe
Brusselse samenleving is een duidelijke en aanvaarde officiële tweetaligheid, en de eraan
verbonden rechtszekerheid, een voorwaarde voor harmonieus samenleven.

3.1

Het Huis van het Nederlands

Het Vlaamse decreet over de Huizen van het Nederlands legde het algemene regelgevend kader
vast. Naast de decretale opdrachten, die het Huis van het Nederlands in Brussel deelt met de zeven
andere Huizen in Vlaanderen, kreeg het Huis in Brussel ook nog twee bijkomende opdrachten, met
name de kwaliteit van de taalverwervingsprocessen verbeteren en de positie en uitstraling van de
Nederlandse taal in Brussel versterken. Het zijn deze twee bijkomende opdrachten, die zorgen
voor het unieke karakter van het Brusselse Huis.
Het samengaan van deze drie opdrachten vormt enerzijds de sterkte van het Huis, maar
veroorzaakt anderzijds - omwille van de verschillende financieringsstromen - soms ook een
artificiële opdeling. Samen met het Huis van het Nederlands opteren we in deze context voor een
pragmatische aanpak. Sinds 2007 wordt er naar gestreefd om de subsidies van de verschillende
overheden optimaal te bundelen in logische clusters binnen de drie pijlers. Dit proces zal ook in
2008 verder gezet worden. Daarnaast wil het Huis van het Nederlands er ook naar streven om de
verschillende andere betrokken overheden een bijdrage te laten leveren met betrekking tot de
algemene coördinatiekosten van het Huis.
Het Huis van het Nederlands Brussel heeft in 2007 haar derde volwaardige werkjaar afgerond. Wat
de taalpromotionele opdracht betreft, werden in 2007 verschillende initiatieven en
sensibiliseringsacties opgestart, uitgebouwd of afgerond, met als doel de kennis en het gebruik van
het Nederlands te verhogen op terreinen, die bepalend zijn voor de beeldvorming van de Brusselse
taalsituatie.
Het project “Nederlands in de winkelstraten”, geïnitieerd vanuit mijn Brusselbeleid, werd begin
2007 overgedragen aan Syntra Brussel, dat voortaan volledig autonoom de lessen organiseert. Dit
project bekwam een subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waardoor winkeliers en
verkopers, die de lessen met succes afronden, hun inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen. Dit
project komt in een eindfase. Ook onze speerpuntactie rond de tweetaligheid in de Brusselse
ziekenhuizen kreeg in de loop van 2007 een meer structurele inbedding. In de Iris-ziekenhuizen
werden eigen taalcoaches aangetrokken, die met ondersteuning vanuit het Huis, Nederlandse les
geven op de werkvloer. In het najaar van 2007 wordt met het Sociaal Fonds voor de privéziekenhuizen een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die ervoor moet zorgen dat de door hen
gesubsidieerde taallessen maximaal renderen. Met het opstellen van een taalbeleidsplan komen
ziekenhuizen in aanmerking voor subsidies voor de cursussen.
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Op deze manier is zowel in de openbare als in de privé-ziekenhuizen een belangrijker stap gezet
naar meer structurele aandacht voor het Nederlands. De Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil dit project volledig
subsidiëren. Als Vlaams minister voor Brussel kan ik dit enkel maar toejuichen.
Nieuw in 2007 was het samenwerkingsproject “Duik in het Nederlands/Plonge dans le
néerlandais” met een aantal Brusselse werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren. Dit project zal in 2008 herhaald, versterkt en uitgebreid worden.
Het project “School en Ouders” werd in 2004 opgestart en beoogt de stimulering van anderstalige
ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs om zelf Nederlands te leren. Sinds 2006 geef
ik dit project een extra stimulans in de vorm van begeleidende sensibiliseringsacties. Het project
richtte zich in 2007 voor het eerst tot alle Nederlandstalige basisscholen in Brussel. In het kader
van de opvolging van de Rondetafelconferentie Onderwijs in Brussel wil ik dit project in 2008
verlengen en uitbreiden.
Nog in 2007 startte het Huis van het Nederlands, in samenwerking met OPB en zowat de hele
sociaal-culturele sector, het nieuwe project “Bijt in Brussel”. Tijdens de “Bijt in Brussel”-dag op 8
maart kregen meer dan 2.000 NT2-cursisten de kans om actief en op een laagdrempelige manier
kennis te maken met het aanbod van de sociaal-culturele sector. Na een bijzonder positieve
evaluatie komt er in november 2008 een tweede editie, gefinancierd met Vlaams-Brusselse
middelen. Ik laat het project ook uitbreiden, met o.a. een nieuwsbrief om NT2-cursisten toe te
leiden naar Nederlandstalige sociaal-culturele initiatieven.
Verder wil ik, samen met het Huis van het Nederlands, zoeken naar andere toegangspoorten om
het taalpromotiebeleid verder te versterken. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan sportclubs of via
kinderopvang.
Op infrastructureel vlak is de renovatie aan het gebouwencomplex zo goed als voltooid. Het
schitterende gebouwencomplex in de Philippe de Champagnestraat huisvest naast het Huis van het
Nederlands ook andere organisaties met dezelfde of aanverwante doelstellingen: het Brussels
Onthaalbureau Nieuwkomers, het Centrum voor Basiseducatie ‘Brusselleer’ en Bru-Taal. In 2007
werd het gelijkvloers ingrijpend verbouwd tot een open en gastvrije onthaalruimte voor iedereen,
die in Brussel Nederlands wil leren. Ook kwam er een auditorium en conferentieruimte. De nieuwe
lokalen kunnen dienen als vergaderzaal of klaslokaal. In 2008 worden de administratieve ruimtes
verder afgewerkt. De verbouwingswerken en de jaarlijkse beheerskosten verbonden aan het
gebouwencomplex in de Philippe de Champagnestraat worden integraal gefinancierd via het
Vlaams Brusselfonds voor een bedrag van respectievelijk 4 miljoen euro en 75.000 euro.
Om bovendien tegemoet te komen aan de vraag naar occasionele kinderopvang voor cursisten
Nederlands en nieuwkomers in inburgeringstrajecten willen we, samen met de VGC, een
occasioneel kinderdagverblijf laten uitbouwen in het deel van de gebouwencomplex, langs de kant
van de Nieuwlandstraat.
Evolutie 1999 - 2008 - 33.05 - Subsidie Huis van het Nederlands Brussel
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Steunpunt Taalwetwijzer

Het Steunpunt Taalwetwijzer profileert zich als hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor
alle vragen betreffende de taalwetgeving.
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De Taalwetwijzer heeft een viervoudig doel: ontsluiten en verspreiden van informatie, een
dossiergebonden doorverwijsfunctie, een beperkte begeleidingsfunctie, en tot slot het verwerken
van taalklachten met betrekking tot de Brusselse ziekenhuizen.
In 2006 werden 300 dossiers geopend. Het jaar 2007 lijkt nog ‘succesvoller’ te worden dan de
voorgaande jaren. De constante aanbreng van vragen bij de Taalwetwijzer wijst erop dat het
steunpunt voldoet aan een maatschappelijke behoefte. Vernieuwde mediacampagnes, die eind
2006 en in de lente en herfst van 2007 werden gehouden, dragen zeker bij tot betere bekendheid
van de dienst en dus ook tot een stijgend aantal vragen. Uit de behandelde dossiers blijkt dat, het
actief verspreiden van informatie, het beantwoorden van vragen, en het doorverwijzen naar de
bevoegde instanties, de hoofdopdrachten vormen van het Steunpunt Taalwetwijzer. Het gros van
de vragen wordt gesteld door particulieren en overheden op zoek naar informatie over de
taalwetgeving.
Naast het verdiepen van deze basisfuncties, herhalen we in 2008 de mediacampagnes en werken
we aan de bekendmaking van de dienst binnen de Vlaamse overheid zelf. Ik zal ook de efficiëntie
van de dienstverlening evalueren, waarbij vooral een toekomstige rapportering over de resultaten
van de adviesverlening van belang zal zijn. Ook wil ik onderzoeken of een versterkte
begeleidingsfunctie opportuun en mogelijk is.

3.3

Opvolging taalklachten via het Federaal Overlegcomité

De taalwetgeving in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad behoort tot een van de meest
gevoelige, maar tevens meest essentiële elementen, die de samenwerking tussen de twee
betrokken Gemeenschappen regelt. Het is een regeling, die een afgesproken evenwicht wil tot
stand brengen tussen de Gemeenschappen met respect en hoffelijkheid voor elkaars taal. In het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt echter nog steeds verzaakt aan het naleven van de
taalwetgeving. Het arrest van de Raad van State van 7 juli 2006 (nr. 161.084) bevestigt dat de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College op volkomen onwettige wijze
verzaken aan hun verplichte toezichtbevoegdheid. Deze problematiek stelt zich zowel binnen
gemeenten en OCMW’s als binnen de ziekenhuizen van de Iris-koepel.
Op 30 maart 2007 agendeerde ik, namens de Vlaamse Regering, de problematiek van het nietnaleven van de taalwetgeving in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op het Federaal
Overlegcomité. Het Comité belastte de federale ministers bevoegd voor Institutionele
Hervormingen er mee een synthesenota op te stellen betreffende deze problematiek, en deze over
te maken aan het volgende Overlegcomité. Op het Overlegcomité van 25 april werd echter
meegedeeld dat de synthesenota nog in voorbereiding was. Bij de installatie van een nieuwe
Federale Regering, zal ik deze problematiek met veel kracht opnieuw namens de voltallige
Vlaamse Regering op de agenda van het Overlegcomité plaatsen. Als coördinerend minister voor
Brussel neem ik daarin het initiatief.
Het Vlaams regeerakkoord bevestigde de belangrijkste opties inzake de taalwetgeving in
bestuurszaken: het principe van tweetaligheid van ambtenaren in plaats van tweetaligheid van
dienst, en de invoering van een goedkeuringsvoogdij ter zake met betrekking tot de lokale
besturen.

4

DIVERSITEIT ALS RODE DRAAD

De klemtoon op interculturaliteit en diversiteit loopt als een rode draad doorheen mijn
verschillende beleidsdomeinen. Ook in mijn Brusselbeleid is dat niet anders. Het is een inclusief
beleid dat de rijkdom van een samenleving met verschillende culturen in een sfeer van wederzijds
respect en begrip erkent en beklemtoont.
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Dit is gekoppeld aan de positie van het Nederlands in de hoofdstad; de Vlaamse Gemeenschap wil
bewust haar verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van het Nederlands in Brussel, maar
eveneens uitgaan van de rijkdom en de kracht van een diverse samenleving. De Vlaamse
Gemeenschap reikt uitdrukkelijk de hand naar de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel, die
worden aangemoedigd een actieve rol te spelen binnen onze Gemeenschap en ons netwerk.
Mijn intercultureel beleid werkt niet zozeer categoriaal, maar wil vooral (participatie)kansen
verhogen en bruggen slaan via het gewone beleid. Voor de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport heb ik
voor de periode 2006-2009 een Actieplan Interculturaliseren opgesteld. Brussel - lappendeken van
bevolkingsgroepen en caleidoscoop van culturen - vormt de ideale biotoop om elementen uit dit
actieplan in de praktijk om te zetten.
Vanuit mijn Brusselbeleid versterk ik ook de keuzes die ik maak in mijn internationaal cultureel
beleid, en vice versa. Marokko en Congo zijn prioritaire partners in het internationale beleid;
tegelijk vormen de Marokkaanse en Congolese gemeenschappen belangrijke gemeenschappen in
Brussel. We willen bruggen slaan, over, maar ook duidelijk binnen de landsgrenzen.
Daarnaast subsidieer ik in Brussel ook drie Nederlandstalige mediapartners, die eveneens werken
rond interculturaliteit én meertaligheid. Tvbrussel ondertitelt haar programma’s in het Frans en het
Engels, zodat intussen twee derde van de kijkers anderstalig zijn. Fmbrussel stelt hele
programmablokken ter beschikking van interculturele organisaties. Brussel Deze Week publiceert
wekelijks een drietalige Agenda met de voornaamste culturele evenementen in de stad. Een
bijzondere vermelding gaat hier naar het “Vrij Podium” op tvbrussel dat ik voor het werkjaar
2007-2008 expliciet ondersteun.

4.1

‘Daarkom’ Vlaams-Marokkaans Culturenhuis

Voor interculturele ontmoeting bouw ik in het hartje van de stad een zichtbaar baken: het VlaamsMarokkaans Culturenhuis.
Op 31 mei 2006 heb ik samen met mevrouw Nezha Chekrouni, de gedelegeerd minister belast met
de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland, de ‘Conventie tot oprichting van het VlaamsMarokkaans Culturenhuis’ ondertekend. De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van de
Marokkaanse eerste minister, de heer Driss Jettou. De Conventie is een uiterst belangrijke stap in
de realisatie van dit Culturenhuis, nadat de Vlaamse overheid in 2006 koos voor ‘La Gaité’, een
voormalige variététheaterzaal nabij de Nieuwstraat, om er het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis in
onder te brengen. Op 18 januari 2007 is de vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis opgericht; met
een paritair samengesteld bestuursorgaan, aangeduid door het Koninkrijk Marokko en door de
Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 1 februari 2007 gingen twee projectleiders aan de slag. Na
inhoudelijke oriëntatiegesprekken met sleutelfiguren uit binnen- en buitenland, hebben zij een
visienota opgesteld. De juridische, sociaalrechtelijke en boekhoudkundige basislijnen van de
organisatie zijn uitgetekend. De Maghrebijnse top-interieurontwerper Karim Osmani werd
aangetrokken voor de creatie van een spraakmakende plek, samen met het architectenbureau A2D.
De plannen werden aan het grote publiek voorgesteld op de Dag van de Architectuur in oktober
2007. Een vormgevingsteam is samengesteld, met de opdracht het rijke en complexe werkveld van
het Culturenhuis naar het ruime en diverse publiek te vertalen.
Tot slot leggen de projectleiders contacten met artistieke deskundigen en culturele organisaties in
Vlaanderen en Marokko voor de voorbereiding van de opening en van het continue programmaaanbod.
De naamskeuze voor het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis is sterk symbolisch: Daarkom, wat in
het Marokkaans-Arabisch zo veel betekent als ‘Jullie Huis’. In de figuurlijke betekenis is het nauw
verwant met de Vlaamse uitdrukking ‘Doe alsof je thuis bent’. De zoektocht naar een geschikte
naam voor het huis geeft op een sprekende wijze de uitdaging weer waar het Vlaams-Marokkaans
Culturenhuis met heel zijn werking voor staat.
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De naam verwijst op een open manier naar de verschillende cultuurgroepen en spreekt de
verschillende potentiële publieken aan, ongeacht hun culturele achtergrond. Nederlandstaligen
ontdekken in het Arabische ‘Daarkom’ twee woorden uit de eigen taal, zodat de naam het idee van
een aanspreking en een aansporing geeft (‘Hallo, kom maar!’).
Het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis heeft als basisfilosofie om de bevolking en organisaties aan
te moedigen om de Vlaamse en Westerse culturen enerzijds en de Marokkaanse en MarghrebijnsOosterse culturen anderzijds uit te diepen en de wisselwerking te bevorderen. Ik wil er een
belangrijk platform van maken voor ontmoeting, dialoog en interculturaliteit in Brussel en in de
rest van Vlaanderen. Het huis kan bruggen slaan tussen culturen. Daarkom wil uitgebreid laten
proeven van de Marokkaanse en Vlaamse cultuuruitingen, én voor kruisbestuivingen zorgen. Als
hedendaags volkshuis richt het zich daarbij tot een breed en gediversifieerd publiek, met
bijzondere aandacht voor personen die nog niet - of in minder mate - cultureel actief zijn. Extra
aandacht gaat ook naar jongeren, die vaak op zoek zijn naar hun identiteit en plaats in de Vlaamse
samenleving. Het huis kiest drie kernbegrippen als rode draad: identiteit en - onlosmakelijk
daarmee verbonden - origine en verbindingen. Deze drie kernbegrippen fungeren als continue
toetssteen en sturen de volledige programmering, waarin alle kunstdisciplines aan bod zullen
komen. Daarkom is een uiterst belangrijk project voor Brussel. Eindelijk is er een plek in opbouw,
die de nodige uitstraling kan geven aan de interculturele ontmoeting tussen deze en andere
gemeenschappen. Voor de herinrichting en aanpassing van het gebouw ‘La Gaité’ aan de
specifieke noden van dit toekomstig Culturenhuis wordt 1.500.000 euro voorzien via het Vlaams
Brusselfonds.

4.2

Diversiteit stimuleren via projectsubsidies

Ook vanuit mijn Vlaams Brusselbeleid ondersteun ik de beleidsoptie interculturaliteit. Sinds 2006
worden projecten hierop mee beoordeeld. Projecten die het interculturele samenleven in de stad
bevorderen, krijgen voorrang mits ze aan een hoge kwaliteitsstandaard beantwoorden. Tegelijk
leidde het gericht en persoonlijk aanspreken van enkele belanghebbende organisaties tot een aantal
concrete realisaties.
Na enkele jaren van impulssubsidies, schrijf ik vanaf 2008 Studio Globo voor haar Brusselwerking
ad nominatim in in de begroting, voor een bedrag van 65.000 euro. Op die manier wil ik educatie
rond mondiale en interculturele thema’s stimuleren in alle netten van het basisonderwijs, het
secundair en het hoger onderwijs. De werking van Studio Globo berust op drie pijlers:
praktijkgerichte vorming voor leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding, didactische
leermiddelen en ervaringsgerichte, begeleide werkvormen zoals het inleefprogramma “Wonen op
het Dak – leren omgaan met diversiteit”. Met haar educatieve activiteiten in Brussel, haalt Studio
Globo een groot aantal leerkrachten en kinderen uit Vlaanderen naar Brussel om er te proeven van
de verrijkende mogelijkheden van diversiteit. In het kader van de nawerking van het inleefatelier
worden Vlaamse scholen in contact gebracht met Brusselse scholen.
Evolutie 1999 - 2008 - 33.11 - Subsidie aan Studio Globo
1999
NGK

2004
0

2007
0

besteding
2007
0
n.v.t.

2008
65.000

Groei
07-08
65.000

Prognose
2009
65.000

Groei
99-09
65.000

Verder, continueer ik in 2008 een aantal impulssubsidies in het kader van het diversiteitsbeleid. In
samenspraak met De Wereldschool, besliste ik hun werking rond mondiale leertrajecten voor
studentleerkrachten te verlengen. Hogescholen organiseren meer en meer projectweken,
interculturele dagen en workshops rond thema’s als ongelijke machtsverhoudingen, basisrechten,
beeldvorming, e.a. waarbij ze beroep doen op de expertise van externe organisaties. De
Wereldschool speelt hierop in, via ontmoetingen in en met de grootstad Brussel. Brussel daagt de
studenten uit na te denken over de Noord-Zuidverhouding, verbanden te zien tussen de eigen
leefomgeving, deze grootstad en andere plaatsen in de wereld.
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Verder zijn er voor 2008 ook enkele nieuwe initiatieven, die ik zichtbaarder wil maken.
Ten eerste, wil ik expliciet groepen van mensen, die een positieve bijdrage leveren tot het
samenleven in Brussel, ondersteunen door hen een eigen platform te blijven bieden op tvbrussel. In
van het najaar 2006 creëerde tvbrussel het Vrij Podium. Het gaat hierbij om producties, die
onafhankelijk van tvbrussel, worden geconcipieerd en gerealiseerd. Tvbrussel beperkt zich tot het
uitzenden ervan. Vanaf het werkjaar 2007-2008 zal ik dit “Vrij Podium” financieel ondersteunen,
opdat tvbrussel zijn inspanningen om burgerparticipatie in de media te bevorderen, verder kan
zetten. Bij de start van het project zijn er twee partners: Arabesk en trbrüksel. Op mijn vraag zal
tvbrussel deze partnerschappen verbreden en o.a. uitkijken naar een formule om Brusselaars
afkomstig uit Centraal-Afrika bij deze zender te betrekken.
Een tweede project is Solidariteit tussen culturen van het Vlaams Internationaal Centrum, waaraan
ik een subsidie van 50.000 euro verleen. De hoofddoelstellig van dit project is een betere kennis
van elkaar, zowel Vlamingen als ‘nieuwe’ Vlamingen en een betere integratie en samenwerking.
Om dit te verwezenlijken wil ik, samen met het Vlaams Internationaal Centrum een netwerk
opbouwen van Vlaamse, Marokkaanse en andere allochtone organisaties. Specifieke aandacht is er
voor het verhogen van de toegang tot cultuurcentra en de participatie. Het Vlaams Internationaal
Centrum zorgt ook voor de band tussen ouders, scholen en de zeven voetbalclubs in het kader van
het project “Kort op de Bal” (zie 8.2).
Een derde project is de uitbouw van een Afro-Vlaamse ontmoetingsruimte, met een geïntegreerd
informatiebureau, in de Matongewijk. Daarvoor maak ik 50.000 euro vrij. De concrete uitvoering
gebeurt door Afristyle, een Nederlandstalige vzw met als doel de culturele, educatieve en
economische uitwisseling tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Afrikaanse gemeenschap van
België te bevorderen. De combinatie van ontmoetingsruimte en informatiepunt kreeg de naam
“Tosangana/Toyeba”. Tosangana staat voor ‘samenkomen’. Toyeba betekent dan weer ‘wij
moeten op de hoogte zijn’. Het informatiebureau stelt informatie beschikbaar over de Vlaamse
overheid en haar instellingen. Het initiatief wil zo de Vlaamse overheid zichtbaar en herkenbaar
positioneren binnen de Afrikaanse gemeenschap van Brussel.
Verder wil ik ook een project opstarten in Brussel dat gericht is op jongeren uit de Afrikaanse
gemeenschappen, die om een of andere reden elke aansluiting met de maatschappij kwijt zijn
geraakt. Dit project zal in de loop van 2008 verder geconcretiseerd en uitgewerkt worden met een
aantal relevante actoren uit de betrokken gemeenschappen. Hoofddoel is om deze jongeren
opnieuw burgerzin en verbondenheid bij te brengen opdat zij terug aansluiting vinden met de
samenleving hetzij door hen ertoe aan te zetten hun studie af te maken, een gepaste opleiding te
volgen, of een baan te zoeken. De jongeren zullen hierbij semi-professioneel begeleid worden.
Bovendien zal aandacht worden besteed aan de strijd tegen discriminatie en stereotiepe
denkbeelden, ook ten overstaan van Vlamingen in Brussel en Vlaanderen.
Evolutie 1999 – 2007 – projecten m.b.t. diversiteit uit 33.03
1999
79.908

5

2004
204.300

2005
195.300

2006
333.000

2007
366.000

Groei 99-07
358 %

BRUSSEL, STUDENTENSTAD

Brussel trekt meer en meer aan als studentenstad. Voor sommige studenten is het hun eerste
kennismaking met Brussel of zelfs de eerste grootstad waar ze intensief mee kennismaken. Het is
ook de stad waar ze enige tijd zullen wonen en waar ze een maatschappelijk engagement zullen
opnemen. De Vlaamse Gemeenschap wil dan ook een echt Vlaams studentenbeleid uittekenen in
onze hoofstad. We zetten onze inspanningen voort om Brussel uit te bouwen en te promoten als
studentenstad. Voor de toekomst van het Vlaamse sociaal-cuturele netwerk is deze inspanning van
groot strategisch belang.

Bert Anciaux

Beleidsbrief BRUSSEL –2008

21

23

Stuk 1415 (2007-2008) – Nr. 1

Voor dit beleid blijf ik steunen op Quartier Latin, het samenwerkingsverband tussen alle Vlaamse
hogescholen en universiteiten in Brussel. Wat ooit begon als een gemeenschappelijke
huisvestingsdienst is ondertussen uitgegroeid tot een veelzijdige organisatie, die het kruispunt
vormt tussen de student en de studenten(hoofd)stad Brussel.
Bovenop de subsidiëring van de werking van Quartier Latin, geef ik vanaf 2008 het Brussels hoger
onderwijs een krachtige, extra ondersteuning (zie 5.3).
Evolutie 1999 - 2008 - 33.08 - Subsidie aan Quartier Latin
1999
NGK

0

2004
120.000

2007
145.000

besteding
2007
100%

2008
145.000

Groei
07-08
0%

Prognose
2009
145.000

5.1

Huisvesting voor studenten en pas-afgestudeerden in Brussel

5.1.1

Uitbouw van het contingent studentenkamers

Groei
99-09
145.000

Waar er de afgelopen jaren weinig nieuwe studentenkamers bijkwamen, steeg het afgelopen jaar
het contigent aan studentenkamers van 4000 naar tot 4150 kamers, waarvan 440 in eigen beheer
van Quartier Latin. Krapte op Brusselse markt van studentenkamers wordt zo vermeden en de
gemiddelde prijs van een studentenkamer blijft stabiel.
Aandacht is er specifiek om Brussel op internationaal vlak als aantrekkingspool voor studenten te
behouden. In 2004 werd via het Vlaams Brusselfonds een budget van 100.000 euro toegekend voor
de ontwikkeling van een internationaal studentencentrum. In september 2006 opende het Brussels
International Students Centre van Quartier Latin haar deuren, en deden de eerste vijfenzestig
buitenlandse studenten hun intrede. Omdat echter te weinig studenten een echt kortverblijf
zochten, met een daaraan verbonden “nachttarief” voor de kamers, werd de hoteldienst in
september 2007 om commerciële redenen opgegeven. Vanaf 15 september 2007 kunnen de
internationale studenten nog steeds voor een middellange periode in het gebouw verblijven, echter
zonder hoteldienst (linnenservice, wasautomaten, enzovoort). Hiervoor werden 60 kamers
behouden. Deze bevinden zich op de hogere verdiepingen van het prachtige, historische gebouw
gelegen op de hoek van de Bischoffsheimlaan en de Van Orleystraat. Daarnaast zullen de
internationale diensten van de partnerinstellingen en Quartier Latin in 2008 en de komende jaren
een belangrijkere rol gaan spelen als hét contactpunt tussen de internationale student en Brussel
studentenstad.
5.1.2

Huisvesting voor pas-afgestudeerden, maar ook voor knelpuntberoepen

In het kader van de zogenaamde uitstroompolitiek van de Vlaamse overheid, ontwikkelde Quartier
Latin het project “Flats voor pas-afgestudeerden”. Voor de ontwikkeling en opstart van dit project
werd in 2004, via het Vlaams Brusselfonds, 65.000 euro toegekend. De vraag overtrof echter het
aanbod. Naast de 23 al verhuurde flats, werden in de herfst 2006 nog tien bijkomende
appartementen geopend in de Dansaertwijk. Momenteel beheert Quartier Latin 35 dergelijke flats.
In 2008 zal ik nagaan hoe dit huisvestingsbeleid verder kan evolueren. Ik heb de duidelijke ambitie
om het project uit te breiden naar woongelegenheid voor knelpuntberoepen in de welzijns-,
gezondheids- én onderwijssectoren. Dit moet helpen om belangrijke maatschappelijke uitdagingen,
die zich scherp stellen in Brussel, geïntegreerd aan te pakken en alle mogelijke, creatieve
steunmaatregelen ervoor uit te putten. Deze bijkomende oriëntering van het huisvestingsbeleid
wordt mee opgenomen bij het uittekenen van het Masterplan Woonzorgzones Brussel.

5.2

Student in Brussel

5.2.1

Dag van de Student

Onlangs vond de zevende editie plaats van de Dag van de Student. Dit initiatief, dat ten volle past
in mijn beleid voor “Brussel, studentenstad”, wordt getrokken door Onthaal en Promotie Brussel,
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in samenwerking met Quartier Latin en de Vlaamse hogescholen en universiteiten in Brussel. Het
wil onze hoofdstad promoten naar de studenten door hen aan het begin van het academiejaar in
contact brengen met de verschillende culturele instellingen, buurten en culturen die Brussel rijk is.
Het aantal deelnemende studenten varieert tussen de 2.500 en 3.000. Het evenement is ook
gekoppeld aan de website www.studentbrussel.be en zal ook in 2008 vervolgd worden.
5.2.2

“Plug-in Brussel”, Brusseldag voor afstuderenden in knelpuntberoepen

Op 14 februari 2007 was er de eerste editie van Plug-in Brussel, een ééndagshappening voor
afstuderende verplegers, maatschappelijk assistenten en leerkrachten met als doel Brussel te
promoten als aantrekkelijke werkstad. Ik herhaal het initiatief in maart 2008, met een aantal
bijsturingen. In opvolging van de Rondetafelconferentie Onderwijs in Brussel, wil ik dit initiatief
verder kaderen in een beleidsstrategie om toekomstige leerkrachten te enthousiasmeren voor een
job in de hoofdstad.
5.2.3

Studentenmobiliteit: “Verover Brussel”

Tijdens het academiejaar 2003-2004 werd voor de eerste keer voorzien in de financiering van bijna
gratis openbaar vervoer op het MIVB-net, waarbij alle studenten van de Vlaamse hogescholen en
universiteiten in Brussel een MIVB-studentenabonnement konden aankopen voor 10 euro i.p.v.
160 euro. Tijdens de volgende academiejaren hebben we dit initiatief verder gezet, met
aanpassingen o.a. van het remgeld. Voor het academiejaar 2006-2007 werden er 7.354
abonnementen verkocht: 7.000 abonnementen aan 25 euro en 354 abonnementen aan 160 euro.
Quartier Latin ontving hiervoor via het Vlaams Brusselfonds in 2006 een subsidie van 1.040.776
euro.
Uit een tevredenheidsenquête blijkt echter dat de vraag nog steeds groter is dan het aanbod. Voor
het academiejaar 2007-2008 heb ik daarom samen met Quartier Latin verdere aanpassingen
doorgevoerd om binnen de beschikbare kredieten meer studenten te bedienen. Een verhoging van
het remgeld naar een selectievere 40 euro was nodig, om studenten die het abonnement nauwelijks
gebruiken, te ontmoedigen. Regelmatig pendelende studenten gaven solidair aan een bedrag tussen
35 en 50 te willen betalen, als hierdoor meer studenten kunnen worden bereikt. Een aantal
organisatorische aanpassingen moet tot slot de verkoop vlotter laten verlopen.
Op het Vlaams Brusselfonds reserveerde ik voor 2007, 1.063.200 euro. Met deze gesloten
enveloppe bereiken we 8.000 studenten, wat de behoefte aan goedkope abonnementen naar
verwachting volledig dekt. Voor het academiejaar 2008-2009 gaat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest na of dit project, binnen de budgettaire mogelijkheden, kan veralgemeend worden naar alle
studenten van de Brusselse hogescholen en universiteiten tussen de 18 en 25 jaar. Als Vlaams
minister voor Brussel zal ik dit dossier van nabij blijven opvolgen.

5.3

Structurele versterking van het aanbod aan hoger onderwijs

Vanuit het oogpunt van het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering is de aanwezigheid van een
sterk, aantrekkelijk en creatief hoger onderwijs in de hoofdstad een uiterst belangrijke hefboom.
Maar het Vlaams hoger onderwijs in Brussel zit in een bijzondere situatie. Tegenover de
aantrekkingskracht die het hoger onderwijs aan de dynamiek van Brussel kan ontlenen, staat dat
het hoger onderwijs, nog meer dan andere Vlaamse voorzieningen, remmende Brusselse factoren
moet kunnen overwinnen. De instellingen van het hoger onderwijs in Brussel bevinden zich in een
verregaande situatie van ongelijkheid ten aanzien van de andere instellingen van hoger onderwijs
in Vlaanderen.
Enerzijds is het onmiskenbaar dat het hoger onderwijs, concreet HUB en VUB-Erasmus, niet kan
rekenen op rechtstreekse of onrechtstreekse aanvullende middelen van stad of gemeente; laat staan
dat er al aandacht is voor de instelling vanuit de lokale overheid. Ook was er tot op heden geen
compensatie voor de provinciale tegemoetkoming die andere instellingen in Vlaanderen wel
zouden kunnen genieten.

Bert Anciaux

Beleidsbrief BRUSSEL –2008

23

25

Stuk 1415 (2007-2008) – Nr. 1

De instellingen mislopen meer rechtstreekse financiering in onderzoeksprojecten en investeringen
in wetenschapsparken en sociale huisvesting. Er is ook geen goedkope terbeschikkingstelling via
bijvoorbeeld erfpachtovereenkomsten van gronden of bestaande gebouwen voor academische
doeleinden, voor studentenhuisvesting, of voor ondersteunende initiatieven zoals bijvoorbeeld
kinderopvangfaciliteiten. Er is ook geen terbeschikkingstelling van middelen voor bijvoorbeeld de
aanwerving van een regiomanager, die bedrijven moet aantrekken, of aanbesteding van middelen,
die mee de mobiliteitsontsluiting van bepaalde faciliteiten moet waarborgen. Een grondigere studie
kan nog andere voorbeelden van samenwerking tussen overheidsinstellingen en andere instellingen
van hoger onderwijs aan het licht brengen.
Anderzijds hebben zij door het grootstedelijke karakter het moeilijker om een aantrekkelijke
leefomgeving te creëren voor hun studenten en personeelsleden. Het aanbieden van een goede kern
van faciliteiten waaronder studentenhuisvesting, personeelsaanwezigheid en zich daarrond
ontwikkelende activiteiten, is belangrijk voor het creëren en in leven houden van een actieve
Vlaamse cultuur. Bovendien blijkt uit statistieken van de administratie onderwijs, dat de Brusselse
instellingen gemiddeld genomen:
- meer instroom hebben van werk- en tweedekansstudenten, wat specifieke uitdagingen met zich
meebrengt naar de leer- en leefomgeving;
- een sterkere instroom hebben van studenten met een taalachterstand, waarbij de inbedding in een
goede Nederlandstalige omgeving belangrijk is, om op een niet uitsluitend schoolse wijze die
taalachterstand in te halen;
- meer personeel aantrekken dat buiten de onmiddellijke omgeving van de instellingen woont
waardoor de band met de instelling en de leefomgeving minder intens is en de interactie tussen de
personeelsleden en de studenten intensiever moet worden bevorderd.
Dit brengt met zich dat de band tussen de onderwijsinstellingen en de omringende omgeving dient
versterkt te worden, door op of rond de onderwijssites een stevig aanbod van Nederlandstalige
flankerende voorzieningen te ontwikkelen.
Om een oplossing te bieden voor de specifieke omstandigheden waarin het hoger onderwijs in
Brussel haar onderwijsopdracht moet vervullen en om een hogere graad van samenwerking en
doelgerichtheid na te streven, maak ik, recurrent, 2.000.000 euro vrij op de begroting 2008. Dit
nieuw initiatief zal samen met de betrokken instellingen nader uitgewerkt worden en zal
associatieoverstijgend uitgebouwd worden. Het moet toelaten dat het Vlaamse hoger onderwijs een
verlengstuk wordt van de typische ‘brede school’-gedachte, namelijk dat een onderwijsinstelling
een platform vormt waarop activiteiten (cultureel, sportief) kunnen uitgebouwd worden om de
nabije - Vlaamse en interculturele - gemeenschap sterker te verankeren.
Evolutie 1999 - 2008 - 33.09 - Subsidie aan een samenwerking hoger onderwijs in Brussel
1999
NGK

6

2004
0

2007
0

besteding
2007
0
n.v.t.

2008
2.000.000

Groei
07-08
2.000.000

Prognose
2009
2.000.000

Groei
99-09
2.000.000

CULTUUR

Elk Vlaams cultuurbeleid dient de unieke mogelijkheden van Brussel, als hoofdstad van
Vlaanderen, op zijn juiste waarde te schatten en als dusdanig voorop te zetten. De diversiteit, de
bewuste interculturaliteit en de kwaliteit van het aanbod trekken de aandacht. Bovendien speelt het
artistieke gebeuren zich af tegen een internationale horizon. Cultuur is een sterke speler in de
zichtbare Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad. Om die redenen blijf ik investeren in mensen en
middelen.
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Via impulssubsidies vanuit het Brusselbeleid

Vlaamse projecten in Brussel met een experimenteel of vernieuwend karakter en met een culturele,
sociale, educatieve of stadsecologische dynamiek kunnen impulssubsidies krijgen. Beloftevolle
initiatieven krijgen zo de kans op het complexe Brusselse terrein hun levensvatbaarheid te
bewijzen, om vervolgens eventueel een solide structurele financieringsbasis te vinden, veelal
binnen het kunstendecreet. Op deze manier verleende ik in 2007 een impulssubsidie van 22.500
euro aan de Brusselse Werkplaats voor Podiumkunsten, die vanaf 1 januari 2008 op basis van het
Kunstendecreet een werkingssubsidie van 150.000 euro ontvangt. Ook het literatuurhuis Passa
Porta wordt na een aantal impulssubsidies vanuit het bevoegdheidsdomein Brussel vanaf 1 januari
2008 als werkplaats binnen het Kunstendecreet erkend (jaarlijks 100.000 euro).
Voor 2008 kan ik alvast 6 nieuwe initiatieven aankondigen.
(K)now Art is een nieuwe speler in de cultuurtoeristische sector met als doelstelling hedendaagse
kunst toegankelijk te maken voor een breed publiek. De organisatie bouwt een hedendaags
kunstenparcours in Brussel uit in samenwerking met tentoonstellingsmakers, kunstverzamelaars en
deskundige gidsen. Op dit ogenblik bestaan er immers geen cultuurtoeristische initiatieven rond
beeldende kunst in Brussel.
Green Belgium richt zich dan weer op stadsecologie. Het is een tak van een internationale
organisatie, die zich bezighoudt met educatieve natuur- en milieuprojecten en duurzame
ontwikkeling. Centraal in de filosofie van de vzw staat de participatie van de burgers. Deze
organisatie wil zoveel mogelijk Nederlandstalige natuurgidsen verzamelen om een gewestelijke
werking op te zetten in Brussel en mensen warm maken om ook natuurgids te worden of gewoon
om Brussel te leren appreciëren als groene stad.
Ik maak 50.000 euro vrij voor Café Dada. De legendarische bruine kroeg café op de Wolvengracht
moest plaats ruimen voor de uitbreiding van het Vlaams-Nederlands Huis ‘deBuren’. Daarmee
leek ook een podium voor jonge muzikanten te sneuvelen. De uitbater van café Dada richtte een
vzw op en huurde een nieuw pand, in de Violettestraat. Met een zaaltje voor 80 zitplaatsen en 100
à 150 staanplaatsen biedt het nieuwe onderkomen meer mogelijkheden voor een artistieke
programmatie. Er komt een vrij podium voor muziek, volkstheater, experimenteel theater, dans,
performance, stand-up comedians, literatuur enzovoort.
Het Circusatelier ‘Zonder handen’ is een interessant samenwerkingsverband tussen Initiatief
Buitenschoolse Opvang ‘De Buiteling’, Jongerencentrum Chicago, Buurtsport Brussel en het
gemeenschapscentrum ‘De Markten’. Het klein gestarte project met alleen circusateliers voor de
tweede en de derde kleuterklas barst intussen uit zijn voegen en wil meegroeien met zijn kinderen.
Het originele project vindt gemakkelijk zijn plek tegenover de Franstalige geörienteerde
circusschool in Tour en Taxis. De toeleiding van jongeren gebeurt heel bewust met de hulp van
Schoolopbouwwerk Brussel. Circus als een non-verbaal medium bij uitstek, neemt de taalbarrière
weg en verlaagt de drempel voor allochtone doelgroepen. Die uitgesproken interculturele en
inclusieve aanpak was het doorslaggevende argument om een eenmalige impulssubsidie van
20.000 euro te verlenen. Na een jaar evalueren we of het waardevolle project kan huizen onder
“experimenteel jeugdwerk”.
Vanaf het najaar 2007 start in het gemeenschapscentrum De Markten onder het label Laplan een
gloednieuw project: het labo. Een kerngroep van acht kunstenaars uit verschillende
kunstdisciplines gaat een jaar lang de samenwerking aan met een groep amateurkunstenaars, om de
grenzen tussen disciplines, tussen professionele en niet-professionele kunstenaars, tussen maker en
uitvoerder af te tasten. Dit project krijgt een impulssubsidie en moet op termijn een aanvraag
indienen binnen het Kunstendecreet.
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Evolutie 1999 - 2008 - 33.03 - Subsidie aan initiatieven in het kader van de versterking van de
Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van
Vlaanderen

NGK

1999
1.246.904

2004
1.483.000

2007
1.731.000

besteding
2007
100%

2008
1.724.000

Groei
07-08
-0,40%

Prognose
2009
1.724.000

Groei
99-09
38%

Tenslotte vermeld ik de stadstoeristische organisatie Brukselbinnenstebuiten, die vanaf 2008
nominatim binnen het Brusselprogramma van de Vlaamse begroting wordt opgenomen.
Brukselbinnenstebuiten is de belangrijkste Vlaamse cultuurtoeristische organisatie in Brussel. De
organisatie neemt zowat 25% van de Nederlandstalige gidsbeurten in onze hoofdstad voor zijn
rekening. Het afgelopen jaar bereikte Brukselbinnenstebuiten 22.500 deelnemers. Tot eind 2004
was Brukselbinnenstebuiten erkend en gesubsidieerd als sociaal-culturele vormingsdienst. Dat
decreet liep op 1 januari 2005 ten einde. Gezien de kwaliteitsvolle werking en de uitzonderlijke
inbreng van de organisatie in het concreet maken van de band Vlaanderen-Brussel continueerde ik
haar werking via het Brusselprogramma. In 2008 zorg ik voor een meer stabiele financiële
onderbouw voor deze organisatie.
Evolutie 1999 - 2008 - 33.10 - Subsidie aan Brukselbinnenstebuiten
1999
NGK

6.2

2004
0

2007
0

besteding
2007
0
n.v.t.

2008
89.000

Groei
07-08
89.000

Prognose
2009
89.000

Groei
99-09
89.000

Culturele infrastructuur

Eén van de belangrijkste middelen voor het Vlaamse culturele leven is het investeren in
infrastructuur. Sinds 1999 is er voor bijna 50 miljoen euro geïnvesteerd in culturele infrastructuur.
Rond het Muntplein wil ik verder werk maken van een “1 kilometer”-zone. Een centrale rol wordt
daarin opgenomen door het Vlaams Communicatiehuis Brussel. Andere spelers zijn het VlaamsMarokkaans Culturenhuis Daarkom en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Bij deBuren zullen
in 2008 belangrijke renovatiewerken starten. Wat deBuren betreft, wordt een subsidie van 500.000
euro aan werkingsmiddelen toegekend, die het Vlaams-Nederlands huis te Brussel in staat zal
stellen om haar drie kerntaken, zoals beschreven in het protocol van 2004, tot uitvoering te
brengen. Uiteraard blijven ook het Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland en de Nederlandse
Taalunie belangrijke pijlers in onze samenwerking met Nederland. Ook andere culturele huizen
breiden in 2008 uit of beëindigen hun bouwwerkzaamheden: Flagey, Vlaams Huis voor de
Amateurkunsten in Brussel en de Kaaistudios. Verder is ook het behoud van de culturele cafés
Dada en De Dolle Mol een waardevolle aanvulling voor de cultuurinfrastructuur in Brussel.
Zoals ik ook in mijn beleidsbrief Cultuur stel, werd voor het Cultuurhuis en Kunstenaarstrefpunt
“De Dolle Mol” te Brussel, in 2007 op kredieten van het FoCI, een huurtussenkomst vastgelegd
van 28.000 euro. Deze plaats waarborgt een “vrijplaats” voor kunstenaars in het hart van onze
hoofdstad. De plek is van een dermate historische belangrijkheid, dat ik beslist heb het pand te
huren en ter beschikking te stellen van de vzw die de opdracht krijgt een programma uit te werken.
Daartoe wordt met de vzw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Er zijn ook plannen voor
nieuwe huisvesting van het Vlaams Audiovisueel Fonds in een echt Vlaams Huis van de Film. Als
locatie wordt gedacht aan het historisch gebouw op de hoek van Bischoffsheimlaan en Van
Orleystraat, waar ook het Brussels International Students Center huist.
In het kader van het woonzorgzone-project ‘Sint-Pieter & Pauwel’ zullen in Neder-OverHeembeek service-flats, aanleunwoningen, een dagverzorgingscentrum en een lokaal
dienstencentrum gerealiseerd worden (zie infra 7.1). Er wordt van deze gelegenheid ook gebruik
gemaakt om de op deze locatie bestaande lacune op het gebied van culturele
gemeenschapsinfrastructuur op te vullen.
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Daarom zal de site ook uitgerust worden met een gemeenschapscentrum en een Nederlandstalige
bibliotheek. Voor de ontwikkeling van dit project wordt er uiteraard nauw samengewerkt met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel.
Voor de volledigheid vermeld ik de investeringsdotatie van 1.116.000 euro aan de VGC voor de
financiering van gemeenschapsinfrastructuur.
Daarnaast werden eveneens de beheerskosten voor de culturele infrastructuur in Brussel
opgetrokken:
Evolutie 1999-2008 van de beheerskosten in culturele infrastructuur in Brussel
Locatie

1999

2007

2008

Kaai infrastructuur

523.000

623.000

623.000

KVS infrastructuur

0

507.000

507.000

297.472

0

0

723.849

793.000

793.000

0

300.000

300.000

1.544.321

2.223.000

2.223.000

Bottelarij
Ancienne Belgique vzw
(beheer)
Beurs infrastructuur
TOTAAL

6.3

Groei 99-08

44%

Brussel in het Vlaams cultuurbeleid

Via het sectoraal beleid voor cultuur worden gerichte inspanningen geleverd ten voordele van
Brussel. Uit onderstaande grafiek blijkt dat sinds 1999 de cultuurmiddelen van de Vlaamse
Gemeenschap, die op de werking van de instellingen en organisaties is gericht, ruimschoots
verviervoudigd zijn. Hiermee is Brussel in die periode nominaal de sterkste stijger van alle grooten centrumsteden. Ook steekt zij, samen met Hasselt, met kop en schouders uit in het overzicht
van de relatieve stijging (in dezelfde periode is de gemiddelde toename van de werkingsmiddelen
voor de centrumsteden en hun particuliere actoren gemiddeld het dubbele). Bovendien werd in
eenzelfde periode voor bijna 50 miljoen euro geïnvesteerd in culturele infrastructuur.

Duizenden

Evolutie cultuur in Brussel 1999-2006
40.000
34.772

35.000
30.000

23.506

25.000

18.530

20.000

21.385

15.000

18.437

10.000
5.000
0

21.451

9.673
8.443
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

jaar

In 2008 zal het nieuwe Participatiedecreet in voege zijn.
Met dit nieuwe decreet worden accenten gelegd op verbreding, vernieuwing en verdieping van de
participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.
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In het kader van de verbreding van de cultuur- en sportparticipatie ondersteunt de Vlaamse
overheid jaarlijks een of meer topevenementen, waarbij een bijzondere aandacht gaat naar
evenementen die de band tussen Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
bevorderen. Deze bijkomende beleidsimpulsen kunnen worden gesitueerd in een context
waarbinnen blijvend wordt ingezet op innovatieve participatieprojecten (in 2007 kregen
bijvoorbeeld projecten als Dorp op Stap, Couleur Café, Minor Ndako, City Mine(d) … nog een
specifieke ondersteuning vanuit het participatiereglement).
Ook wil ik via dit decreet de participatie van mensen in armoede aan het vrijetijdsaanbod in
belangrijke mate stimuleren. Via een systeem van cofinanciering met de lokale besturen zullen
lokale netwerken (waarin een samenwerking is tussen cultuur-, jeugd- en sportdiensten, OCMW’s,
verenigingen en welzijnsorganisaties) aan de hand van een afsprakennota subsidies ontvangen
voor de financiering van toeleiding en activering, gericht op de cultuur-, jeugdwerk- en
sportparticipatie van personen in armoede. Voor de vaststelling van het subsidiebedrag per
gemeente wordt een verdeelsleutel gehanteerd. Voor de berekening van de trekkingsrechten voor
de gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt dertig procent van het aantal
rechthebbenden in aanmerking genomen. Als lokale besturen geen aanspraak (kunnen) maken hun
trekkingsrecht, voorziet het decreet nog steeds in de mogelijkheid dat wij rechtstreeks
tussenkomen.
Het decreet op het lokaal cultuurbeleid heeft ontegensprekelijk zijn effect op Brussel niet gemist.
De middelen die vanuit dit decreet voortvloeien naar de Brusselse gemeenten en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie evolueerden sinds 1999 met niet minder dan 130 %, van 1,8 miljoen
euro in 1999 naar 4,2 miljoen euro in 2006 (zie grafiek).
Evolutie 1999-2006 van de middelen voor het lokaal cultuurbeleid in Brussel

4.010.569

4.000.000

500.000
0

1.954.594

1.000.000

1.952.835

1.500.000

1.846.557

2.000.000

1999

2000

2001

2002

3.476.889

2.500.000

2.578.104

3.000.000

3.399.417

3.500.000

2003

2004

2005

4.234.488

4.500.000

2006

Intussen hebben reeds 14 gemeenten een erkende bibliotheekvoorziening. In 2001 – het jaar voor
de start van het decreet op het lokaal cultuurbeleid – waren dit er nog maar 9. Het gaat om de
volgende gemeenten: Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Jette, Koekelberg, Schaarbeel,
Sint-Agatha-Berhcem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Moelenbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en
Watermaal Bosvoorde. Op de twee laatste gemeenten na, werken de overige twaalf ook aan een
geïntegreerd cultuurbeleidsplan en participeren ze dus ten volle aan het decreet op het lokaal
cultuurbeleid. Intussen werken ook Oudergem, Sint-Joost-ten-Node en Vorst aan de realisatie van
een bibliotheekvoorziening, zodat de ambitie van destijds om in elke Brusselse gemeente een
stevige Nederlandstalige bibliotheekwerking te hebben, haast is bereikt.
In 2007 werd het decreet op het lokaal cultuurbeleid aangepast. Opnieuw betekent dit een forse
planlastverlichting voor de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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Bovendien wordt de prioriteit gewijzigd. Daar waar in de vorige beleidsperiode de 1 euro-subsidie
kon worden besteed aan ‘bijzondere en vernieuwende initiatieven’, ligt voor deze gemeentelijke
bestuursperiode het accent op gemeenschapsvorming. Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie
sluit ik voor de eerste maal één geïntegreerd en omvattend convenant af in het kader van dit
decreet. Dit geeft ons de kans om afspraken te maken over het bibliotheekwerk, de
gemeenschapscentra en de verdere toepassingen binnen het decreet. Ook uit andere hoofdstukken
in deze beleidsbrief mag blijken dat ik deze thema’s zeer belangrijk vind.
Vanuit het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt de volkshogeschool
(Vormingplus – Citizenne) ondersteund om een educatieve werking op maat van Brussel te
ontwikkelen. Deze jonge organisatie ontwikkelt boeiende samenwerkingsverbanden om zowel
voor de mensen een rechtstreekse meerwaarde te betekenen, als voor andere organisaties en
overheden in Brussel. De opstart van Citizenne zorgde in 2004 niet alleen voor een meer
geprofileerde investering vanuit de Vlaamse Gemeenschap in het sociaal-cultureel leven, maar
tegelijk ook voor een forse aangroei in de middelen: 60.000 euro in 1999 tegenover ca 500.000
euro in 2009. Voorts werd sinds 2007 het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten uitgesplitst,
waardoor de Brusselwerking veel sterker kan worden uitgebouwd. Voor het Vlaams Huis voor de
Amateurkunsten in Brussel werd in 2007 in de cultuurbegroting een bedrag van 637.000 euro
ingeschreven, in 2008 is dit 648.000 euro.
Dit betekent dat, alles bij elkaar, er vanuit het sociaal-cultureel werk nog een input is van ca 1,5
miljoen euro op specifieke Brusselse projecten.

Sociaal Cultureel Werk in Brussel

amateurkunsten;
637.000

Soc.cult.
volw assenenw erk
455.515
participatieproj.
399.500

6.4

Brussel en het erfgoedbeleid

Bij de vooropgezette integratie van de drie erfgoeddecreten in 2008 binnen één integraal en
geïntegreerd cultureel erfgoeddecreet, plan ik rekening te houden met de specifieke situatie in
Brussel. Dat betekent dat Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in Brussel rechtstreeks bij
de Vlaamse overheid een subsidie kunnen aanvragen, ook al zijn ze eerder lokaal of regionaal van
aard. Hiermee versterk ik het beleid dat in 2002 is opgestart op basis van een overgangsbepaling in
het Archiefdecreet. Elke Nederlandstalige culturele archiefinstelling in Brussel die voldoet aan de
erkenningsvoorwaarden/het kwaliteitslabel haalt komt hiervoor in aanmerking.
Het erfgoedconvenant dat de Vlaamse Gemeenschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in
2006 heeft gesloten voor de beleidsperiode 2007 - 2011 is een erfgoedconvenant nieuwe stijl en
geldt dus als voorbeeld voor de erfgoedconvenants die ik volgend jaar herbekijk met de
verschillende steden, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Vlaanderen. In
het erfgoedconvenant met de VGC zit het volledige cultureel-erfgoedbeleid vervat.
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Het in kaart brengen van de erfgoedorganisaties in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en
overleg met de verschillende overheden met het oog op het afstemmen van het cultureelerfgoedbeleid zijn twee strategische doelstellingen in dit erfgoedconvenant. De
cultuurbeleidscoördinatoren vormen hiervoor een belangrijk aanspreekpunt. De VGC moet in haar
beleid ook inzetten op de versterking van de Vlaamse aanwezigheid in het cultureel-erfgoedveld.
Daarnaast zet de VGC in op de uitwisseling van kennis en expertise, ondersteunt ze de cultureelerfgoedorganisaties in het verhogen van de publieke belangstelling en voert ze een
diversiteitsbeleid.
Voor elk volgend erfgoedconvenant schrijf ik expliciet in dat de VGC bij de opmaak van haar
cultureel-erfgoedbeleidsplan rekening moet houden met de Brusselse gemeentebesturen, net als bij
het cultuurbeleidsplan. In 2008 wil ik het erfgoedconvenant met de VGC uitbreiden; als grootste
stad moet ook Brussel de kans krijgen om net als Antwerpen, Brugge en Gent een forum voor een
geïntegreerde erfgoedpraktijk op te richten. Een dergelijk forum vertelt en toont het verhaal van de
stad, uiteraard voor Brussel vanuit de Nederlandstalige aanwezigheid. In Antwerpen, Brugge en
Gent vertrekt dit vanuit de stadsmusea. De erfgoedcel van de VGC vormt het aanspreekpunt voor
het uitvoeren van het erfgoedconvenant. Het is ook de erfgoedcel die vanuit haar sensibiliserende
functie de Erfgoeddag organiseert in Brussel en de Week van de Smaak coördineert. Voor 2008
staat een project over Expo '58 met als werktitel Back to the Future op het programma. Net zoals
de Erfgoeddag en de Week van de Smaak zal Expo'58 op verschillende plaatsen in Vlaanderen
georganiseerd worden en publieksmomenten kennen.
De VGC krijgt in het nieuwe Erfgoeddecreet, een regiefunctie toebedeeld, gelijkaardig aan die van
de vijf Vlaamse provincies voor het aanpakken van de depotproblematiek van de in Brussel
aanwezige Nederlandstalige cultureel-erfgoedactoren.
Evolutie van 1999-2008 van de middelen voor erfgoed in Brussel
Erfgoed in Brussel

1999

2005

2006

2007

224.409

271.321

315.500

Prognose
2008

Nederlandstalige archieven in Br.

0

Sint-Lukasarchief

0

0

100.000

413.000
Afh.
100.000 Aanvragen

Convenant VGC

0

245.000

245.000

300.000

Projectsubsidies

73.393

426.983

152.500

300.000
Afh.
155.000 Aanvragen

TOTAAL

73.393

896.392

768.821

870.500

Van het budget voor de erfgoedconvenants met (samenwerkingsverbanden van) lokale besturen
zal in 2008, 6,6% naar het erfgoedconvenant met de VGC gaan.
Tot slot, kocht ik in 2007 de orgelcollectie van de Brusselse familie Ghysels. Het betreft een
unieke collectie van kermis- en dansorgels uit de eerste helft van vorige eeuw. In het najaar 2007
vroeg ik bij verschillende geïnteresseerde erfgoedinstellingen een bewaar- en ontsluitingsplan op.
Het is de bedoeling, dat de orgels effectief ten dans spelen blijven. Het spreekt voor zich dat,
conform de wens van de familie Ghysels, de eventuele plannen van erfgoedinstellingen op het
Brusselse grondgebied met de nodige aandacht zullen gelezen worden.

7

GEZONDHEID EN WELZIJN

Ik heb me er bij het begin van deze legislatuur toe geëngageerd te ijveren voor een goed
gecoördineerde, kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de Nederlandstalige patiënten in de
hoofdstad. Het ontwikkelde beleid moet mee belangrijke en duurzame impulsen geven in het
wegwerken van de tekorten in Vlaamse welzijns- en gezondsheidsvoorzieningen in de stad.
Gedurende de voorbije jaren werden de omvangrijke, voorbereidende stappen gezet.
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Vanaf 2008 komen de daadwerkelijke realisaties, die onmiddellijk het effect zullen genereren van
een grotere zichtbaarheid van de Nederlandskundige gezondheidszorg in Brussel. De hier
vermelde initiatieven kwamen tot stand onder mijn impuls, maar steeds in nauwe samenwerking
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn en
Gezondheid. Gedurende de laatste twee jaren van deze legislatuur moet er niet alleen over worden
gewaakt dat deze initiatieven op kruissnelheid komen, maar ook over de inbedding van deze
initiatieven in het reguliere beleid. Ik zal daartoe de nodige politieke stappen zetten.

7.1

Woonzorgzones Brussel: de operationalisering 2007-2009

In mijn beleidsnota 2004-2009 werd de start van het vernieuwende concept ‘woonzorgzone’ in het
vooruitzicht gesteld. Een ‘woonzorgzone’ is een gewoon woongebied waar ook senioren of
personen met een functiebeperking optimaal kunnen leven, dankzij levensloopbestendige
woningen en dankzij de nabijheid van een goed gecoördineerd netwerk van zorg- en
dienstverlening. In juli 2006 werd een strategisch planner aangesteld, die als opdracht kreeg de
conceptnota “Een Vlaams Woon- en Zorgcentrum in Brussel” in de praktijk om te zetten en hierbij
rekening te houden met drie prioritaire zones:
-

zone Noord-Oost (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost, Haren), samen met de zogenaamde
scharnierzone Neder-over-Heembeek;
zone Noord-West (Ganshoren, Jette, Laken);
zone Zuid-West (Anderlecht).

Om te komen tot een Masterplan Woonzorgzones Brussel werkte de strategische planner in 4
stappen:
-

de interne inventaris, met het uitwerken van een pilootmodel of de concretisering van de
woonzorgzone;
de externe inventaris, met het opstellen van adviezen met betrekking tot mogelijke vormen
van samenwerking en synergieën;
de prospectiefase of de haalbaarheidsstudie van diverse projecten of projectlocaties in het
kader van een mogelijke ontwikkeling van een woonzorgzone;
de ontwikkeling van de geselecteerde projecten.

Een breed samengestelde interministeriële stuurgroep, samengesteld uit een afvaardiging van mijn
kabinet, van het kabinet van de functioneel bevoegde Vlaams minister en van het functioneel
bevoegde VGC-collegelid, de bevoegde administraties, het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), vzw Seniorencentrum, de Brusselse Welzijns- en
gezondheidsRaad (BWR) en de gezondheidscoördinator, begeleidt het project. Om het draagvlak
en zo de kans op succes groot te houden, heb ik het ook altijd belangrijk gevonden het Vlaams
Parlement, i.c. de leden van de Commissie Brussel, tijdig en volledig te informeren en te
betrekken.
De door de Vlaamse overheid voor 2007-2009 gebudgetteerde investeringssubsidies (7.000.000
euro op het Vlaams Brusselfonds) voor het project “Woonzorgzones Brussel” volstaan voor het
verwerven van de nodige infrastructuur en het laten uitvoeren van de nodige werken, die zijn
voorzien voor het geheel van de kleinere projecten en de zorgdelen van de grotere projecten.
In 2008 zullen 4 ‘kleinere’ projecten worden geoperationaliseerd:
-

de uitbreiding van het Vlaamse Rusthuis De Overbron (Neder-over-Heembeek) met 15
bedden. Deze uitbreiding kan gerealiseerd worden door de aankoop van twee belendende
woningen;
de aankoop van een bestaand gebouw, gelegen aan de Begijnenstraat in Sint-JansMolenbeek, voor de creatie van acht levensloopbestendige woningen.

Bert Anciaux

Beleidsbrief BRUSSEL –2008

31

33

-

Stuk 1415 (2007-2008) – Nr. 1

Het gelijkvloers zal omgebouwd worden tot zorgknooppunt annex antenne van het lokaal
dienstencentrum ‘De Welvaartkapoen’;
de creatie van een dagverzorgingscentrum en een zorgknooppunt, in samenwerking met
vzw Aksent, in de gebouwen gelegen in de Liedtsstraat te Schaarbeek. De vzw baat op
deze locatie reeds een lokaal dienstencentrum uit;
de creatie van een dagverzorgingscentrum in het totaalproject Geriatrisch Dagcentrum
‘Terra Nova’ in de vijfhoek van Brussel.

Daarnaast zijn er enkele ‘grotere’ projecten in volle voorbereiding en onderhandeling. Het gaat
hierbij om volledige woonzorgprojecten, gelegen in enkele van de bovengenoemde prioritaire
zones. Deze omvatten naast een belangrijk aantal serviceflats en aanleunwoningen, ook nog de
volgende onderdelen:
-

-

de bouw van een dagverzorgingscentrum, een zorgknooppunt annex lokaal
dienstencentrum, alsook een gemeenschapscentrum met Nederlandstalige bibliotheek
(project ‘Sint-Pieter en -Pauwel’ te Neder-over-Heembeek);
de uitbreiding en renovatie van het rusthuis ‘Nouvelle Résidence Classic’, dat de Vlaamse
erkenning zal aanvragen, en de uitbouw van een zorgknooppunt ter aanvulling van het
reeds opgestarte lokaal dienstencentrum (project ‘De Zeyp’ te Ganshoren);
de bouw van een nursing unit voor gehandicapten (30 bedden), een woonvorm voor
dementerende bejaarden (60 bedden), een nieuw door Vlaanderen erkend rusthuis (80
bedden), en een zorgknooppunt (project te ontwikkelen op de site gelegen aan de
Verheydenstraat te Anderlecht);
de renovatie en eventuele uitbreiding van het door Vlaanderen erkende rusthuis
‘Ingendael’ in Laken.

De residentiële delen - service flats, aanleunwoningen, satellietwoningen, … - worden ontwikkeld
met privé-middelen. Dit laat toe om de relatief beperkte overheidsmiddelen integraal te besteden
aan de niet-residentiële, of de zogenaamde zorgdelen: dagverzorgingscentrum, zorgknooppunt,
enzovoort. Deze zorgdelen subsidieer ik dus vanuit het Vlaams Brusselfonds, voor 7 miljoen euro.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie draagt bij voor een totaal van 0,7 miljoen euro. De dossiers
m.b.t. deze zorgdelen zullen voor bijkomende financiering ook worden ingediend bij het VIPA
voor een investeringsaanvraag van in totaal 7 miljoen euro. Deze residentiële delen blijven bij
voorkeur eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of, voor de kleinere projecten, van een door
deze gesubsidieerde vzw.
Voor het geheel van de projecten wordt de Vlaamse overheid bijgestaan door de strategische
planner Woonzorgzones, een juridisch adviseur en een nog in 2007 op te richten Kenniscentrum
‘Wonen met Zorg’. Dit kenniscentrum moet de opgedane kennis en ervaring centraliseren, nieuwe
kennis verwerven en verder ter beschikking stellen van de ontwikkelaars en de latere exploitanten
van de woonzorgzones.

7.2

Lokaal Sociaal Beleid, een schakel in een gecoördineerd
gezondheids- en welzijnsbeleid in Brussel

Het doel van het Lokaal Sociaal Beleid is te komen tot een geïntegreerd welzijnsbeleid, door de
dienstverlening te stroomlijnen en de toegankelijkheid te verbeteren. Het decreet op het Lokaal
Sociaal Beleid voorziet in een Brusselparagraaf dat de Vlaamse Gemeenschap een convenant
afsluit met de Vlaamse Gemeenschapscommissie om dit beleid in Brussel te implementeren.
Om het terrein voor te bereiden en de toepassing van het decreet af te tasten werden in maart 2005
drie experimenten opgestart.
De financiering van deze pilootprojecten, die liepen tot 30 april 2006, werd mogelijk gemaakt via
projectsubsidies uit het Vlaams Brusselfonds, de stedenfondsmiddelen van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en conventiemiddelen van de BWR.
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Met deze middelen werden drie halftijdse zone-coördinatoren aangesteld: in Ganshoren, Etterbeek
en Sint-Jans-Molenbeek, en de opstart- en werkingskosten van deze lokale projecten betaald. Het
project in Ganshoren, voor senioren, werd gefinancierd met middelen uit het Vlaams Brusselfonds.
Met het oog op een reguliere inbedding van het Lokaal Sociaal Beleid op het niveau van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, de BWR en andere organisaties, werd de experimentele fase
een laatste maal verlengd tot medio 2007. Ik heb voor de ontwikkeling van het pilootproject
Lokaal Sociaal Beleid in Ganshoren een bedrag van 29.770 euro verleend aan de BWR, voor de
periode mei 2006-2007, en dit om de functies van de zonecoördinator Sociaal Lokaal Ganshoren,
de gezondheidscoördinator en de woonzorgplanner onderling te versterken.
In de loop van de afgelopen twee jaar heeft deze projectwerking ongetwijfeld een zinvolle evolutie
en dynamiek op gang gebracht. Daar waar in Vlaanderen de gemeentebesturen en de OCMW’s de
directe partners zijn, moet men in Brussel immers eerst de erkende sociale organisaties mobiliseren
alvorens naar gemeente of OCMW te kunnen stappen. Ik overweeg echter geen financiering meer
voor een verdere verlenging van deze experimentele fase. Er is immers steeds gesteld dat deze
experimentele fase finaal dient uit te monden in een globaal beleidsplan van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Het verder zetten, uitbreiden van de experimenten moet thans een
structurele invulling krijgen in dit plan.

7.3

Zorgnet Brussel

Door het werken met zorgpaden, dit zijn wetenschappelijk gevalideerde zorgtrajecten, in Brussel
wil Zorgnet Brussel een virtueel netwerk van zorgverleners creëren als valabel alternatief voor een
nieuw Vlaams ziekenhuis in Brussel. Het afgelopen jaar werd Zorgnet uitgebreid met
zorgverleners uit de Vlaamse Rand.
Het uitgangspunt van Zorgnet is dat de huisarts de coördinatie van de zorg van de patiënt op zich
neemt. De huisarts doet dus de afstemming van de verschillende zorgverleners, die rond de patiënt
werken. Zorgnet biedt hiertoe allerlei hulpmiddelen aan, waaronder zorgpaden. Verder stimuleert
Zorgnet hiertoe ook de samenwerking tussen de huisartsgeneeskunde en de specialistische
geneeskunde. In 2007 werd gewerkt aan het ontwikkelen van een webapplicatie, die vlotte
elektronische communicatie tussen zorgverleners mogelijk maakt. In afwachting van een
voldoende aantal zorgpaden (in 2007 waren drie zorgpaden operationeel) en dus ook van een
voldoende aantal patiënten die volgens dit systeem wil worden behandeld, zal Zorgnet in 2008
zoveel mogelijk zorgverleners achter de visie van Zorgnet trachten te scharen. Zorgnet staat voor
zorg volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. De verwachtingen van en
communicatie met de patiënt staan centraal. De patiënt bepaalt in welke voertaal hij of zij
behandeld wordt.
In 2008 wordt van Zorgnet verwacht dat er aan een hoog tempo nieuwe zorgpaden worden
ontwikkeld, bijvoorbeeld rond preoperatieve zorgen, dat er statistisch materiaal wordt verzameld
over het gebruik en de impact van de zorgpaden en dat werk wordt gemaakt van een databank van
Nederlandskundige tweede- en derdelijnsgezondheidszorgverleners. Deze gegevens worden
geïntegreerd in de gegevensbank, die Pro Medicis Brussel voor de eerstelijnsgezondheidszorg
verzamelde (zie 2.1.1 en 7.5). Voor al deze opdrachten verleen ik een subsidie van 150.000 euro
op het Vlaams Brusselfonds.

7.4

Masterplan Gezondheid

7.4.1

Gezondheidscoördinatie

In 2006 werd een gezondheidscoördinator aangesteld om het versnipperde en te weinig zichtbare
zorgaanbod op het terrein te verbeteren, een netwerk van eerstelijnsgezondheidszorg te organiseren
en - in samenspraak met het werkveld - een masterplan uit te werken. Dit masterplan dient een
stappenplan te bevatten voor de opstart, en de budgetten, nodig voor de realisatie van concrete
diensten en voorzieningen in de gezondheidszorg.
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In februari 2007 lag het masterplan van de gezondheidscoördinator op tafel. Intussen verlengde ik
alvast de werkzaamheden van de gezondheidscoördinator met een jaar door middel van een
subsidie van 70.000 euro via het Vlaams Brusselfonds. Het is immers duidelijk geworden dat een
beëindiging van het project na één jaar veel waardevol werk teniet zou doen. Het realiseren van de
verschillende doelstellingen is immers een werk van lange adem.
Naar analogie met actuele federale en Vlaamse beleidsdocumenten betreffende dit onderwerp,
vertrekt ook het masterplan vanuit de visie dat de eerstelijnsgezondheidszorg, en in het bijzonder
de thuisgezondheidszorg, een essentiële component vormt in het gezondheidsbeleid. Om tot een
gecoördineerd gezondheids- en welzijnsbeleid te komen, moet de eerstelijnsgezondheidszorg
versterkt en ondersteund worden en dient er een duidelijkere afstemming te komen tussen
gezondheid en welzijn via het Lokaal Sociaal Beleid en het Brussels Overleg Thuiszorg. Op deze
manier kan een laagdrempelige, toegankelijke, efficiënte en betaalbare gezondheidszorg
gegarandeerd worden voor iedereen.
7.4.2

Een betere taakverdeling tussen de verschillende partners in het Brusselse
gezondheidswerkveld

Verschillende organisaties werkzaam in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector zijn
momenteel zelf nog op zoek naar een (andere) invulling van hun rol in het veranderende Brusselse
zorglandschap. De Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, Pro Medicis Brussel, Zorgnet en de
vernieuwde Brusselse Huisartsenkring hebben specifieke taken, die elkaar echter op vele vlakken
raken. De coördinatie tussen die verschillende taken en opdrachten gebeurt - o.a. dankzij de
gezondheidscoördinator - op dit ogenblik naar behoren. In de loop van het jaar 2008 moet worden
uitgeklaard in hoeverre deze verschillende organisaties afzonderlijk moeten blijven bestaan. Ook
hier is een belangrijke taak weggelegd voor de gezondheidscoördinator.
7.4.3

Een betere afstemming tussen gezondheid en welzijn

Zoals het Lokaal Sociaal Beleid tracht te komen tot een overzichtelijk en toegankelijk aanbod door
een betere coördinatie en afstemming tussen de verschillende voorzieningen op lokaal niveau,
willen we dit ook voor de (eerstelijns)gezondheidszorg in Brussel bewerkstelligen. Binnen het
domein gezondheid zijn immers dezelfde principes terug te vinden als in het Lokaal Sociaal
Beleid, in die mate dat een lokaal gezondheidsbeleid aansluit en zelfs samenvalt met het Lokaal
Sociaal Beleid. Vanuit een cliënt- of vraaggericht denken, kan er immers geen strikte
scheidingslijn getrokken worden tussen welzijn en gezondheid. Er wordt dan ook gestreefd naar
een zo goed mogelijke afstemming tussen de Thuiszorgkernen van het Brussels Overleg
Thuiszorg, de Sociale Infopunten van het Lokaal Sociaal Beleid en de spreiding van de
dienstencentra volgens het concept van de woonzorgzones.

7.5

Zichtbaarheid van het Nederlandskundige zorgaanbod

Een rode draad in het Nederlandskundig zorgaanbod, blijkt het gebrekkige inzicht in het feitelijke
aanbod aan Nederlandskundige zorgverstrekkers en het ontbreken van een gecoördineerd systeem.
Zorgnet, de BWR, Pro Medicis Brussel en de overheid hebben de handen in elkaar geslagen om
hiervoor samen een oplossing te zoeken. Zoals hierboven werd aangehaald, wordt daarom sinds
2005 werk gemaakt van de uitbouw van één gezamenlijk ICT-project dat ten dienste staat van de
verschillende bestaande initiatieven en organisaties.
De basis vormt de gegevensbank van Nederlandskundige zorgverleners, die tot op heden bij elkaar
gebracht werd door Pro Medicis Brussel. Zowel zorgvragers als zorgverleners moeten telefonisch
of via het web deze gegevensbank kunnen raadplegen.
De gegevensbank vormt eveneens de basis voor het concept van zorgpaden zoals uitgeschreven
door Zorgnet, waardoor de communicatie over patiëntendossiers tussen zorgverleners
geoptimaliseerd kan worden. Bovendien is het ICT-project via een intranet-gegeven een aanzet tot
netwerkvorming tussen de Nederlandskundige zorgverleners.
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Ten slotte kan de website ook een interessant instrument worden in het analyseren van vraag en
aanbod en detecteren van hiaten in de Nederlandskundige gezondheidzorg in Brussel. Met de
geplande campagne zal, zoals gezegd, de zichtbaarheid van het Nederlandskundig zorgaanbod een
duidelijke stimulans krijgen.
Begin 2007 werd ook het zakboekje van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad aangevuld
met gegevens van Pro Medicis Brussel (PMB). Het zakboekje en de elektronische sociale kaart
zijn hét verwijsinstrument in de welzijnssector. Deze werden beter bekend gemaakt tijdens
verschillende bijeenkomsten van zorgverleners en het zakboekje werd zelfs gratis opgestuurd naar
alle eerstelijnszorgverleners, die opgenomen zijn in de databank van PMB. In het najaar 2007
wordt de databank van PMB samen met de sociale kaart van de BWR op het web en telefonisch
(via 1700, de vroegere Vlaamse Infolijn) ontsloten aan het grote publiek en aan de zorgverleners.
Dit moet de burger in staat stellen de best geplaatste Nederlandskundige zorgverlener of dienst te
vinden in zijn of haar regio en moet de zorgverlener in staat stellen gerichter door te verwijzen
binnen het versnipperde Nederlandstalige zorglandschap in Brussel. Dit is dus een zeer belangrijk
initiatief wat betreft het meer zichtbaar en dus toegankelijker maken van de Nederlandskundige
eerstelijnsgezondheidszorg en het welzijnsaanbod in Brussel. Het globale concept wordt in de
eerste plaats toegepast op de doelgroep van de Nederlandstalige zorgvrager in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand.

7.6

Een Platform Eerstelijnsgezondheidszorg

In het afgelopen jaar werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar zorgverleners elkaar
konden ontmoeten. Er werd een Brusselse kinesistenkring opgericht, de werkgroep kraamzorg
werd nieuw leven ingeblazen en weldra zal ook een Brusselse beroepsvereniging voor
verpleegkundigen opgericht worden.
Door deze evenementen werden de zorgverleners op de hoogte gesteld van de activiteiten van,
bijvoorbeeld Zorgnet, Pro Medicis Brussel en de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, en
werd bovendien de netwerking en het groepsgevoel onder de Nederlandskundige zorgverleners
gestimuleerd. In 2008 zal deze netwerking onder zorgverleners verder gezet worden om te komen
tot een representatief eerstelijnsplatform, dat vanuit het werkveld duidelijke signalen aan de
overheid en de tweede lijn kan geven.
Pro Medicis Brussel en de BWR hebben in een gezamenlijke omgevingsanalyse, in kaart gebracht
waar de meeste Nederlandskundige eerstelijnszorgverleners actief zijn en op welke manier zij
momenteel (samen)werken. Dit gekoppeld aan de recente ontwikkelingen op het vlak van
Impulseo, het federaal initiatief om startende huisartsen in bepaalde regio’s een financieel duwtje
in de rug te geven, de woonzorgzones, de netwerkenquête van Pro Medicis Brussel en
demografische gegevens van de bevolking van Brussel, moet het mogelijk maken om deskundig
advies te geven aan startende zorgverleners.

7.7

Haalbaarheidsstudie naar een UZ-antenne in het zuiden van
Brussel

De hierboven geschetste initiatieven behelzen in de eerste plaats een verbeteren van de coördinatie
tussen en het verhogen van de zichtbaarheid van het bestaande aanbod. Het is echter duidelijk dat
in (sommige delen van) Brussel het aanbod aan Nederlandskundige zorgverleners te mager is.
Reeds enkele jaren overweegt het Universitair Ziekenhuis Brussel, het vroegere AZ-VUB, een
poliklinische antenne uit te bouwen in het zuiden van Brussel. De recente realisatie van een
soepelere verloningsstructuur voor artsen, waardoor bijkomende verloning in functie van
bijkomende activiteit wordt toegestaan, zou de slaagkans van dit project aanzienlijk verhogen.
Een eerste stap is nu een haalbaarheidsstudie met een drieledige vraagstelling: de economische
haalbaarheid, de sociologische opportuniteit en de geschikte locatie.
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Indien die haalbaarheidsstudie op de drie aangehaalde punten een positief antwoord biedt, is het
UZ Brussel bereid in te staan voor de realisatie en exploitatie van de polikliniek. Ik financier deze
haalbaarheidsstudie voor een bedrag van 60.500 euro via het Vlaams Brusselfonds.

8

SPORT

Het Vlaamse gemeenschapsbeleid met betrekking tot sport in Brussel volgt 2 grote sporen. Ik richt
me in de eerste plaats op de uitbouw van sportinfrastructuur in de hoofdstad. Daarnaast wil ik
sportparticipatie bevorderen. Bijzondere aandacht is er voor jongeren, met het project “Kort op de
Bal”.

8.1

Inhaaloperatie voor sportinfrastructuur voor Brussel

Sportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van een doeltreffend sportbeleid.
Zonder geschikte infrastructuur kunnen heel wat sporten niet beoefend worden, zeker niet op
permanente basis. Nog meer dan de andere regio’s in Vlaanderen, vertoont Brussel een tekort aan
kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Er is een enorme behoefte aan zowel nieuwe sportinfrastructuur
als aan renovatie van de bestaande sportinfrastructuur. Zo is er volgens de behoeftenormen (0,2 m²
per inwoner) in Brussel o.a. een tekort van ca. 30 middelgrote sporthallen.
In het kader van de inhaalbeweging die ik op het vlak van sportinfrastructuur wens te realiseren,
voorzie ik de financiering van de uitbouw van een voetbalcentrum aan de Schapenweg in Jette.
Deze grond is eigendom van de VUB. De VUB zal voor de realisatie van dit voetbalcentrum
optreden als bouwheer en na de realisatie ervan een exploitatieovereenkomst van 20 jaar afsluiten
met de Ritterklub vzw.
De uitbouw van het voetbalcentrum Brussel door de VUB, ligt op deze manier in het verlengde van
het tweesporenbeleid dat de Vlaamse overheid in het kader van het sportbeleid voert, met name de
uitbouw van geschikte sportinfrastructuur enerzijds en anderzijds het stimuleren van de recreatieve
sportbeoefening en het verhogen van de sportparticipatie. Recreatieve sportbeoefening en -beleving
van senioren, volwassenen en jongeren krijgen prioritaire aandacht. In het bijzonder wordt aandacht
besteed aan de sportparticipatie van maatschappelijk kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen.
Meer dan voor anderen is sport voor deze groepen een bron van emancipatie en ontplooiing. De
oprichting van basisinfrastructuur voor sportbeoefening is normaliter een taak voor de
gemeentelijke overheden, de bovenlokale infrastructuur voor sportbeoefening is dan weer een taak
voor de regionale overheden, in Brussel de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse
overheid draagt de verantwoordelijkheid voor de topsportinfrastructuur. Met de financiering van het
onderhavige project worden echter verschillende infrastructurele behoeften gelijktijdig ingevuld:
-

de nog steeds bestaande behoefte aan voetbalterreinen voor studenten en personeelsleden
van de universiteit en van de ErasmusHogeschoolBrussel;
de nood aan degelijke voetbalterreinen voor de Nederlandstalige voetbalclubs in Brussel
en omgeving.

Dit project sluit naadloos aan bij mijn Brusselbeleid zoals verwoord in mijn beleidsnota 20042009, en bij mijn beleid zoals verwoord in mijn beleidsnota sport 2004-2009. Daarenboven
beantwoordt dit project aan een in het verleden reeds door de Vlaamse overheid aangegaan
engagement tot subsidiëring van de VUB voor de aanleg van sportinfrastructuur op de campus van
de VUB te Jette. Voor de financiering van dit project, voorzie ik 2.250.000 euro via het Vlaams
Brusselfonds en 338.000 euro ten laste van programma HF 52.01B – Subsidies voor
sportinfrastructuur van de particuliere sector. Het bedrag van 141.000 euro, dat in 2006 aan
Ritterklub werd toegekend voor de realisatie van voetbalaccommodatie, zal in dit project worden
ingebracht. Hiervoor sluiten de Ritterclub en de VUB onderling een overeenkomst af.
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Kort op de Bal

“Kort op de Bal” is een integraal jeugd- en sportproject voor 6- tot 18-jarigen met voetbaltalent,
die zijn aangesloten bij een voetbalclub maar door een cumul van factoren (o.a sociaaleconomisch, etnisch-cultureel, leerachterstand ...) nood hebben aan een breed
ondersteuningspakket. De 7 voetbalclubs die bij dit project betrokken zijn, bevinden zich alle op
het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Voor het sportjaar 2007 2008, steun
ik dit project voor een bedrag van 350.000 euro.
De clubs spelen in dit project een cruciale rol en worden ondersteund om hun maatschappelijk
engagement op te nemen. Het project omvat 4 deelluiken: een sportief, een educatief, een
tewerkstellings- en een infrastructuurluik. Bedoeling van dit project is kwetsbare jongeren en hun
ouders via sport en door een degelijke randbegeleiding op het vlak van hun schoolwerk, kansen te
geven om sterker te staan in de maatschappij. Met het Huis van het Nederlands wordt
samengewerkt voor de organisatie van cursussen Nederlands voor de trainers en voor de kinderen.
In 2007 werd het voortraject van Kort op de bal afgerond. Na verschillende en intense contacten
met de 7 betrokken clubs (Ritterklub Jette, Jeunesse Molenbeek, Anderlecht AS Milan, FC
Schaerbeek, AS Etoile, K Sp FC Haren, FC Uccle Leopold) werd een degelijke SWOT-analyse per
club gemaakt, waarin de specifieke sterktes en noden in kaart werden gebracht. Het document
omschrijft op welke vlakken de clubs zullen versterkt worden via het Kort op de Bal-project. Per
club werd een analyse gemaakt van zowel de sociaal-educatieve, de sporttechnische, de
organisatorische als de materiaaltechnische situatie. Vanaf oktober 2007 zal het project in de
verschillende clubs worden opgestart. De resultaten van de SWOT-analyse vormen de basis
waarop de projectinvulling op maat van elke club zal gebeuren.
De deelnemende clubs zullen ondersteund/versterkt worden op 3 domeinen:
-

-

-

Sporttechnische versterking: trainers kunnen de opleidingen van de Vlaamse
Trainersschool (VTS) of de Heizelschool volgen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een
betere sporttechnische coördinatie door de huidige ploeg vrijwilligers. In elke club zal één
trainer worden ‘vrijgemaakt’, die als jeugdcoördinator zal fungeren en een erkende cursus
TVJO (Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding) zal volgen.
Sociaal-educatieve verenigingsversterking: binnen elke club zal een halftijdse
verenigingsondersteuner aangesteld worden. Deze moet de interne clubcontacten
uitbouwen en structureren, contacten met de scholen onderhouden, randinitiatieven
organiseren, doorverwijzen naar huiswerkbegeleiding, extra-sportieve activiteiten
opzetten, cursussen rond bijvoorbeeld conflictbeheersing/omgaan met probleemjongeren
initiëren …
Materiaalondersteuning: op het vlak van materiaal hebben verschillende clubs nood aan
trainings- en educatief materiaal, aan mogelijkheden om het vervoer van de kinderen van
en naar wedstrijden te realiseren, enzovoort.

Het eerste werkingsjaar van het project ‘Kort op de Bal’ loopt tot 31 juli 2008. Vanaf 2008 wordt
dit project ondergebracht in de proeftuinen van het participatiedecreet en zal het, mits een gunstige
evaluatie van de bereikte doelstellingen, gecontinueerd worden. Het begrip “proeftuin” werd als
volgt omschreven: “proeftuinen, die sportclubs uit centrumsteden in grootstedelijke gebieden
versterken om beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen naar jongeren en hun ouders, die
door een cumul van factoren nood hebben aan een breed ondersteuningspakket”.

8.3

Het nieuwe decreet op het lokaal en regionaal Sport voor Allenbeleid

Met het nieuwe decreet op het lokaal en het regionaal Sport voor Allen-beleid krijgt het Sport voor
Allen-beleid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad vanaf 2008 een serieuze financiële impuls
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vanuit Vlaanderen. In het verleden werd aan de sportdienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie een jaarlijkse ondersteuning van iets meer dan 50.000 euro gegeven.
Vanaf 2008 wordt de subsidie van Vlaanderen voor de lokale sportwerking in de Brusselse regio
opgetrokken tot 800.000 euro. Hiervan gaat 400.000 euro naar de VGC voor het voeren van een
regionaal sportbeleid. Met de overige 400.000 euro wil ik de Brusselse gemeenten rechtstreeks
stimuleren om in te stappen in dit nieuwe decreet. Als een gemeente niet op dit aanbod ingaat,
verschuift de invulling van dit lokale Sport voor Allen-beleid, volgens dezelfde basisvoorwaarden,
naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met het decreet wordt m.a.w. de beleidslijn verder
gezet, dat de Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks de samenwerking met Brusselse gemeenten wil
aangaan.
Evolutie 2004-2008 van subsidies Sport voor Allen-decreet aan VGC en Brusselse gemeenten
Allocatie
HF 41.08B

libellé
Dotatie
Bloso
subsidies
decreet
SVA

2004
50.000

2007
55.000

2008
800.000

Groei
04-08
1500 %

Prognose
2009
800.000

Groei
04-09
1500 %

Het is mijn bedoeling dat de helft van de Vlaamse middelen wordt aangewend voor de
ondersteuning van de Nederlandstalige clubs, op basis van een subsidiereglement met
objectiveerbare criteria. Aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenten zou
bijvoorbeeld kunnen gevraagd worden om clubs, die initiatieven in of samen met scholen
organiseren, extra te honoreren via het subsidiereglement.
Daarnaast moet 20 % van de Vlaamse middelen voorzien voor de gemeenten gaan naar initiatieven
anders-georganiseerd sporten, zoals buurtsport, schoolsportprogramma’s, sportkampen of
sportstages. Ook hier kan een nauwe samenwerking worden opgebouwd met scholen in de buurt,
zodat op deze manier voor de leerlingen een aantal flankerende Nederlandstalige
sportvoorzieningen op een toegankelijke manier en dichtbij worden aangeboden.
Tot slot wil ik opmerken dat zowel het project “Kort op de Bal” als het nieuwe decreet op het
lokaal en regionaal Sport voor Allen-beleid perfect passen perfect in mijn engagement om gevolg
te geven aan de Rondetafel Conferentie Onderwijs Brussel. Hieruit bleek andermaal duidelijk dat
één van de grote problemen van anderstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel,
het feit is dat ze niet of amper de gelegenheid krijgen om het Nederlands buiten de school te
oefenen. Ook deze sportprojecten moeten ertoe kunnen bijdragen dat het Nederlands voor deze
kinderen niet vaak enkel de taal is die ze horen en spreken op school.
Andere projecten, die eveneens kansen geven aan de Brusselse sportactoren, zijn het Vlaams
Sportinfrastructuurfonds en het subsidiereglement Jeugdvoetbal. Dit subsidiereglement zal in 2007
aangewend worden om Nederlandstalige clubs bij hun jeugdsportinfrastructuurwerken te
ondersteunen. In 2008 zal het worden ingezet voor kwaliteitsbevorderende initiatieven. Hoeveel
middelen uit de globale som precies naar Brussel zullen gaan, zal afhangen van het aantal
ingediende en geselecteerde projecten. Ik meen dus te kunnen stellen dat ik ook binnen mijn
beleidsdomein sport, de Brusselnorm haal.

9

JEUGDBELEID

Net als in de voorbije legislatuur zal ik er over waken dat de decreten, besluiten en regels uit het
jeugdbeleid ook voor de Brusselse situatie hanteerbaar blijven. Zo bestendigen wij de regel om 6%
van het gemeentelijke jeugd(werk)beleid voor Brussel te vrijwaren. Brussel blijft ook in de
Vlaamse regelgeving gelijkgeschakeld met de Vlaamse gemeenten. Dit moet ervoor zorgen dat
Vlaamse initiatieven voor kinderen en jongeren ook in Brussel een basis blijven vinden.
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In overeenstemming met de procedure zoals omschreven in Art.8 §2.1° van het decreet van 14
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, werd ook in 2007 6% of
1.047.000 euro voorbehouden voor de uitvoering in 2007 van het jeugdwerkbeleidsplan 2006 2010 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze gelden zijn terug te vinden op
begrotingsprogramma HG4301C – Subsidies voor het uitvoeren van een lokaal
jeugdwerkbeleidsplan (decreet 14 februari 2003).
In 2006 ging voor de VGC een nieuwe beleidsplanperiode in en werd het jeugdwerkbeleidsplan
2006-2010 voor subsidiëring aanvaard. In 2007 werden de artikels in verband met de VGC binnen
het decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten aangepast naar analogie met de aanpassingen die
gebeurden voor het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.
Concreet houdt dit in dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanaf 2008 de mogelijkheid
geboden wordt in te spelen op de jeugdwerkprioriteit: ‘jeugdwerkinfrastructuur’. Een zesde van
hun budget wordt hiervoor voorbehouden. Eveneens wordt bij besluit geregeld dat, naar analogie
met de provincies, na het derde jaar, een tussentijdse evaluatie van het lopende beleidsplan wordt
ingevoerd.
Van het totale bedrag van 20.000.000 euro voor 2008 wordt 6% gereserveerd voor het jeugdwerk
in Brussel. Voor 2008 wordt dus 1.200.000 euro gereserveerd voor Brussel; een zesde hiervan, of
200.000 euro, moet besteed worden aan de jeugdwerkprioriteit. De Vlaamse
Gemeenschapscommissie wordt dan ook gevraagd om in te breken in het lopende, goedgekeurde
jeugdwerkbeleidsplan 2006-2010, en te kijken hoe vanaf 2008 het Vlaamse jeugdwerk in Brussel
extra ondersteund kan worden op het vlak van jeugdwerkinfrastructuur.
Evolutie:
1999

2007

2008

% tov 1999

625.063

1.047.000

1.200.000

+ 92%
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BESLUIT
2008 wordt een cruciaal jaar voor het Brusselbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Heel wat grote
projecten en initiatieven zullen immers concreet vorm krijgen en zichtbaar worden voor het grote
publiek. De klemtoon op het welzijn- en gezondheidsbeleid wordt nog duidelijker. Na jaren van de
nodige en grondige voorbereiding gaan de eerste woonzorgzones open en is de ontsluiting van de
databank met Nederlandskundige zorgverleners een feit. Op intercultureel vlak start het Vlaams
Marokkaans Culturenhuis Daarkom met haar eerste activiteiten en zullen ook de
verbouwingswerken starten. In 2008 zetten we het Vlaams Communicatiehuis Brussel definitief in
de steigers, met een beheerstructuur en verbouwingsplannen. Met de ontwikkeling van het
Vlaamse Communicatiehuis Brussel zal de zichtbaarheid, promotie en participatiebevordering een
aanzienlijk groeiscenario kennen. De uitbouw van het voetbalcentrum in Jette en de start van het
Sport voor Allen-decreet geven uitvoering aan de sportdoelstellingen voor Brussel: een
inhaalbeweging voor sportinfrastructuur en het stimuleren van sportparticipatie. De
maatschappelijk uitdaging wordt het onderwijs.
Naast deze verschillende concrete initiatieven, wil de Vlaamse Gemeenschap, na het succesverhaal
van Flagey, verder zoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met andere overheden. Op die
manier wordt de openheid, wat toch wel één van de kernbegrippen is van het Vlaams
Brusselbeleid, extra in de verf gezet. Daarnaast blijf ik aandacht besteden aan de zichtbaarheid van
Vlaanderen in Brussel en omgekeerd door middel van verschillende communicatiecampagnes.
Participatie blijft een leitmotiv. En tot slot, blijf ik de band aanhalen tussen Vlaanderen en haar
hoofdstad.

Bert ANCIAUX
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

________________________
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BIJLAGE 1: SAMENVATTING VAN DE BELEIDSINTENTIES 2008
Een 3-sporenbeleid voor Brussel
- organisatie 11-juliviering in Brussel
- opvolging Rondetafelconferentie Onderwijs Brussel
- operationaliseren “Brusselnorm”
- onderzoek taal en identiteitsvorming
- onderhoud virtueel documentatiecentrum BRIO
- in kaart brengen van mogelijke overlappingen subsidiëring VGC - VG
Constructieve samenwerking met de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
- opvolging afspraken Flagey
- opvolging overleg Franse Gemeenschap ivm onderwijs
- bilaterlaal protocolakkoord “medisch verantwoord sporten” met de GGC
Een Vlaams communicatiebeleid met en over Brussel
- communicatiecampagnes voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de
versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
- decreet Vlaams Communicatiehuis Brussel
- opvolging rol van de Brusselse mediapartners
Het Nederlands in Brussel
- ondersteuning taalpromotie via het Huis van het Nederlands
- uitbouw occasionele kinderopvang in het Huis van het Nederlands
- promotie Steunpunt Taalwetwijzer
- evaluatie dienstverlening Steunpunt Taalwetwijzer
- opvolging taalklachten via het Federaal Overlegcomité
Diversiteit als rode draad
- uitbouw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom
- betoelaging diversiteit via projectensubsidies
Brussel, studentenstad
- uitbreiding huisvesting voor pas-afgestudeerden
- promotie van Brussel als studenten- en werkstad voor studenten en afstuderenden
- samenwerking hoger onderwijs in Brussel
Cultuur
- betoelaging Vlaamse projecten in Brussel met een experimenteel of vernieuwend karakter
- convenant met VGC in het kader van decreet lokaal cultuurbeleid
- erfgoedconvenant VGC uitbreiden
- bewaar- en ontsluitingsplan orgelcollectie familie Ghysels
Gezondheid en welzijn
- operationalisering woonzorgzones Brussel
- uitbreiding virtueel ziekenhuis Zorgnet Brussel
- verbetering taakverdeling tussen de verschillende partners in het Brusselse
gezondheidswerkveld
- afstemming tussen gezondheid en welzijn
- verhoging zichtbaarheid Nederlandskundig zorgaanbod via databank en publiekscampagne
- uitbouw platform eerstelijnsgezondheidszorg
- haalbaarheidsstudie UZ-antenne in het zuiden van Brussel

Bert Anciaux

Beleidsbrief BRUSSEL –2008

41

43

Stuk 1415 (2007-2008) – Nr. 1

Sport
- realisatie voetbalcentrum Brussel
- verderzetting pilootproject ‘Kort op de Bal’
Jeugd
- jeugdwerkprioriteit ‘jeugdwerkinfrastructuur’ voor VGC
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BIJLAGE 2: OPVOLGING RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET
VLAAMS PARLEMENT
Motie over de nieuwe communautaire spanningen rond het cultuurhuis Flagey en het
eventueel failliet van het co-communautaire model in Brussel, aangenomen in de vergadering
van 14 februari 2007.
Op 9 maart 2007 bereikten we als Vlaamse Gemeenschap een ambitieus akkoord met de Franse
Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over Flagey. Dit akkoord over het cocommunautaire beheer van de instelling stelt de toekomst van het culturele vlaggenschip veilig.
De drie partijen engageerden zich voor een duurzame en substantiële ondersteuning. De
samenstelling van de beheersorganen van de vzw Flagey zijn proportioneel aangepast aan de
financiële bijdragen van de drie overheden. In de raad van bestuur heeft de Vlaamse Gemeenschap
zes vertegenwoordigers, de Franse Gemeenschap drie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook
drie (onder wie één Nederlandstalige).
Eens de bestuurlijke constellatie op punt, kon de nieuwe algemeen directeur Hugo De Greef werk
maken van een sterk artistiek project: een multidisciplinair programma dat zich concentreert rond
festivals.
De afgesproken institutionele en budgettaire evenwichten geven een duurzame en solide basis.
Centraal staan de kansen voor Flagey om verder te groeien naar een prachtig en krachtig
cultuurhuis in Brussel, waarbij met succes een co-communautair beheer wordt verwezenlijkt. Het
dossier strekt als voorbeeld voor toekomstige co-communautaire samenwerking in Brussel.
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