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Voorwoord 

 

In 2016 vierde Sint-Gillis haar 800ste verjaardag. Met tal 

van activiteiten voor iedereen hebben we toen een ode 

gebracht aan haar sterke identiteit, die te danken is aan 

haar folklore, kunst en cultuur. 

Sint-Gillis staat bekend als een plek waar kunstenaars 

goed gedijen. Door haar verleden, haar cultuurbeleid en 

haar ruimtes voor creaties, geeft onze gemeente cultuur 

een centrale plaats. Het zou echter weinig zin hebben 

cultuur te ondersteunen, zonder dat daar een effectief 

cultuurbeleid achter zit.   

Na talrijke ontmoetingen met cultuuractoren op het 

terrein werd het Gemeentelijk cultuurbeleidsplan 2018-

2023 op basis van vier belangrijke pijlers opgebouwd: 

transversaliteit, laagdrempeligheid, ontmoeting van 

culturen, begeleiding en promoten van kunstenaars. 

De eerste pijler transversaliteit is gericht op het 

versterken van de gemeentelijke culturele uitstraling tot 

ver buiten de gemeentegrenzen, op het streven naar 

zoveel mogelijk samenwerkingen en het inpassen van 

ondersteuning van cultuur in alle gemeentelijke 

aangelegenheden. Cultuur verspreiden door muren te 

slopen betekent dat het universele karakter ervan wordt 

gekoesterd en dat cultuuruitingen aan bod komen, die 

niet voor één enkele sociale klasse of voor specifieke 

gemeenschappen bestemd zijn.  

De laagdrempeligheid is de tweede pijler en lijkt ons één 

van de voorwaarden voor het samenleven. De aanslagen 

die Europa de afgelopen jaren hebben geteisterd nopen 

ons er meer dan ooit toe van interculturele ontmoetingen 

een belangrijke uitdaging te maken en die kunnen er 

enkel komen als ze voor zoveel mogelijk mensen 

toegankelijk zijn. Daarom moeten initiatieven naar 

jongeren toe een leidraad zijn binnen ons beleid, door 

bijvoorbeeld de band te versterken tussen cultuur en de 

school, DE plaats waar culturele democratisering en 

mixiteit vorm krijgen.  
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De sociale, economische of culturele uitdagingen van een stad 

of een gemeente moeten samen worden aangepakt en sociale 

samenhang is daar een absolute voorwaarde bij. De diversiteit 

van culturen, die via het verenigingsleven en een sterk 

cultuurbeleid wordt aangemoedigd, moet leiden tot wat ik "de 

actieve ontmoeting van culturen" zou noemen. Dit is meteen de 

derde pijler, die werk maakt van sociale samenhang en die 

iedereen in aanmerking neemt, ongeacht zijn of haar leeftijd, 

levensstandaard, afkomst of religieuze overtuiging. En dit geldt 

des te meer voor een gemeente zoals Sint-Gillis, de zesde 

jongste gemeente van België, met een gemiddelde leeftijd van 

39,95 jaar. De Brusselse gemeente ook met het grootste aantal 

personen met een vreemde nationaliteit, waar creatie en 

ontmoetingen tussen generaties en culturen belangrijke troeven 

zijn. Deze intense culturele activiteit is ook een ideale 

voedingsbodem om kunstenaars van over de hele wereld aan te 

trekken. Het promoten van die kunstenaars en hen begeleiden 

bij hun creatieve proces is de laatste pijler van ons gemeentelijk 

plan. Die verdient al onze aandacht, willen we de artistieke 

eigenheid van onze gemeente vrijwaren. 

Als drijvende kracht achter economische ontwikkeling en 

innovatie, persoonlijk en collectief welzijn, gezelligheid en 

ontmoeting, lijkt het in een periode van grote maatschappelijke 

veranderingen meer dan ooit noodzakelijk om cultuur een 

bevoorrechte plaats te geven binnen het gemeentebeleid. 

 

 

 

 

Charles Picqué 

Burgemeester 
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Vooraf 

 
In 2018 heeft de gemeente Sint-Gillis voor het eerst in haar 

geschiedenis een gemeentelijk cultuurbeleidsplan goedgekeurd. 

Dit document moet als kompas dienen voor de gemeentelijke 

culturele actie en is het resultaat van langdurig en grondig overleg 

met alle terreinactoren: gemeentelijke diensten, verenigingen en 

socio-culturele actoren in de gemeente, enz. 1  

 

Op die manier hebben we een aantal prioriteiten en werkpistes 

kunnen bepalen. Daaruit zijn vijftien strategische doelstellingen 

voortgekomen die we rond vier pijlers hebben gestructureerd: 

transversaliteit, toegankelijkheid, ontmoetingen tussen culturen, 

begeleiding en promotie van kunstenaars. Het moest een evolutief 

plan worden met input na de verschillende bijeenkomsten met de 

artistieke en socio-culturele actoren van de gemeente: de GCBP-

rondetafelgesprekken. 

 

Toen ik in oktober 2019 als schepen ben aangetreden, was het 

meteen duidelijk dat dit plan een belangrijke leidraad van de 

gemeentelijk initiatieven op vlak van cultuur moest blijven. Door 

het gedetailleerd en volledig in kaart brengen van de culturele 

realiteit van de gemeente, de behoeften van de bevolking en de 

inbreng van de verschillende partners was het een geprivilegieerd 

instrument waarmee iedereen zijn of haar culturele rechten kon 

uitoefenen.  

 

In het kader van de gemeentelijke actie heeft deze ambitie zich 

reeds vertaald in de verwezenlijking van verschillende strategische 

doelstellingen die in dit plan staan beschreven. Alle acties één voor 

één opsommen zou ons te ver leiden, toch lijkt het me belangrijk 

om op een aantal ervan terug te komen.   

 

Zo kregen de versterkte samenwerking tussen beide 

gemeenschappen en de bereidheid van de gemeente om 

kunstenaars te helpen concreet vorm in de projectoproep 

CultuurCultuur1060, die in 2020 werd gelanceerd en waarbij ruim 

vijftig projecten op ondersteuning konden rekenen.  

 

Veel aandacht ging daarbij naar de ontwikkeling van kunst in de 

openbare ruimte. Dankzij fresco's, installaties en extra muros 

                                                           
1 Dit plan is met name gebaseerd op het grondige werk (drie jaar onderzoek) dat het hele team van het 
Centre Culturel Jacques Franck heeft verricht rond de gedeelde analyse van het grondgebied, de 
vijfjarenplannen van de dienst Cultuur/Huis van Culturen en de Franstalige gemeentelijke bibliotheek 
van Sint-Gillis, het cultuurplan van de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden, en niet te vergeten 
het Cultuurplan voor Brussel 2009-2014 van de COCOF, alsook het Cultuurplan voor Brussel van het 
Réseau des Arts à Bruxelles/Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO).  Ik wil hierbij graag hulde brengen 
aan mijn voorganger, de heer Carlo Luyckx, die dit proces als schepen van cultuur in goede banen 
heeft geleid. 
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performances konden we een publiek bereiken dat verder van 

cultuur afstaat, door de artistieke creatie een plaats te geven in het 

hart van de wijken.   

 

Om alle Sint-Gillenaren beter te informeren over de culturele 

actualiteit, wordt het tweemaandelijkse tijdschrift Infoculture 

voortaan minstens één keer per jaar in alle bussen verspreid en 

bevat het een rubriek ter promotie van kunstenaars en een focus 

op jongeren, waarin hun visie op kunstbeoefening aan bod komt.  

Als optimale aanvulling bij de informatie op papier, hebben we de 

website van de dienst Cultuur in een nieuw kleedje gestoken.  

 

De jeugd krijgt in het gemeentelijke cultuurbeleid een nog grotere 

prioriteit. Workshops coderen, samenwerkingen met de 

jeugdhuizen, het Webatelier dat materiaal uitleent, de hervatting 

van theaterateliers door de Compagnie des Neuf lunes in het 

Pelgrimshuis, of ook de workshops "Liseurs en ville" en 

"Moov'ment" van het Huis van Culturen zijn maar enkele 

voorbeelden van de bijzondere aandacht die de gemeentelijke 

culturele diensten aan het jonge publiek schenken. De 

intergenerationele component werd niet vergeten met de 

workshops "kangourou" en "bébé qui lit" in de Franstalige 

bibliotheek en de "ouder-kind"-activiteiten in het Huis van de 

Culturen. 

 

Ten slotte is de dienst Cultuur blijven ijveren voor de consolidatie 

van de transversaliteit van de cultuur door het netwerk van 

artistieke en socio-culturele actoren te versterken. De dienst staat 

o.a. in voor de organisatie en opvolging van de jaarlijkse 

rondetafelgesprekken tussen alle culturele actoren van de 

gemeente, om het cultuurbeleidsplan tot leven te brengen en te 

laten evolueren.  

 

Een van de sterkste punten van dit plan is ongetwijfeld dat het niet 

in steen gebeiteld is en dat het kan evolueren in functie van de 

realiteit en de feedback van de culturele actoren. Tegelijkertijd 

krijgen ze de kans elkaar in een andere omgeving te ontmoeten en 

hun blik te verruimen. Zo kunnen ze even stil staan bij de manier 

waarop ze werken om samen de prioriteiten te bepalen die moeten 

worden aangepakt.  

 

Dit overleg is bijzonder zinvol in Sint-Gillis, waarvan de levendige 

cultuur wordt erkend dankzij de vele dynamische publieke en 

private culturele actoren en de aanwezigheid van heel wat 

kunstenaars uit alle disciplines. 

 

Ik heb hier al enkele initiatieven van de gemeentelijke 

cultuurdiensten aangehaald maar ik had net zo goed de tientallen 

acties kunnen opsommen van de op ons grondgebied gevestigde 

artistieke en socio-culturele actoren om kunstenaars te 

ondersteunen, van jongs af aan het cultuurbesef effectief te 
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ontwikkelen, de aanwezigheid van kunst in de openbare ruimte te 

versterken, werk te maken van laagdrempelige cultuur voor het 

hele publiek van Sint-Gillis en om de kruisbestuiving van meerdere 

cultuurexpressies aan te moedigen.  

 

Deze uitzonderlijke dynamiek van haar artistieke en socio-culturele 

sector is voor onze gemeente essentieel om de vele uitdagingen 

waar ze voor staat te kunnen aanpakken.  

 

Ook al is de economische en sociale situatie er de afgelopen 

decennia op vooruitgegaan, toch kampt onze gemeente nog steeds 

met grote ongelijkheden. Voor kansarme jongeren en volwassenen 

is deelname aan kunst en cultuur niet evident. De grote diversiteit 

die Sint-Gillis op haar amper 2 km² grote grondgebied kent biedt 

echter heel wat kansen en is tegelijk een uitdaging.  

 

Om die uitdaging aan te gaan ben ik ervan overtuigd dat cultuur 

het fundament is waarop we een vreedzame gemeente kunnen 

bouwen, waar het samenleven harmonieus verloopt. Het lokale 

cultuurbeleid kan en moet een verbindende rol spelen in het 

sociale weefsel en een hefboom zijn van sociale emancipatie. 

 

Om deze rol te kunnen spelen, moeten alle inwoners/-woonsters 

van Sint-Gillis, ongeacht hun herkomst, dezelfde kansen en 

dezelfde toegangsmogelijkheden kunnen krijgen. Fysieke, 

zintuiglijke, psychische, mentale, sociale, financiële en culturele 

struikelblokken mogen de uitoefening van ieders culturele rechten 

niet in de weg staan.  

 

Deze door ons allen verdedigde culturele democratie wordt enkel 

bewaarheid indien alle actoren die van ver of dicht bij de culturele 

kring betrokken zijn, aan hetzelfde zeel trekken. Het is door onze 

ervaringen uit te wisselen en te delen, en in debat te gaan, dat we 

samen de beste antwoorden kunnen vinden om in die opzet te 

slagen. Dankzij deze ontmoetingen zullen we beter in staat zijn de 

vraagstukken aan te pakken die belangrijker worden of zullen 

worden en waarop wij ons volgens mij de komende jaren moeten 

richten; ik denk met name aan de genderproblematiek en de 

ecologie, die bijzonder belangrijk zijn voor onze jongere generaties, 

net die die we een centrale plaats willen geven in onze actie.  

 

Door de pandemie is deze dynamiek uiteraard danig verstoord 

geraakt. Ze heeft de culturele sector, en in het bijzonder de 

kunstenaars, een zware slag toegebracht.  Door de pandemie 

konden we elkaar twee jaar lang niet ontmoeten en ondanks alle 

verbeeldingskracht van de teams van de dienst Cultuur, kan de 

virtuele wereld moeilijk de rijkdom van face-to-face uitwisselingen 

vervangen, ook al werden tijdens deze ontmoetingen op afstand 

prioritaire actielijnen vastgesteld.   
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En ook al kwam dit proces onder druk te staan, toch heeft de 

pandemie op soms dramatische wijze bevestigd hoe relevant de 

prioriteiten die dit plan en onze bijeenkomsten hadden vastgesteld 

wel waren: het belang om kunstenaars, wier precaire statuut 

tijdens deze crisis werd onderstreept, te ondersteunen, en de 

aandacht die we moeten besteden aan het jongerenpubliek, dat 

het op psychologisch vlak ongetwijfeld het zwaarst te verduren 

kreeg. Volledig terecht is ook de ambitie om de culturele praktijk 

extra muros te ontwikkelen, gezien het formidabele vermogen om 

een publiek te bereiken dat ver van de cultuur afstaat, door 

rechtstreeks in de wijken te worden uitgerold en het vermogen om 

kunstenaars en de verschillende publieken met elkaar in dialoog 

te brengen, op een manier die fundamenteel verschilt van hoe het 

er in spektakelzalen en tentoonstellingen aan toe gaat.    

          

Binnenkort is het tijd om werk te maken van een nieuw plan voor 

de komende jaren. Dankzij het collectieve werk dat we verrichten, 

ben ik ervan overtuigd dat de lessen die we daaruit trekken, ons de 

weg zullen wijzen om een nieuw plan op te stellen dat is aangepast 

aan de uitdagingen en problemen van onze tijd. 

 

 

 

 

Francesco Iammarino 

Schepen van Cultuur 
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Sint-Gillis houdt van cultuur! 

 
Het Schepenambt waaronder deze uitgelezen materie valt is er al 

decennia lang getuige van. Sint-Gillis is als een confetti, te midden 

van Brussel, een lap grond, vol levenslust die haast letterlijk 

cultuurvitaminen bevat. 

 

In 1998 openen de gemeentelijke bibliotheek en het Huis van het 

Boek de deuren. In die tijd was het een pilootproject dat werd 

toegejuicht omwille van zijn ambitie om de bevolking aan het lezen 

te krijgen, een centrale plaats in het lokale cultuurbeleid te 

geven. In 2000 vestigt de gemeentelijke dienst Cultuur zich in het 

Pelgrimshuis, na jarenlang een kantoor met de dienst Onderwijs te 

hebben gedeeld. De dienst werkt nauw samen met het cultureel 

centrum Jacques Franck en doet er alles aan om de culturele 

diversiteit in Sint-Gillis uit te dragen vanuit dit historische 

kunsthuis, dat één van de pronkstukken van het erfgoed in Sint-

Gillis is. Na een grondige renovatie biedt het Volkshuis vanaf 2002 

onderdak aan culturele activiteiten en het verenigingsleven. 

Dankzij Europese financiering opent in 2006 de digitale openbare 

ruimte Webatelier haar deuren om de digitale kloof te dichten. In 

de Zuidwijk is het in 2007 de beurt aan het Huis van Culturen, een 

industrieel pand dat tot een cultuurinfrastructuur wordt 

omgebouwd en dat in laag Sint-Gillis, vlakbij het grootste station 

van België, tot een vaste waarde is uitgegroeid.  

 

Deze korte terugblik leert ons dat de uitvalsbasis van de 

gemeentelijke cultuurdienst in amper een paar jaar tijd van één 

naar vijf gebouwen is gegroeid en - minder tot de verbeelding 

sprekend maar toch cruciaal - van een paar medewerkers, naar 

meer dan 25 personen is gegroeid.  

 

Een hele ontwikkeling dus, die meteen ook het belang aangeeft dat 

cultuur in Sint-Gillis inneemt! 

 

In de loop van de legislaturen hebben verschillende dames en 

heren schepenen, en ook tal van burgemeesters er werk van 

gemaakt deze erfenis in ere te houden en visies om te zetten in 

beleidsdaden. Wat deze personaliteiten, hun acties en 

maatregelen gemeenschappelijk hadden was om de bindende 

kracht van de culturele actie aan te moedigen.  

 

Niet eenvoudig als we bedenken hoeveel verschillende facetten de 

gemeente Sint-Gillis wel telt. De territoriale diagnose die in de 

volgende pagina's aan bod komt gaat op basis van cijfers dieper op 

die verschillende aspecten in. De teams van de dienst Cultuur, van 

de bibliotheek en van de digitale openbare ruimte Webatelier 
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willen deze diversiteit verpersoonlijken. Deze teams kunnen 

onmogelijk overal tegelijk zijn maar ze stellen zich wel als 

essentieel doel om opkomende talenten op te vangen en het 

verlangen om te creëren op een collaboratieve manier en zonder 

winstbejag te begeleiden, om zo een duurzame lokale uitstraling 

veilig te stellen.  

 

Ze richten zich daarmee tot een breed publiek, dat al dan niet de 

stap naar één van die cultuurtempels durft te zetten. Een 

democratische uitdaging dus.  

 

Het bruisende verenigings- en culturele leven in Sint-Gillis is het 

resultaat van een decennialang gevoerd cultuurbeleid. Onze taak 

is het dit beleid te bestendigen en de evolutie ervan te stimuleren. 

De taken zijn talrijk, de middelen beperkt en de actualiteit onzeker 

maar alle leden van de cultuurteams staan open voor de 

verzuchtingen en verwachtingen, ongeacht van wie ze komen, 

hoever ze al zijn ontwikkeld en wat de finaliteit ervan is. Cultuur als 

een dagelijkse creatieve onderneming, die zich verzet tegen "de 

verwildering van de wereld"!2  Cfr. In het kader, een beknopt 

overzicht van de waarden die de dienst Cultuur uitdraagt, een 

volwaardig kader om deze intenties in daden om te zetten. 

 

Te midden van een samenleving die gedreven wordt door 

rendement en economische druk, moet men de acties van talrijke 

werknemers op het terrein durven te garanderen. Als mieren 

ijveren ze voor bemiddeling of ontmoeting van culturen en leggen 

ze problematieken op tafel zoals de inrichting van 

gemeenschappelijke ruimtes, culturele rechten, het opwekken van 

interesse, ontplooiing via cultuur …  

 

Ik hoop dat u aan de hand van dit plan iets meer te weten komt 

over de situatie op vlak van cultuur in Sint-Gillis. Vaststellingen op 

basis waarvan we mogelijke pistes voor de komende jaren kunnen 

uitwerken, projecten kunnen lanceren of voorstellen laten rijpen. 

Hopelijk zet dit plan de overheden en mandatarissen ertoe aan 

massale steun te verlenen aan de culturele actie en vooral dan op 

het terrein, een werk dat vooral in de schaduw gebeurt maar 

waarvan de gevolgen pas op termijn zichtbaar zijn.   

 

 

 

 

 

Juliette Roussel  

 

Cultureel adviseur  

Gemeente Sint-Gillis 

                                                           
2 Sony Labou Tansi, paroles inédites, Éditions Théâtrales, 2005. 
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Drie belangrijke waarden: Een kwaliteitsvolle overheidsdienst / Een dienst die 

diversiteit en solidariteit uitstraalt  / Professionalisme en 

verantwoordelijkheidszin.  

Deze principes gelden zowel intern als extern.  

* Een kwaliteitsvolle overheidsdienst die luisterbereid is en die zich aan de 

realiteiten en schommelingen op het terrein aanpast.  De dienst heeft als taak 

projecten te begeleiden, initiatiefnemers te ondersteunen en stelt zich voor elk 

daarvan open.  

Intern vertaalt deze openheid zich in een welwillendheid tussen collega's, respect 

voor de verschillende identiteiten, creativiteit als drijfveer en een algemene 

nieuwsgierigheid.  

* Een dienst cultuur die oog heeft voor diversiteit en solidariteit, waar 

verschillende actoren en gesprekspartners, projecten en verzoeken welkom zijn. 

Een dienst die culturele informatie verspreidt, als bemiddelaar fungeert en 

bruggen bouwt. 

Intern ziet de dienst toe op een gevarieerde programmering en dito 

initiatiefnemers, het delen met bezoekers en overdracht binnen het team en met 

de partners, om de transversaliteit van zijn acties te ontwikkelen.    

* Het professionalisme en de verantwoordelijkheid van vrouwen en mannen met 

alle administratieve en technische vaardigheden die zo'n dienst vereist. 

(Bibliothecaris, multimedia animator, beheerder van de aanrekeningen of 

regisseur zijn totaal verschillende beroepen). Een nauwgezette opvolging van 

projecten maar ook innovatie en ethiek zijn aspecten waar we veel belang aan 

hechten.  

Op de dienst Cultuur komen voorstellen, initiatieven en dynamiek van iedereen.   
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"Culturele armoede moet als een ernstige amputatie 

van de identiteit van de persoon worden beschouwd; 

culturele rijkdom als de weg naar emancipatie en 

menselijke waardigheid".  

 

Verklaring van Freiburg3 

  

                                                           
3 De Verklaring van Freiburg is opgesteld in 2007 en promoot de bescherming van de diversiteit en de culturele 

rechten binnen de mensenrechten. Ze is het resultaat van 20 jaar werk binnen een internationale groep van 
experts, de zogenaamde "Groep van Freiburg" onder leiding van Patrice Meyer-Bisch. De Verklaring bundelt en 
verduidelijkt de culturele rechten die reeds in verspreide slagorde in vele internationale teksten zijn erkend. Ze gaat 
veel verder dan de UNESCO-Conventie diversiteit van cultuuruitingen en stelt een definitie van cultuur voor, die de 
persoon centraal stelt en die de culturele diversiteit tegenover de ultieme finaliteit van de mensenrechten plaatst: 
de menselijke waardigheid. 



14 
 

I. TERRITORIALE DIAGNOSE VAN SINT-GILLIS 

 

"Sinds het einde van de 20ste eeuw is de massale verspreiding van het internet de 

verhoudingen tussen een deel van de mensheid en de wereld ingrijpend aan het 

wijzigen. Velen hebben het over een cognitieve en culturele revolutie die 

vergelijkbaar is met de uitvinding van de boekdrukkunst. De verhouding met tijd 

en ruimte is grondig veranderd, waardoor ook het idee van de verhouding tot het 

grondgebied er complexer op is geworden (…) grondgebieden liggen niet langer 

vast, ze zijn niet altijd geografisch, ze zijn onvermijdelijk meervoudig en uiterst 

complex. Sociaal gesproken is bijna de gehele mensheid in een planetair tijdperk 

gestapt.  We zijn weliswaar lokaal verankerd maar regelmatig hebben ook 

bewegingen met een globale omvang een impact op ons leven. Biologisch gezien 

maakt de mens deel uit van het universum, net zoals het universum deel uitmaakt 

van de mens, vergelijkbaar met een hologram." 4 

 

1 . Socio-geografische context 

Sint-Gillis, een gemeente met vele gezichten 

De gemeente Sint-Gillis is 2,5 km2 groot en strekt zich uit van het Zuidstation tot 

aan de Louizalaan en het park van Vorst, waardoor het één van de kleinste 

gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is. Een gemeente klein 

in omvang maar met tal van facetten, als we de diversiteit van de wijken bekijken.  

Mixiteit is altijd al een rode draad geweest te Sint-Gillis, zowel op vlak van 

bebouwing, als van inwoners. In eenzelfde straat kun je behalve privéwoningen, 

ook industriële panden, kunstgalerijen of handelszaken, en een mixiteit van 

bevolkingsgroepen aantreffen. 

Het gemeentelijke grondgebied is echter geen eiland, de grenzen met Anderlecht, 

Vorst en Elsene zijn amper merkbaar en wijken lopen naadloos in elkaar over. 

… een dichtbevolkte gemeente 

Op 1 april 2017 telde de gemeente 49.993 inwoners, goed voor 19.991 

inwoners/km², waarmee Sint-Gillis de op één na dichtstbevolkte gemeente is van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de gemeente Sint-Joost-ten-Node is koploper 

met 23 937 inwoners/Km²). Die bevolkingsdichtheid is in de hele gemeente zeer 

hoog maar de wijk Bosnië, de dichtstbevolkte wijk van Brussel, spant de kroon met 

38 007,20 inwoners/km²).5 Het organiseren van activiteiten in groene en 

openbare ruimtes is dan ook essentieel om het benepen gevoel van overbevolking 

tegen te gaan.  

                                                           
4 Programmaovereenkomst 2019- 2023 van het cultureel centrum Jacques Franck p.25 
5 https://wijkmonitoring.brussels/maps/statistieken-bevolking-brussel/dichhteid-brussels-

gewest/bevolkingsdichtheid/1/2015/ 

http://ibsa.brussels/liens/communes/saint-gilles
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... een multiculturele gemeente, met allemaal Zinnekes! 

Brussel is na Dubai, de meest kosmopolitische stad ter wereld (op 1 januari 2015 

was de bevolking met een buitenlandse nationaliteit goed voor 33,9% van de 

Brusselse bevolking). En binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Sint-Gillis 

één van de gemeenten met het hoogste aantal personen met een vreemde 

nationaliteit.6  

Ruim de helft van de inwoners is afkomstig uit meer dan 140 landen. De Fransen 

zijn verreweg het sterkst vertegenwoordigd, voor de Portugezen, Italianen, 

Spanjaarden en Marokkanen. Ook de Brazilianen, Roemenen en Polen worden 

steeds talrijker. 

Maar wat Sint-Gillis zo speciaal maakt is dat al die culturen harmonieus op het 

grondgebied samenleven.    

IJveren voor het samenbrengen van die culturen, door op het grondgebied meer 

activiteiten te organiseren is volgens ons de hoeksteen om dit harmonieuze 

samenleven te handhaven en te verrijken. 

 

... een jonge gemeente  

Sint-Gillis is de 6de jongste gemeente van België met een gemiddelde leeftijd van 

35,95 jaar. Bijna 10.000 inwoners zijn jonger dan 18 jaar (bron BISA, Brussels 

Instituut voor Statistiek en Analyse; FOD Economie 2016).  

Zoals het CC Jacques Franck er heeft op gewezen zijn ook de emigratie van 

senioren naar andere gewesten en de internationale immigratie van vooral 

jongeren, zeer opvallend. "Deze bevolking wordt mogelijk aangetrokken door het 

hoger onderwijs dat op het grondgebied wordt aangeboden met kunstscholen 

zoals het Institut St-Luc, Lasaad, Esa St-Luc, … die heel wat jongeren naar hier 

lokken".7 De gemeente is immers steeds meer aan het uitgroeien tot een 

nationale en internationale toegangspoort voor jong volwassenen die hun plaats 

zoeken binnen het Brusselse stedelijke weefsel.8 

De initiatieven voor de jongeren zijn één van de drie belangrijke uitdagingen uit 

het Gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Van jongs af aan een culturele habitus 

ontwikkelen om de interesse voor cultuur op te wekken lijkt ons essentieel. 

Heel wat actoren op het terrein (sociaal werkers, instellingen die schoolbegeleiding 

aanbieden en ouders ondersteunen, enz.) stellen immers vast hoe moeilijk het is 

een culturele activiteit met jongeren te organiseren als die tijdens hun parcours 

amper of nooit met cultuur in aanraking zijn gekomen; het gebrek aan 

cultuurervaring zorgt er immers voor dat zowel de jongeren als hun ouders, cultuur 

gaan herleiden tot louter de dimensie ontspanning.   

                                                           
6 "Zoom op Sint-Gillis" p. 13 - BISA (2016). Op 1 juli 2017 telde de gemeente 23.828 burgers met een 

vreemde nationaliteit,  waarvan 17.328 EU-onderdanen en 6500 uit een niet-EU-land. 
7 Programmaovereenkomst 2019-2023 van het CCJF p.40 
8 "Sint-Gillis, 800 jaar geschiedenis" p. 104. 
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Om naast de gebruikelijke acties (schoolbegeleiding, ondersteuning van de 

ouders, enz.) een culturele activiteit voor te stellen en op die manier haar 

"toegevoegde waarde" als hefboom voor persoonlijke en collectieve emancipatie 

te onderstrepen, is het belangrijk om die belangstelling voor cultuur zo vroeg 

mogelijk in de onderwijsloopbaan op te nemen.9 

Het zijn de jongeren van vandaag die de samenleving van morgen vorm zullen 

geven, daar is iedereen het over eens. 

Acties organiseren samen en voor jongeren is dus essentieel om werk te kunnen 

maken van een meer solidaire, verantwoordelijke, welwillende en ontplooide 

samenleving; basis van levenslust en een democratisch besef. 

 

2 . Socio-economische context 

Typisch voor de hele gemeente is de grote mix van bevolkingsgroepen met een 

sterk uiteenlopende socio-economische achtergrond. Toch stellen we een verschil 

vast tussen hoog (in het oosten, vlakbij Elsene) en laag (in het westen, vlakbij 

Anderlecht) Sint-Gillis. Volgens de gegevens van het BISA10 is de bevolking in hoog 

Sint-Gillis doorgaans meer bemiddeld dan die in laag Sint-Gillis. Het lagere 

gedeelte van de gemeente maakt dan ook deel uit van de arme halve maan11 van 

Brussel. Deze verschillen worden vastgesteld op vlak van de kwaliteit van de 

woningen, werkloosheid, levensstandaard of huurprijzen. 

... belangrijke aandachtspunten 

De activiteitsgraad (64% volgens het BISA-verslag12) is hoger in Sint-Gillis dan in 

de rest van het Brussels Gewest. De werkloosheid in de gemeente (27%) 

daarentegen ligt in alle leeftijdsgroepen hoger dan het gewestelijke gemiddelde. 

Wat de jeugd betreft is het aandeel van 0-17-jarigen te Brussel vaak zeer groot in 

de armste wijken. Dit geldt ook voor Sint-Gillis. Nog steeds volgens de laatste 

cijfers van het BISA wordt een kwart van de kinderen geboren in een huishouden 

zonder arbeidsinkomen en bij één vijfde van de pasgeborenen is de moeder 

alleenstaand op het ogenblik van de geboorte.13 

  

                                                           
9 Interview met Myriem Amrani "Ensemble 1060" 
10 "Zoom op Sint-Gillis" p. 5 - BISA (2016). 
11 De arme halve maan "wordt gekenmerkt door een zeer jonge bevolking, een sterke concentratie migranten 

van Marokkaanse en Turkse afkomst, een hoge werkloosheid en een laaggeschoolde bevolking (40% personen 

zonder diploma). De armste gebieden van de stad, de zogenaamde “arme halve maan”, liggen op het kruispunt 

van uiteenlopende migratiebewegingen. Ze worden vooral gekenmerkt door de instroom van nieuwe migranten 

uit arme landen of landen uit de tussencategorie en door de uitstroom van de inwoners naar aanpalende 

minder arme gebieden, ten westen en noordoosten van het gewest bijvoorbeeld". Programmaovereenkomst 

2019-2023 van het CCJF p.29 / Welzijnsbarometer, Observatorium voor gezondheid en welzijn van het Brussels 

Gewest 2015 

12 "Zoom op Sint-Gillis" p. 7 - BISA (2016).  
13 "Zoom op Sint-Gillis" p. 7 - BISA (2016). 



17 
 

De inkomens 

Te Sint-Gillis ligt het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner (11 488 euro) 

lager dan dat in het Brussels Gewest (13 312 euro). Dit geldt voor alle wijken in de 

gemeente, zowel in hoog als laag Sint-Gillis. Toch zijn er geringe ruimtelijke 

verschillen tussen hoog en laag Sint-Gillis, gelet op de economische situaties in de 

wijken Bosnië, Hallepoort en Zuid (Vorst, Sint-Gillis).14  

Het aantal inwoners met een leefloon (of equivalent) van het OCMW of met een 

werkloosheidsuitkering is hoger dan dit in het volledige Gewest het geval is.15 Het 

aandeel van de tegemoetkomingen van de overheid in de sociale uitgaven is zeer 

hoog. Op het gemeentelijke grondgebied zijn meer dan 600 diensten actief op vlak 

van sociale dienstverlening, inschakeling, cultuur, migraties, senioren  … De 

gemeentelijke dotatie aan het OCMW - een essentiële speler voor heel wat 

behoeftigen - is de op één na hoogste van het gewest.   

Zoals blijkt uit de publicatie "Printemps social 2013" van het OCMW van Sint-Gillis, 

is de impact van deze kansarmoede aanzienlijk:  

"Bestaansonzekerheid verandert de leefgewoontes en ondermijnt het moreel, ze 

leidt tot een gevoel van onveiligheid en stress (…). In kansarmoede leven wijzigt de 

verhouding tot de tijd en zorgt voor een verlies van tijdsbesef. 

Bestaansonzekerheid zorgt voor conflicten in het gezin en kan tot spanningen 

binnen of scheiding van een koppel leiden. Er is een verband tussen het falen op 

school en bestaansonzekerheid bij jongeren: deuren gaan dicht en een proces van 

zelfdevalorisering treedt in, met alle gevolgen van dien.16  

Het Observatorium voor gezondheid en welzijn lijkt dit negatieve verband tussen 

psychosociale levenskwaliteit en bestaansonzekerheid te bevestigen: "De 

voldoening over sociale contacten hangt samen met het inkomensniveau: 17,2% 

van de 20% armste Brusselaars (met een inkomen in het 1ste kwintiel van de 

inkomensverdeling) (15 jaar en ouder) is ontevreden over zijn of haar sociale 

contacten; bij de 20% rijkste Brusselaars (met een inkomen in het 5de kwintiel van 

de inkomensverdeling) bedraagt dit aandeel slechts 5,9%.17  

Ook de stijging van de levensduurte het afgelopen decennium beperkt in sterke 

mate de mogelijkheden om naar een ander land, of voor bepaalde inwoners zelf 

in eigen land, op vakantie te gaan. Tijdens de schoolvakanties hebben jonge 

kinderen en gezinnen nood aan ontspanning - in de vorm van allerlei activiteiten - 

in buitenruimtes en aan ontmoetingen. 

Het socioculturele en verenigingsnetwerk in de gemeente probeert daar zo goed 

mogelijk op in te spelen, door bovenop het aanbod van de gemeentelijke actoren, 

                                                           
14 https://wijkmonitoring.brussels/maps/statistieken-inkomen-brussel/fiscale-inkomens-brussels-

gewest/mediaan-inkomen-aangifte/1/2012/ 
15 "Zoom op Sint-Gillis" p. 7 - BISA (2016). 
16 Printemps social OCMW, 2014 
17 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2015) 
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het hele jaar door, dus ook tijdens de schoolvakanties, tal van buitenschoolse 

activiteiten te organiseren.  

We wensen initiatieven die banden kunnen herstellen te versterken en te 

ondersteunen en er verder werk van te maken om de meest kwetsbare personen 

opnieuw in de samenleving te integreren. Daarnaast zijn er ook alle initiatieven die 

buiten de schooluren worden georganiseerd. 

Sint-Gillis is tenslotte een gemeente met erfgoed en kunstenaars  

Sint-Gillis wordt gekenmerkt door haar verleden als mecenas en het heden als 

organisator van het Artiestenparcours. Sinds jaar en dag is Sint-Gillis erkend en 

bekend als culturele trekpleister, dankzij de dynamische aanpak van haar talrijke 

publieke en private cultuuractoren en de aanwezigheid van heel wat traditionele 

en experimentele kunstenaars van hier en elders en uit allerlei kunstdisciplines. 

"De kunst in het algemeen en vooral dan de schilder- en beeldhouwkunst zijn nauw 

verweven met de ontwikkeling van Sint-Gillis. Heel wat kunstenaars hebben in de 

gemeente gewerkt, gestudeerd en er les gegeven en net zoals in het verleden 

gedijen ze er ook nu nog goed."18  

Te Sint-Gillis baden burgers dus iets meer als elders in een artistieke atmosfeer, 

omwille van de talrijke creatie- en tentoonstellingsruimtes die er zijn.  

Op het gemeentelijke grondgebied zijn er niet minder dan 25 

tentoonstellingslocaties, 2 culturele centra (CC Jacques Franck en De 

Pianofabriek), 2 theaters (Théâtre Poème 2 en het C.R.E.A.), 2 academies 

(muziekacademie Arthur de Greef en academie voor schone kunsten), een 

hogeschool voor kunstonderwijs (ESA-St Luc), het Institut Sainte Marie – een 

secundaire school voor kunstonderwijs, een internationale toneelschool (Lasaad), 

locaties voor podiumexpressie, een circusschool, locaties voor artistieke creatie, 

23 centra die kunstateliers organiseren, 2 bibliotheken, een Huis van het Boek, 

vele boekenwinkels, uitgeverijen, drie musea, 14 ruimtes voor muziek, 

bookingkantoren, productiehuizen, enz. 

Het internationaal vermaarde Hortamuseum, dat qua bezoekersaantallen (meer 

dan 65 000) niet moet onderdoen voor de federale musea. 

Wat de kunstenaars zelf betreft is het uiteraard onmogelijk om die allemaal in 

kaart te brengen. Toch kunnen we ons op enkele cijfergegevens baseren: Bij de 

vzw SMart zijn voor de gemeente meer dan 845 kunstenaars19 ingeschreven, 

waarmee Sint-Gillis op de tweede plaats komt na de gemeente Elsene (870 

kunstenaars voor een gemeente van 86.244 inwoners20).  

  

                                                           
18 "Sint-Gillis, 800 jaar geschiedenis" p. 178 
19 Cijfers op basis van de artiestencontracten die tussen 4/09/16 en 4/09/17 zijn afgesloten. 
20 Cijfers van BISA op 1 januari 2017 
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De editie 2016 van het Artiestenparcours was goed voor ruim 200 locaties voor 

artistieke promotie, en dit enkel voor plastische kunstenaars. En dan zijn er nog 

de vele studenten kunstonderwijs die jaarlijks aan één van de kunstscholen 

afstuderen. 

Het is net dankzij die culturele eigenheid die zo typisch is voor de gemeente dat 

het Artiestenparcours in 1988 is ontstaan, met als doel de middelen en het 

creatieve potentieel van de gemeente in de schijnwerpers te plaatsen door de 

hedendaagse plastische kunsten te promoten. 

Het Artiestenparcours sluit aan bij de dynamiek van het lokale cultuurbeleid en 

het proces van stedelijke animatie. Het parcours zorgt voor ruimtes waar 

kunstenaars en publiek, burgers en instellingen, liefhebbers en professionelen 

elkaar rond een wervend project kunnen ontmoeten. Deze manifestatie is een 

vorm van democratisering van cultuur voor het publiek en tegelijk een positieve 

bron van sociale integratie voor kunstenaars (cf. p 66). 

  



20 
 

Maar hoe zit het nu concreet met die laagdrempeligheid van cultuur in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en Sint-Gillis in het bijzonder? 

 Uit de Eurobarometer Cultuur 201421 blijkt dat 47% van de Belgen weinig 

interesse heeft voor cultuur en 25% stelt geen tijd te hebben voor een 

museumbezoek of om naar de bibliotheek te gaan. 
 

 Het cultuurplan van het Brussels Kunstenoverleg/Réseau des Arts de 

Bruxelles (RAB/BKO)22 wijst erop dat één derde van de Brusselaars niet op 

de hoogte is van het openbare kunstaanbod en dat één vierde nooit aan 

een culturele activiteit deelneemt. Een aantal drempels zijn: 

- Geen zin in cultuur, en geen kennis van de codes die ze veronderstelt 

- Geen informatie over het eigenlijke aanbod  

- Geen geld 

- Geen kennis van de taal  

- Moeilijke uren, weinig openbaar vervoer 
 

 De gedeelde analyse van het grondgebied van het cultureel centrum 

Jacques Franck bevestigt die gegevens aan de hand van verschillende 

getuigenissen bij de bevolking23 en wijst op volgende drempels: 

- Tijdsgebrek  

- Te weinig belangstelling  

- Betaalbaarheid   

- Geen rechtstreeks contact  

- Geen toegang tot informatie  

- Gevoel van uitsluiting  
 

 Het OCMW van Sint-Gillis tenslotte had het over volgende drempels: 

- Moeilijke toegang tot informatie voor de OCMW-gebruikers 

- Publiek dat begeleiding nodig heeft 

- Meer sensibilisering voor eerstelijnsmedewerkers 

- Mixiteit en ontmoeting van een moeilijk te bereiken publiek 

 

De uitbouw tijdens de afgelopen decennia van verschillende gemeentelijke 

cultuurvoorzieningen is één van de belangrijkste troeven die tot de culturele 

uitstraling van de gemeente heeft bijgedragen. Het gaat om waardevolle 

instrumenten om de doelstellingen van het gemeentelijke cultuurbeleid te 

realiseren. Dat is erop gericht de reeds geleverde inspanningen verder te zetten en 

op te voeren, om iedereen de kans te geven aan de verschillende vormen van 

kunstuitingen deel te nemen. 

  

                                                           
21 Bouger les lignes – Synthèse coupole "Démocratie et diversité culturelles" p. 5 (september 2016) 
22 Cultuurplan voor Brussel – RAB/BKO p.20 
23 De getuigenissen zijn ingezameld met verschillende instrumenten voor participatieve dynamiek: babbelbox, 

peilingen, fora, animaties, enz. 
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3. OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE 

CULTUURVOORZIENINGEN 
 

 

A. De Franstalige cultuurvoorzieningen 
 

 

 

1. HET HUIS VAN CULTUREN 
Adres: Belgradostraat, 120  

 

«  Evenementen, tentoonstellingen, festivals zoals Detours, Game Ovaires, Mimetik, 

Cultures Maison, Grindhouse… 

 Regelmatige workshops, stages: circusatelier Parents-Bambins, theateratelier, 

workshops van actietoneel, workshop slam/rap en breakdance, stages tijdens de 

schoolvakanties 

 Artists in residence  

 Transversale projecten met verenigingen die het Huis tijdens het jaar gebruiken: 

lessen, stages en workshops met de Ecole de Cirque de Bruxelles, concerten en 

radio-uitzendingen met Radio Alma, activiteiten van de Association des Portugais 

Expatriés en Belgique-APEB 

 

Sinds september 2007 is het Huis van Culturen - dat binnen het kader van het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is opgericht en door de Cocof 

wordt ondersteund - een aanvulling op het Brussels cultuurnetwerk. Het werkt aan 

de ontplooiing van een volkse wijk, met bijzondere aandacht voor een kwetsbaar 

publiek. Het Huis van Culturen ligt binnen de zogenaamde "Zuid"-wijk en streeft 

een eenvoudige doelstelling na: een dynamiek op gang brengen waarbij de 

bewoners uit de wijk, de verenigingssector en de cultuuractoren elkaar ontmoeten. 
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De naam verraadt al de vele culturele facetten die het Huis in zijn programmering 

wil opnemen. Het richt zich in de eerste plaats tot de multiculturele samenleving 

die zo typisch is voor Brussel. 
 

Sinds 10 jaar (10de verjaardag in december 2017) organiseert de dienst Cultuur van de 

gemeente er activiteiten rond de mixiteit van culturen en publiek, om de sociale 

samenhang en de artistieke diversiteit te bevorderen.  

 

Onlangs heeft de Cocof24 de subsidies opgetrokken waardoor in 2017 drie extra 

personen in dienst zijn genomen, om de acties verder te ontwikkelen zoals bepaald 

in het vijfjarenplan 2017-2022 van het Huis van Culturen.25 

 

Festivalformules zoals Detours Festival, Game Ovaires, Cultures Maison of 

Grindhouse, die steeds meer nieuwsgierigen lokken, onderstrepen het originele 

karakter binnen Sint-Gillis en heel Brussel. 

 

Een publiek van adolescenten is elke dag van de week welkom voor de wekelijkse 

workshops (toneel, slam, rap, breakdance…). Kleinere kinderen worden dan weer 

met hun ouders uitgenodigd voor de workshops Parents-Bambins. De stages 

tijdens de schoolvakanties richten zich tot kinderen van 3 tot 12 jaar.  

 

Dit jaar krijgt het Huis van Culturen na 10 jaar bestaan een grondige opfrisbeurt 

met een herinrichting van de ruimtes. Tegen de herfst 2018 komen er nieuwe 

kantoren, en nieuwe onthaal- en animatieruimtes. 

 

                                                           
24 Verhoging van de subsidie van vier Huizen van Culturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen het 

kader van de toepassing van maatregelen inzake verbetering van de interculturele dialoog, van de 

ondersteuning van diversiteit en sociale samenhang  - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 28 

april 2016. 
25 Het vijfjarenplan van het HvC 2017-2022 heeft vier krachtlijnen bepaald: 1. Adolescenten en jong 

volwassenen, 2. Kleuters  van 0-3 jaar en jonge kinderen van 3-12 jaar, 3. Activiteiten in de openbare ruimte 

en 4.  Communicatie 
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2. HET VOLKSHUIS  
Adres: Sint-Gillisvoorplein 37 

 

 Muziekstukjes, socioculturele projecten, tentoonstellingen, conferenties, 

danslessen, bals en toneel. 

 Prijsuitreiking: De Coups de Cœur van het Artiestenparcours, de Hamesse-prijs 

en de jury van Esa St-Luc 

 Verhuur van de grote zaal voor culturele activiteiten, concerten, conferenties, enz. 

 Artistieke projecten gericht op de toegankelijkheid van cultuur en samenwerking 

met de socioculturele sector. 

 

Het Volkshuis met zijn uitzonderlijke architectuur ligt centraal in de gemeente en 

organiseert tal van kwalitatief hoogstaande evenementen. Dankzij de 

evenementen die er plaatsvinden en het diverse publiek dat erop afkomt, is het 

tot een absolute troef uitgegroeid voor de ontwikkeling van het Sint-Gillisvoorplein.  

De programmering bestaat uit een selectie van muziekevenementen, projecten 

van verenigingen, bijeenkomsten, tentoonstellingen van lokale actoren of 

prijsuitreikingen tegen zeer schappelijke prijzen, als ze al niet gratis zijn.  

Het beleid inzake cultuurprogrammering plant van september tot juni (behalve de 

schoolvakanties) elk weekend één avond in samenwerking met een vzw.  

In 2017 waren talrijke culturele avonden gepland, waarvan maandelijks één keer 

met vaste partners zoals: Muziekpublique, Estacion Tango en le bal des petits 

saint-gillois. 
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Regelmatig treedt er in het Volkshuis een toneelgezelschap op (waarvan de 

doelstellingen aansluiten bij de opdrachten van het Volkshuis, zijnde het in contact 

brengen van verschillende actoren uit het socioculturele weefsel met een breed 

publiek, om cultuur voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken), waarbij 

het voor bepaalde producties soms ook een springplank wordt. Een voorbeeld 

daarvan is het spektakel Les Pavés du Parvis26, geïnspireerd op de verhalen uit het 

leven van Sint-Gillenaren. Deze interne productie heeft drie weken lang voor een 

uitverkochte zaal gespeeld. Een ander voorbeeld is Silence complice27, een stuk 

binnen het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie 2015 met 

daaraan gekoppeld het "café dialogue", waar het publiek achteraf nog van gedacht 

kon wisselen over de thema's die in het spektakel aan bod waren gekomen. En 

tenslotte was er ook Quelle qu’en soit l’issue ! van het gezelschap "Espèces de … ". 

Dit stuk, dat het verhaal van de arbeidersstrijd vertelt en stilstaat bij de solidariteit 

van vandaag, paste binnen een transversaal en intergenerationeel artistiek 

project, La Tisseuse, waarbij een cultuurminnend publiek in contact werd gebracht 

met mensen die nooit met cultuur in aanraking komen en afkomstig waren uit 

verschillende wijken van de gemeente.  Verschillende actoren uit het 

socioculturele weefsel28 hebben een maand lang samen verschillende activiteiten 

(workshops, films, tentoonstellingen, maaltijden,…) georganiseerd met als 

afsluiter de voorstelling. 

De afgelopen twee jaar tenslotte was het Volkshuis ook het kloppend hart van de 

“indoor” feestelijkheden in het kader van het Feest van de Muziek. Dit niet te 

missen evenement brengt een eerbetoon aan de verscheidenheid aan culturen die 

zo typisch is voor Sint-Gillis en haar bevolking, en biedt een gratis podium voor 

muzikale expressie (cf. p 56). 

                                                           
26 Ecriture collective met Pierre Wayburn en Amélie Lemonnier, regie van Philippe Laurent - Productie vzw La 

Charge du Rhinocéros 
27 Van Daniel Keene met Stéphane Brodzki en François Pinte, regie van Stien Michiels – Productie Cie Tisserin 
28 Dienst Cultuur, Huis van het Boek, CNCD -11.11.11, PAC, Mission locale van Sint-Gillis, vzw Comme un 

lundi, Art 27, Coup2pouce, Petite Maison du Peuple, SEL-ô-fan) 
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3. HET PELGRIMSHUIS 
Adres: Parmastraat, 69 

 

 Zetel dienst Cultuur  

 Oord voor plastische en ook andere artistieke producties.  

 Redactie Info Culture Saint-Gilles (hervatting in 2018) 

 Zetel van de vzw Les Rencontres Saint-Gilloises: co-organisatie van de 

biënnale Artiestenparcours - 

 Ondersteunen en promoten van kunstenaars, waaronder de Permanence 

juridique et fiscale bruxelloise pour artistes.  

 Theaterateliers en stages voor kinderen (5 tot 12 jaar) 

 Vzw seniors: de Amis de la Nature en de cercle philatélique de Saint-Gilles 

 

In het Pelgrimshuis ontvangen de cultuuradviseur en haar team het publiek dat bij 

het culturele leven betrokken wil worden en ook kunstenaars die op zoek zijn naar 

informatie. Ze kunnen er ook terecht voor juridisch en fiscaal advies.29  Haar eerste 

taak is tegemoet te komen aan de verschillende verzoeken op vlak van cultuur, 

zowel intern (administratie) als extern (kunstenaars, cultuuractoren, vzw's, scholen 

en publiek).  

Ook in het Pelgrimshuis wordt de programmering vastgelegd van de 

gemeentelijke cultuurvoorzieningen en een aantal manifestaties in de openbare 

ruimte zoals het Feest van de Muziek en het Artiestenparcours, waarbij het 

Pelgrimshuis zo'n beetje als inschrijvingsplatform fungeert voor zo'n 200 à 300 

kunstenaars die aan deze biënnale deelnemen.   

  

                                                           
29 Onder leiding van een jurist die is gespecialiseerd in domeinen zoals het sociaal en fiscaal statuut van 

kunstenaars, auteursrechten of aanverwante rechten, en allerhande overeenkomsten. Meer info: 

http://stgillesculture.irisnet.be/Permanence-juridique-62?lang=fr 
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Een aantal tentoonstellingen en concerten wordt ook in het stadhuis 

georganiseerd, net zoals het Feest van de kinderen. Dit jaarlijkse treffen belicht 

het volledige culturele aanbod voor een jong publiek van de verschillende 

socioculturele actoren in de gemeente. Meteen is het ook voor ouders en kinderen 

een gelegenheid om op één enkele plaats te ontdekken wat de gemeente op vlak 

van cultuur zo al te bieden heeft. 

In de loop van het jaar en ook tijdens de schoolvakanties organiseert het 

Pelgrimshuis stages voor kinderen, o.a. in samenwerking met de Cie des Neuf 

Lunes. 

Twee avonden per week tenslotte staan in het teken van de senioren: een eerste 

wordt georganiseerd door de vzw les Amis de la Nature, een tweede door de Cercle 

royal philatélique de Saint-Gilles. 



27 
 

 

4. DE FRANSTALIGE GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK 
Adres: Romestraat, 24 

 

 54.000 werken (vooral boeken, maar ook cd-roms en audioboeken)  

 79.000 uitleenbeurten per jaar 

 288 animatiesessies (klassen ontvangen, workshops rond filosofie, 

takenscholen, Feest van de kinderen) waarvan 251 die meermaals worden 

georganiseerd en 67 in samenwerking met partners. 

 De bibliotheek biedt onderdak aan het documentatiecentrum "Lézarts 

urbains"  

  "Mobi-Livres": boekendienst aan huis voor personen die hun huis niet uit 

kunnen 

 

De Franstalige gemeentelijke bibliotheek is gehuisvest in het Hoguethuis, een 

schitterend art-decogebouw. Bezoekers kunnen er werken ontlenen en publicaties 

raadplegen, er is behalve een multimediaruimte met gratis internet ook een 

gegevensbank en er worden tal van animaties georganiseerd.30  

 

Ook de collectie van het documentatiecentrum Lezarts urbains is er te vinden, dat 

alle informatie over de hedendaagse stedelijke en populaire culturen bundelt en 

waarmee ze tussen 2014 en 2016 "Les Nocturnes de la biblio" heeft 

georganiseerd. 

 

Een van de prioriteiten van de bibliotheek van Sint-Gillis is contacten te leggen met 

jongeren en met een publiek dat weinig voeling heeft met cultuur. Op die manier 

bevestigt ze haar plaats als cultureel bemiddelaar en als locatie waar een divers 

publiek met mekaar in contact komt en ervaringen deelt.  

 

Ook de samenwerking met de vzw URCA31 bij de opstart van de levende 

bibliotheek 32 helpt om deze interculturele dialoog te bevorderen. 

 

Deze doelstellingen kan ze enkel bereiken wanneer de bibliotheek opgaat in het 

culturele netwerk van Sint-Gillis en via samenwerking met socioculturele actoren 

zoals Huis van het boek (een van de bevoorrechte partners met wie ze het gebouw 

deelt), Collectif Alpha, scholen, crèches, takenscholen, Resto du Cœur, het 

cultureel centrum Jacques Franck, het Jongerenhuis, het Centre familial belgo-

                                                           
30 Voorbeelden zijn: les Mercredis Bébés, l’Atelier Philo, les matinées kangourou, "je dis livre": lezersclub, 

conversatietafels in het Frans, … 
31 URCA: Usine récréative de Cultures Autres 
32 Meer info: https://www.urca-vzw.org/bibliotheque-vivante/ 
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immigré, de dienst Nederlandstalige aangelegenheden, het Ecohuis, de vzw 

CeMôme, … en nog vele andere.  
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5.  WEBATELIER 
Adres: Fortstraat, 37 

 De strijd aanbinden tegen de digitale kloof / ijveren voor de digitale inclusie 

 IT-installaties en creatieve webateliers 

 Dagelijkse begeleiding door lesgevers 

 Specifieke workshops voor scholen, jongeren, senioren en op aanvraag 

 Een cyberruimte met 25 computers die iedereen mag gebruiken. 

 Verhuur van twee uitgeruste zalen (workshops of conferenties) 

Het Webatelier is de digitale openbare ruimte van de gemeente Sint-Gillis. Het 

atelier is in 2006 opgericht met steun van het Europees fonds "Urban II" en was 

één van de eerste digitale openbare ruimtes in het gewest.   

De opvang en omkadering zijn essentiële elementen die het Webatelier 

onderscheiden van een klassieke of commerciële cyberruimte. Het team zet 

zich immers dagelijks in om burgers in functie van hun behoeften wegwijs te 

maken in het gebruik van digitale tools via gepersonaliseerd advies en/of 

opleidingen tegen een symbolisch tarief.33 

De aangeboden begeleiding ondersteunt een aantal overheidsacties die rond 

verschillende gemeentelijke problematieken werken: strijd tegen sociale 

uitsluiting en armoede, hulp bij huisvesting, arbeidsbemiddeling, toegang tot 

kennis en cultuur (gratis software, Artiestenparcours, digitale week) , 3de 

leeftijd, sociale samenhang (ondersteuning op school, alfabetisering), 

leefmilieu (Clinic PC), bijscholing, enz. 

Het atelier richt zich in de eerste plaats tot kwetsbare personen maar ook 

senioren, studenten graphic design, werkzoekenden, scholieren, kunstenaars, 

handelaars, werknemers van de gemeente of ook jonge ondernemers vinden 

de weg naar de cyberruimte. 

Het Webatelier is een trefpunt dat een brug slaat naar het leven in de wijk. Het 

verenigingsnetwerk maakt integraal deel uit van het project, wat tot 

herhaaldelijke samenwerking heeft geleid met gemeentelijke partners zoals de 

Ecole du Parvis, het OCMW, de Mission locale, de Pianofabriek, enz.  

                                                           
33  Meer info: www.atelierduweb.be 
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Het Webatelier maakt deel uit van het CABAN-netwerk.34 

  

                                                           
34 CABAN is een netwerk van verschillende verenigingen en structuren die allen werken rond de problematiek 

van de "digitale kloof" en de "digitale toegankelijkheid" te Brussel.  
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B. Twee door de gemeente gesubsidieerde partners  

 

Het culturele leven in Sint-Gillis wordt ook sterk bepaald door twee door de 

gemeente gesubsidieerde partners, die in gemeentelijke gebouwen gevestigd zijn, 

en die een uitstraling hebben die de grenzen van de gemeente en zelfs van het 

gewest ver overschrijden. De subsidies aan die beide cultuurlocaties maken 

integraal deel uit van het cultuurbeleid van de gemeente. De eerste is het cultureel 

centrum Jacques Franck, een belangrijke speler binnen het gemeentelijke 

cultuurbeleid en draaischijf van de cultuurprogrammering van de gemeente. De 

tweede is het Hortamuseum, het uithangbord van het rijke erfgoed van de 

gemeente, zowel op nationaal als internationaal vlak.35 

 

 

 

 

1. HET CULTUREEL CENTRUM JACQUES FRANCK 
Adres: Waterlosesteenweg 94 

 Multidisciplinaire programmering 

 Artists in residence 

 Locatie voor hedendaags ontwerp 

 IJvert voor meer burgerparticipatie  

Het cultureel centrum Jacques Franck (CC Jacques Franck) was aanvankelijk een 

kleine wijkbioscoop "le saint-gillois" genaamd en ligt langs een van de belangrijke 

winkelstraten van Sint-Gillis, tussen de Hallepoort en de Bareel van Sint-Gillis. 

Onder impuls van burgemeester Jacques Franck, wordt het in 1969 het Théâtre du 

Parvis en in 1973, het CC Jacques Franck. 

 

Intussen is het CC Jacques Franck tot een heuse levensplek uitgegroeid, die de brug 

slaat tussen hedendaagse creatie (Toneel, dans, film, plastische kunsten, muziek 

en andere manifestaties voor een publiek van volwassenen en jongeren), 

dagelijkse kunstpraktijken, problematieken uit de actualiteit (of de samenleving) 

en gezelligheid.  

                                                           
35 https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/24/travel/what-to-do-36-hours-in-brussels-belgium.html 

http://www.lejacquesfranck.be/
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Het CC Jacques Franck gaat uit van sterke thematische waarden die als een rode 

draad doorheen de programmering lopen maar ook van feedback uit de dagelijkse 

realiteit van de omwonenden.  

Het Centrum streeft ernaar een rol als "burger" te spelen en tot een plek uit te 

groeien waar eenieder een speler is van zijn of haar eigen cultuur. Daarom wordt 

werk gemaakt van algemene thema's, waardoor iedereen de verschillende door 

de bevolking ervaren realiteiten kan volgen tijdens de vele bijeenkomsten die er 

worden georganiseerd (Brunch met het verenigingsleven, de 

woensdagnamiddagen van de Jacques Franck, Zinneke Parade, het koor "Son du 

quartier", projecten rond maatschappelijke samenhang, samenwerkingen Art 27. 

en OCMW,…). 

De hoeksteen van de nieuwe programmaovereenkomst met het CC Jacques 

Franck is de deelname aan het culturele leven bevorderen (betrekken van 

personen met weinig voeling voor cultuur, werken met jongeren, activiteiten in de 

openbare ruimte, enz.).36 Tal van initiatieven worden genomen om cultuur 

laagdrempelig te maken, zoals het fête du Théâtre van de Franse Gemeenschap, 

openluchtmanifestaties, verschillende samenwerking met het OCMW of in het 

kader van Art. 27, … 

 

In 2013 heeft het cultureel centrum Jacques Franck zijn 40ste verjaardag gevierd. 

De drie jaar daarna heeft het hele team heel wat inspanningen op het terrein 

geleverd bij de gedeelde analyse van het grondgebied. Aan de hand van vele 

ontmoetingen, interventies in de openbare ruimte, ronde tafels, enquêtes op het 

terrein, … heeft het CC Jacques Franck de prioriteiten in zijn nieuwe 

programmaovereenkomst 2019-2023 bepaald.  

 

  

                                                           
36 Programmaovereenkomst 2019-2023 
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2. HET HORTAMUSEUM  
Adres: Amerikaansestraat 23-25 

 

 Internationale uitstraling, 65.000 bezoekers per jaar  

 Behoud en promoten van het bouwkundig erfgoed zowel bij een breed publiek 

(gratis rondleidingen) als bij de jongere generatie (workshops, erfgoedklassen, 

maandagen van het Hortamuseum) 

 Documentatiecentrum waar iedereen welkom is: archieven, fototheek, 

bibliotheek. 

 

Het Hortamuseum is ondergebracht in de privéwoning en tegelijk ook het atelier 

van architect Victor Horta (1861-1947). De twee gebouwen zijn opgetrokken 

tussen 1898 en 1901, en zijn typisch voor de bloeiperiode van de art nouveau. Het 

huis heeft grotendeels zijn binnendecoratie bewaard: mozaïeken, glasramen en 

muurschilderingen vormen een tot in de kleinste details afgewerkte harmonieuze 

en verfijnde ruimte. 

Het museum heeft een aantal wetenschappelijke werken, gidsen, catalogi of 

postkaarten uitgebracht. Het centrum wordt niet alleen druk bezocht door 

onderzoekers en studenten maar ook door al wie belangstelling heeft voor Horta 

of de art nouveau. 

Het museum organiseert activiteiten zoals de maandagen van het Hortamuseum 

(rondleiding in het museum gekoppeld aan een creatieve workshop voor 

kinderen), erfgoedklassen (restaurateurs leggen aan studenten uit het technisch 

en beroepsonderwijs uit hoe ze te werk gaan), deelname aan het Festival Artonov37 

(studenten van La Cambre ontwerpen installaties die aansluiten bij het werk van 

Horta) … 

 

Sinds 2016 biedt het museum meer plaats dankzij een uitbreiding in het 

aanpalende huis Hilst. Die uitbreiding fungeert als onthaalruimte voor het publiek, 

ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en bibliotheek, die overigens het grootste 

fonds beheert rond art nouveau in België. 

  

                                                           
37 http://festival-artonov.eu/ 
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C. Aan Nederlandstalige kant zijn er twee 

belangrijke infrastructuren die het 

cultuurlandschap in Sint-Gillis vorm geven: 

 
 

1. DE NEDERLANDSTALIGE GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK 

Adres: Emile Féronstraat 173 

 

 700 leden 

 15.712 uitgeleende boeken, waarvan 1.331 in de gevangenis  

 187 activiteiten 

 9.434 bezoekers 

 39 klassen, 680 kinderen, van wie er 349 hebben deelgenomen aan de 

"Jeugdboekenweek" 

 

De Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek ligt in laag Sint-Gillis en fungeert 

er als centrum voor opzoeking, ontspanning en ontmoeting.  

 

De door de bibliotheek georganiseerde culturele activiteiten bevorderen het 

actieve burgerschap en ijveren mee voor een duurzame, solidaire en eerlijke 

samenleving. Rode draad doorheen de werking zijn dialoog, betrokkenheid en 

respect voor de diversiteit. 

 

De bibliotheek werkt samen met de Nederlandstalige scholen in Sint-Gillis en met 

het gemeentelijke lager  en immersieonderwijs. Haar collectie maakt deel uit van 

het netwerk "BruNO" van Brusselse bibliotheken. Sinds februari 2015 heeft de 

bibliotheek, in samenwerking met de VGC, ook een filiaal opgericht binnen de 

gevangenis van Sint-Gillis.  Ook dit filiaal maakt deel uit van het Netwerk van 

Nederlandstalige bibliotheken van Brussel. 

 

De bibliotheek werkt binnen een netwerkverband met de gemeentelijke 

coördinatie inzake Nederlandstalig cultuurbeleid (ze schetst er ook de contouren 

van, in samenwerking met de coördinator van de buitenschoolse activiteiten en de 

Nederlandstalige ambtenaar bevoegd voor jeugd), het gemeenschapscentrum De 

Pianofabriek, De Lork vzw, de groep Sociale en Culturele Coördinatie van het 

OCMW, de Franstalige gemeentelijke bibliotheek, het Huis van het Boek, de 

Nederlandstalige bibliotheek van Vorst, de Nederlandstalige crèches van Sint-

Gillis, de Haard en Het Huis van het Nederlands. 
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2. DE PIANOFRABRIEK  
Adres: Fortstraat, 35 

De vzw Pianofabriek is een huis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met 

een dertigtal medewerkers, dat dagelijks gemiddeld zo'n 300 bezoekers lokt. De 

Pianofabriek is een gemengd project en fungeert als gemeenschapscentrum, 

laboratorium en opleidingscentrum.  

De aanpak van het huis is transversaal en transdisciplinair. De afgelopen jaren 

heeft de Pianofabriek geïnvesteerd in projecten en initiatieven die gericht zijn op 

ontmoeting en samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers, verenigingen en 

partners, waarbij betrokkenheid en duurzame medeverantwoordelijkheid centraal 

staan.38

 

D. Geassocieerde cultuurlocaties 
 

De gemeente zet ook in op de rijkdom van drie culturele vzw's, met een ruime 

expertise in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die hun activiteiten in 

gebouwen van de gemeente organiseren. 

 

1. HET HUIS VAN HET BOEK 
Adres: Romestraat, 24 

 

 Organiseert activiteiten rond het boek en het schrift. 

 Thematische tentoonstellingen, presentatie van werken, debatten over 

maatschappelijke thema's, voorlezing van teksten of kleine spektakels. 

 Het hele jaar door workshops en stages schrijven voor alle niveaus (ook tijdens de 

schoolvakanties) 

Deze in 1997 opgerichte vzw uit Sint-Gillis39  is in het Hoguethuis gevestigd, dat ze 

samen met de gemeentelijke Franstalige bibliotheek van Sint-Gillis deelt, en sluit 

aan bij het globale culturele en educatieve project van de bibliotheek: de 

uitdagingen en noden aanpakken om de bevolking aan het lezen te krijgen.   

Het Huis van het Boek is een gezellige plek waar muren worden gesloopt en 

mensen elkaar ontmoeten. Via tal van ludieke activiteiten voor een ruim publiek - 

workshops rond schrijven, lezen, boekbinden, fotografie, allerlei stages, 

tentoonstellingen, conferenties & debatten, ronde tafels - ijvert het huis voor het 

promoten van literatuur maar het wil in de eerste plaats een veelzijdige, levendige 

en laagdrempelige locatie zijn, te midden van de school- en culturele 

voorzieningen, waar elke burger naast de nodige instrumenten om kritisch na te 

denken - om zo de sociale en culturele inschakeling te bevorderen - ook pistes 

                                                           
38 Gemeentelijk cultuurbeleidsplan 2014-2019 van de dienst Nederlandstalige aangelegenheden p.7 
39  Het Huis van het Boek is een vzw die kan rekenen op steun van de gemeente Sint-Gillis, de Federatie 

Wallonië-Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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vindt voor een dynamische toegang tot een participatieve cultuur waar 

burgerschap centraal staat.  
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2. LA ROSERAIE 
Adres: Alsembergsesteenweg, 1299 te 1190 Ukkel 

 

 Plaats voor creatie gericht op podiumkunsten en vooral dan toneel voor een 

jong publiek, kermis- en straattheater en circus  

 Festival "Esprit de Famille" 

 15 beschikbare zalen (artists in residence, workshops, ontmoetingen, enz.) 

 Regelmatige samenwerkingen met de vzw CeMôme, de basisscholen van 

de gemeente, de vzw Trapèze, enz. 

 Stages tijdens het jaar en tijdens de schoolvakanties 

La Roseraie ligt ergens tussen de gemeentes Ukkel en Linkebeek, ietwat 

afgelegen dus van de rest van de cultuurlocaties in Sint-Gillis, maar maakt wel 

degelijk deel uit van het cultuurlandschap van de gemeente.  Deze plaats voor 

creatie is gericht op podiumkunsten en vooral dan toneel voor een jong publiek, 

kermis- en straattheater en circus.  

Dankzij haar infrastructuur is La Roseraie ook een ideale ruimte voor 

ontmoetingen, uitwisselingen en collectieve avonturen. Deze cultuurlocatie biedt 

de optimale mogelijkheden voor artists in residence. Net zoals de andere 

cultuurtempels werkt ook La Roseraie dagelijks nauw samen met tal van 

gemeentelijke partners (Huis van Culturen, basisscholen). 

Denken we bijvoorbeeld aan het succes elke zomer van de jongerenstage in het 

Huis van Culturen. Die is opgebouwd rond het jaarlijkse spektakel in La Roseraie 

(met het oog op de selectie voor het festival van Hoei40). De kinderen die de stage 

volgen werken rond een thema dat in het spektakel aan bod komt. Aan het einde 

daarvan wonen ze de avant-première van de voorstelling bij. En beide kanten 

hebben er baat bij. Enerzijds zijn er de artiesten die hun creatie voor een publiek 

kunnen "uittesten", een beetje zoals bij een proefbank, aan de andere kant zijn er 

de kinderen die hun creativiteit ontwikkelen rond een project dat met het 

spektakel te maken heeft. Zo wordt hun nieuwsgierigheid aangewakkerd om het 

stuk te ontdekken en zien ze de artistieke mogelijkheden van de discipline of de 

thematiek waarrond ze tijdens de stage hebben gewerkt. En dan is er nog de 

betrokkenheid bij het Feest van de kinderen, dat door de dienst Cultuur  wordt 

georganiseerd, en waar La Roseraie voorstellen doet op vlak van toneel of circus 

voor een jong publiek. 

Door haar openheid streeft La Roseraie ernaar een mix van alle soorten publiek te 

bevorderen, en een nieuwe ingesteldheid tegenover artistieke creatie en een 

betere sociale inschakeling ervan teweeg te brengen.   

  

                                                           
40 De kunstenaars verblijven in La Roseraie van september tot juni, om hun spektakel voor te stellen tijdens 

het festival voor een jong publiek van Hoei in augustus.  
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3. THÉÂTRE POÈME 2 
Adres: Schotlandstraat 30 

 Literair theater rond levende Belgische Franstalige auteurs 

 Interdisciplinaire locatie: tentoonstellingen, ontmoetingen, installaties,  

plastische kunst, enz. 

 Organisatie van "Jeunesses Poétiques" 

 Samenwerkingen:   studenten uit kunstrichtingen, kunstenaars van de vzw 

Créham, enz. 
 

Théâtre Poème 2 is al sinds 1962 op hetzelfde adres gevestigd en is een literair 

theater, dat op ontdekking gaat naar genres. Het toneel voert auteurs, 

romanschrijvers, essayisten, filosofen en dichters op met bijzondere aandacht voor 

levende Belgische Franstalige auteurs. 

Naast de spektakels krijgen de toeschouwers een waaier aan artistieke disciplines 

- tentoonstellingen, fotografie, poëzie, installaties, plastische kunst, ... -  te zien, 

waarbij ze éénzelfde thematiek vanuit verschillende invalshoeken kunnen 

benaderen.  Behalve concerten, zoals in het kader van Ars Musica en in 

samenwerking met de vzw Les Salons de la Mélodie, zijn er ook de vele 

samenwerkingen met studenten uit kunstrichtingen en met de kunstenaars van 

de vzw Créham. 
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II. 

 

Het Gemeentelijk cultuurbeleidsplan 
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PIJLER 1: TRANSVERSALITEIT VAN CULTUUR 
 

"De sectorale versnippering, door cultuur in categorieën op te sluiten 

ondermijnt de globale samenhang van het overheidsinitiatief; maar 

erger nog is dat dit de culturele dimensie van de andere sectoren van 

het publieke leven miskent (…) de ontwikkeling van interconnecties en 

interacties tussen interventiesectoren, soorten publiek, instellingen, 

cultuurdisciplines en culturele milieus moet dus worden begeleid, om 

de connectiviteit van de middelen te bevorderen en op die manier de 

productie en omloop van zingeving te vergemakkelijken".41 

 

 

 

Jean-Michel Ribes (acteur, toneelschrijver, regisseur, scenarioschrijver en huidig 

directeur van het théâtre du Rond-point te Parijs) die resoluut "een ministerie van 

Cultuur voor elk ministerie" eist. Het Cultuurplan voor Brussel dat is opgesteld toen 

Rachid Madrane minister van Cultuur van de COCOF was, heeft de noodzaak 

onderstreept om "cultuur ingang te doen vinden in het beleid van de stad om haar 

rol te bevestigen bij de opbouw van het "samenleven"".42   

De gemeente Sint-Gillis deelt deze visie en draagt die ook dagelijks uit. De 

transversaliteit van cultuur hangt immers onlosmakelijk samen met de activiteiten 

binnen het hele bestuur, vanaf de school tot aan de sportbeoefening, het OCMW 

en de kinderopvang.  

 

  

                                                           
41 Baptiste Fuchs -  Artikel "Droits culturels: une introduction" gepubliceerd op 22/10/2013 / Agir pour la 

Culture - PAC 
42 Culture et identité bruxelloise – Un Plan Culturel pour Bruxelles p.42 
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1. Cultuuractiviteiten met een uitstraling die veel verder reikt dan 

enkel de gemeentegrenzen 

Sint-Gillis ligt te midden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), haar 

culturele realiteit houdt dan ook niet op aan de gemeentegrens (cf. Territoriale 

diagnose). Ter illustratie, een greep uit de talrijke voorbeelden daarvan: 

- Het Huis van Culturen smeedt banden met de collega's uit Vorst en Molenbeek. 

Dankzij de recente meerjarenovereenkomst, gekoppeld aan een verhoging van 

de dotatie van de COCOF aan de Huizen van Cultuur, kunnen de bestaande 

werkterreinen verder worden uitgebouwd en nieuwe samenwerkingspistes 

tussen de drie huizen worden bewandeld, o.m. via de toepassing van een 

jaarlijkse transversale thematiek. Verder zijn er de ontwikkeling en promotie 

van een netwerk van Huizen van Cultuur, samen met de actoren die het 

cultuurbeleid van de COCOF ondersteunen, zoals het Maison du Conte de 

Bruxelles of CFC éditions. 

 

- Onder impuls van een door het gewest aangemoedigde territoriale visie heeft 

Sint-Gillis in 2014 haar editie van het Artiestenparcours samen met Vorst 

georganiseerd. Aan dit avontuur werd in 2016 een verlengstuk gebreid. Het 

overleg tussen Vorst en Sint-Gillis wordt intussen voortgezet, wat de beide 

gemeenten ten goede komt. In 2018 viert het Artiestenparcours zijn 30ste 

verjaardag. Beide gemeenten kiezen dit keer voor een formule met een 

aansluitende programmering: tussen de beide weekends in die in elke 

gemeente worden gepland, wordt een ander belangrijk evenement ingelast, 

SuperVliegSuperMouche, dat een brug tussen de beide gemeenten slaat. Op die 

manier krijgt het publiek de kans om van de charmes en talenten van de beide 

gemeenten te genieten.  

 

- Het kunstenfestival voor kinderen SuperVliegSuperMouche (SVSM) is het 

resultaat van een samenwerking tussen Franstalige en Nederlandstalige 

socioculturele actoren uit de beide gemeenten. In de loop der jaren is het 

uitgegroeid tot een heus symbool van samenwerking en synergieën. Het festival 

is weliswaar lokaal verankerd maar streeft naar een gewestelijke uitstraling. 

Het is er gekomen dankzij een actieve samenwerking met sociale, culturele en 

artistieke organisaties in Sint-Gillis en Vorst.  Wijkbewoners, sociale en culturele 

verenigingen, maar ook lagere en kleuterscholen uit de beide gemeenten 

beginnen maanden vooraf met de zogenaamde "voortrajecten", of de 

voorbereidingen op het festival. Via de cultuurcellen en educatieve verenigingen 

uit Sint-Gillis en Vorst, worden speciaal voor het festival, artistieke projecten 

gerealiseerd. 
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-  

 

- In de programmaovereenkomst wijst het cultureel centrum Jacques Franck 

erop dat het niet makkelijk is te bepalen hoe ver die uitstraling reikt: "Binnen 

het administratief, statistisch en politiek afgebakende grondgebied werken we 

op schaal van de wijk rond de Hallepoort, het wijkcontract Voorplein-Morichar, 

de gemeente Sint-Gillis, de intercommunale Sint-Gillis/Vorst, de COCOF, de VGC, 

het Brussels Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en soms ook het federale 

België, de 'Francophonie' en Europa. Voorts herkennen we ons ook in een 

opdeling die de gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis verenigt". 

 

- Het Hortamuseum heeft een zowel lokale als internationale uitstraling en werkt 

samen met verschillende verenigingen en aangrenzende gemeenten (de 

Civa/workshops voor kinderen, het Autriquehuis/workshops voor kinderen, de 

faculteit architectuur La Cambre-Horta/wetenschappelijk onderzoek rond de 

door Horta gebouwde huizen die intussen zijn verdwenen …).  

 

- Het Huis van het Boek organiseert dan weer activiteiten op lokaal niveau, en op 

niveau van het Brussels Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel: workshops 

en stages rond schrijven op alle niveaus, creativiteit rond het boek en de 

uitgeverswereld, literaire evenementen en festivals, en thematische 

ontmoetingen en ronde tafels.  De actoren komen uit Wallonië, Vlaanderen en 

vaak ook uit Frankrijk of andere buurlanden. Ook eerbetuigingen aan sommige 

auteurs of literaire bewegingen (Colette, visuele poëzie) hebben buitenlandse 

bezoekers gelokt. Het Huis van het Boek richt zich tot een zeer divers publiek, 

van verschillende generaties en uiteenlopende socioculturele en geografische 

afkomst.   

Een drietal jaar geleden is het huis in een Erasmus + project gestapt, in 

samenwerking met een vijftiental Franse, Oostenrijkse, Roemeense en Poolse 

instellingen.43 In 2018 tenslotte zal het Huis van het Boek zijn 20ste verjaardag 

vieren met 20 grote projecten zoals "Mon Père, ce Robot?", een multidisciplinair 

evenement rond de hybridisatie mens-machine, of het uitbrengen van een 

creatief literair spel voor iedereen boven de 10 jaar. 

 

 

 

  

                                                           
43 Dit jaar werd een colloquium georganiseerd in het Parlement van de Franse Gemeenschap rond het thema: 

"Lire, Ecrire, Enter! - quels outils numériques au service des apprentissages en alphabétisation?". 
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2. Sint-Gillis, de gemeente van de Parcours: 

Cultuur staat centraal in de gemeente en is ook in alle andere 

gemeentelijke aangelegenheden aanwezig 

Het Artiestenparcours (cf. p.66) heeft als inspiratiebron gediend voor de 

ontwikkeling van andere parcours binnen de gemeente.   

- Het Vertelparcours, georganiseerd door de dienst Jonge Kind, appelleert aan 

de verbeeldingskracht en de magie der woorden van de allerkleinsten. 

- Het Diversiteitsparcours, georganiseerd door de Lokale coördinatrice Sociale 

Cohesie van Sint-Gillis, vindt gedurende een tweetal weken plaats op 

verschillende locaties in de gemeente. Het gaat om een aantal gratis 

activiteiten voor jong en oud die in het teken staan van uitwisseling en 

gezelligheid, die streven naar ontmoeting en het versterken van het 

samenleven in Sint-Gillis. 

- En dan is er nog het Zangparcours "Bathroom singers". Die muzikale 

intermezzo's als we ergens alleen zijn (zoals de ingetogen concertjes onder de 

douche, in de badkamer, op toilet) zijn een samenwerking tussen het cultureel 

centrum Jacques Franck, de Pianofabriek, het OCMW, de dienst Cultuur en de 

dienst Nederlandstalige aangelegenheden van Sint-Gillis. 

Behalve deze parcours in het teken van kunst onder al zijn vormen, organiseren de 

verschillende gemeentelijke diensten tal van culturele activiteiten. Denken we 

bijvoorbeeld aan: 

 Dienst Onderwijs: Verschillende projecten - "L’Art à l’Ecole" en "La Culture a de 

la classe" - tijdens het schooljaar. Ook binnen de scholen en tijdens culturele 

uitstapjes worden heel wat artistieke uitwisselingen en interventies 

georganiseerd, in samenwerking met het CC Jacques Franck, de bibliotheek 

en La Roseraie.  

 Dienst Erediensten en Niet-confessionele levensbeschouwingen: jaarlijkse 

organisatie van de Avond "Chants et musiques sacrés d’Occident et Orient" in 

samenwerking met het CC Jacques Franck en de dienst Cultuur 

 Dienst Europese Aangelegenheden: regelmatige organisatie van een culturele 

week in het teken van één van de lidstaten van de EU. Bijv. Poolse of Griekse 

week van de cultuur. 

 Dienst Duurzame Ontwikkeling: activiteiten tijdens de autoloze zondagen  

 Dienst Sociale Aangelegenheden: organisatie van culturele activiteiten 

(binnen en buiten de gemeente) voor senioren.  

 Dienst Wijkcontracten: verschillende activiteiten binnen het kader van de 

verschillende wijkcontracten zoals: Projet Quepasa, "Petit parvis": inrichting 

van de ingang van het Huis van Culturen, "Verrassend Sint-Gillis": ludieke 

erfgoedwandeling op basis van een zoektocht (geo-localisatie). 

 Dienst Jonge Kind: culturele activiteiten het hele jaar door georganiseerd in de 

crèches en het Huis van het kind  



44 
 

 Dienst Sociale Samenhang: Lentefeest, Carnaval van Sint-Gillis, de Europese 

Week van de Lokale Democratie. Deze week wil bekendheid geven aan de 

lokale collectiviteiten en de burgerparticipatie promoten en versterken, via 

een aantal activiteiten die het bruisende verenigingsleven in Sint-Gillis in de 

kijker plaatsen. 

 Dienst Nederlandstalige aangelegenheden, SuperVliegSuperMouche, 

Karavane, Cinéma Moskou, City Zoom, 1060 Talks ,…. En ook tal van 

projectoproepen. 

 Dienst Economische Ontwikkeling: lancering van verschillende 

projectoproepen die de band versterken tussen de private sector en cultuur, 

zoals de beoefenaren van een kunstambacht. 

 De dienst Jeugd: organiseert het hele jaar door tal van activiteiten vooral in de 

openbare ruimte. Tijdens de zomer vinden in het kader van "Splash" vele 

ludieke en culturele activiteiten in de openbare ruimte plaats.  

 Het OCMW van Sint-Gillis: organiseert jaarlijks culturele uitstapjes op initiatief 

van de cel cultuur van het OCMW maar ook workshops voor amateurtoneel 

(met het collectief Libertalia).  
 

Deze lijst is uiteraard niet volledig maar bewijst wel hoe alomtegenwoordig cultuur 

in alle gemeentelijke aangelegenheden wel is. Het verenigen van verschillende 

actoren binnen het comité PCPC zorgt voor het stroomlijn van die acties en het 

bevorderen van de synergieën.  

 

3. De transversaliteit van cultuur blijkt uit de vele samenwerkingen 

binnen het verenigingsleven in de gemeente en daarrond; één 

van de rijkste van het gewest. 

Heel wat evenementen die intussen een vaste waarde zijn geworden bewijzen hoe 

bruisend de onderlinge contacten wel zijn en versterken de band tussen de 

gemeentelijke cultuuractoren en het verenigingsleven (SVSM, De Zinneke parade, 

Lentefeest, …). 

Het netwerk aan verenigingen binnen de gemeente is zo uitgebreid dat we 

onmogelijk de honderden verenigingen kunnen vermelden die dagelijks 

activiteiten op het grondgebied organiseren. De dienst Cultuur doet zijn best die zo 

getrouw mogelijk (verandert snel) in kaart te brengen binnen zijn culturele bronnen 

(cf. website van de dienst Cultuur / culturele bronnen). 
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Een onvolledig overzicht van de socioculturele partners die in Sint-Gillis zijn 

geregistreerd: 

Atelier jeunes cinéastes (AJC!), Constant vzw, Ateliers Partage, CINéDIT vzw, Centre 

de résidences et d'expressions artistiques (C.R.E.A.), Vertige vzw, Douzerome vzw, 

École LASSAAD, Espace Catastrophe, Faux comme il faut, La Roseraie (Espace Cré-

Action), La voie créatrice vzw, Lezarts Urbains vzw, Trapèze vzw, Wooshing 

Machine vzw, L'Ecole de Cirque de Bruxelles , Centre culturel Jacques Franck 

(CCJF), Art Company Bruxelles, Cabinet artistique Libre Choix, Espace 

photographique Contretype, galerie 100Titres, galerie La Forest Divonne, Pascal 

Polar galerie, Galerie Passerelle Louise, Komplot, la Tricoterie – fabrique de liens, 

Le salon d’art galerie, Les Ateliers Claus, les Yeux gourmands,), het Museum voor 

Fantastische Kunst (MAF), Le Théâtre Poème 2, Agorart vzw, Association des 

parents saint-gillois (APSG), Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse 

et l'Enfance (BADJE), Centre d’éducation en milieu ouvert (CEMO), Maison des 

Enfants, La Transformathèque,Ligue Braille vzw, Editions du pépin sprl, Hors 

format (librairie), Tribord edition, Agence Alter, Institut Saint-Luc Bruxelles, Tutti 

Frutti, Bazar ( Maison de jeunes), la cité des jeunes vzw ( Maison de Jeunes), Quef 

vzw, Hispano-belga, Centre familial belgo-immigré ( CFBI), Centre Interculturel de 

la formation par l’action (CIFA), La compagnie des Neuf Lunes, 9ème art bandes 

dessinées vzw, CeMôme, Asbl Percutattoo, Blanches et noires vzw, Chorale 

Ma’Chaka, Institut rythmique Jacques-Dalcroze de Belgique, la Cellule 133A, Radio 

Alma vzw, Sonar vzw, As Palavras – Cie Claudio Bernardo, Giolisu vzw, Paprika vzw, 

Culture et Démocratie, le CEC Ateliers de la banane, le Centre Communautaire 

Laïque Juif ( CCLJ), le Centre Hellénique et Interculturel de Bruxelles, SMart vzw, 

Centre d’études tibétaines de Bruxelles, la Galerie Hekla, la Galerie 

Transformers,… 

 

 

*Tijdens de ronde tafels cultuur zijn volgende behoeften aan bod gekomen: 

 Noodzaak om de samenbrengende rol van de dienst Cultuur te 

onderstrepen en zijn opdrachten op vlak van ondersteuning, netwerken 

vormen, zichtbaarheid en begeleiding te benadrukken. 

 Noodzaak om de activiteiten en samenwerkingen tussen naburige 

gemeenten en met de dienst Nederlandstalige aangelegenheden 

herhaaldelijk te benadrukken. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: 

De dienst Cultuur fungeert als schakel en bouwt netwerken op. De 

dienst voert een cultuurbeleid op lange termijn, volgt verzoeken inzake 

cultuur op en bevordert de visibiliteit. 

 
 

1.1 De dienst Cultuur werkt aan meer methodes om zijn inspanningen om de 

informatie tussen cultuuractoren binnen een netwerk te verspreiden, verder te 

ontwikkelen  

 

 Samenwerking rond de ontwikkeling van het culturele platform Quepasa 

(cf.: p. 53) –2018 

 Een jaarlijkse ontmoeting organiseren tussen alle socioculturele 

operatoren (cf. Voorwoord p. 9.) 

 

1.2 De dienst Cultuur vergemakkelijkt de contacten tussen de kunstenaars en de 

gemeentelijke diensten  

 

 De communicatie versterken rond de culturele bronnen op de website van 

de dienst Cultuur. 

 Regelmatige ontmoetingen met de gemeentelijke diensten om te polsen 

naar hun behoeften op vlak van cultuur. 

 

1.3 De dienst Cultuur stelt voor om brieven samen te versturen 

 

 Voor de culturele operatoren die dit wensen, gezamenlijke zendingen 

wanneer de kalenders op hetzelfde moment uitkomen.  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: 

Transversale activiteiten tussen aanpalende gemeenten 

ondersteunen en versterken 

 

2.1 Werk maken van een herhaaldelijke en vaste subsidie voor het 

kinderkunstenfestival SuperVliegSuperMouche (SVSM)  

2.2 De samenwerking tussen de Huizen van Culturen versterken (Molenbeek – 

Vorst – Sint-Gillis) 

 Organiseren van een transversaal en jaarlijks festival en dito thematiek voor de 

drie huizen. 

    Opmerking: De Pianofabriek stelt voor dit idee op te nemen in haar 

programmering die op het Huis van Culturen van Sint-Gillis is afgestemd.  

 Ontwikkeling en promotie van een netwerk van Huizen van Cultuur, samen met 

de actoren die het cultuurbeleid van de COCOF ondersteunen (Art. 27, het 

Maison du Conte.) 

 

 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: 

De samenwerking tussen de gemeenschappen versterken (Dienst 

Cultuur en Nederlandstalige aangelegenheden) 

 

3.1 De samenwerkingen bevestigen tussen de dienst Cultuur en de cultuurcel van 

de dienst Nederlandstalige aangelegenheden. 

 Een vast lid van de dienst Cultuur binnen de bicommunautaire adviesraad 

en 1060talks aanstellen. 

 De gezamenlijke deelname versterken aan de biënnale Artiestenparcours 

en aan het Feest van de Kinderen. 

 De organisatie van tweetalige stages voor kinderen bevorderen (vanaf 

2019). 

3.2 Jaarlijks een gezamenlijke artistieke projectoproep lanceren op basis van de 

jaarlijkse projectoproep van de dienst Nederlandstalige aangelegenheden (2020) 
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PIJLER 2: LAAGDREMPELIGE CULTUUR 

 

 

"De voorwaarden scheppen om de toegang tot cultuur te 

garanderen is (…) essentieel om het streven naar een 

rechtvaardige en gelijke samenleving te bevorderen. Door 

eenieder de kans te geven een culturele speler te worden, 

binden we de strijd aan tegen ongelijkheid". 44 

 

De laagdrempeligheid van cultuur is het eerbiedigen van het recht op toegang tot 

cultuur voor iedereen. Wat de hindernissen ook mogen zijn – fysiek, zintuiglijk, 

psychologisch, mentaal, sociaal, financieel, cultureel –, ze mogen de toegang tot 

cultuur nooit beletten. 

Via zijn cultuurbeleid wil het schepenambt voor Cultuur alle initiatieven bevorderen 

en uitbreiden die een "culturele ervaring" mogelijk maken. Dit betekent dat 

iedereen de kans moet krijgen nu eens toeschouwer, dan eens een actieve speler 

te worden bij een culturele creatie.  

Om gerichte acties te garanderen en in te spelen op de als essentieel beschouwde 

uitdagingen (cf. Voorwoord), houdt het schepenambt voor Cultuur rekening met de 

struikelblokken. En dit om: 

- Ontmoetingen en de informatieverspreiding te vergemakkelijken. 

- Eenieder de kans te geven zich (opnieuw) creatief te kunnen uiten. 

- Locaties op mensenmaat te ontwikkelen, opdat deze meervoudige en 

aparte uitingen zich kunnen kruisen, en ook om de burgers het gevoel te 

geven dat ze zich er thuisvoelen. 

  

                                                           
44 Bouger les lignes – Synthèse coupole "Démocratie et diversité culturelles" p. 7 (september 2016) 
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"Sinds vele jaren staat deze bekommernis centraal in het cultuurbeleid van de 

gemeente Sint-Gillis. Dit blijkt uit de vele evenementen voor een ruimer publiek, 

met de scholen en de meest kansarme wijken, en door de evenementen die de 

gemeente organiseert, zo veel mogelijk gratis te houden."45 

Meer dan ooit is het belangrijk ons te richten op acties voor en met jongeren, en 

op een doorgedreven inschakeling van personen die weinig voeling hebben met 

cultuur.  

Rekening houdend met de vaststellingen uit de territoriale diagnose lijkt het ons 

ook essentieel om beter te communiceren rond de culturele activiteiten (cf.: p. 17).   

Dit gaat onvermijdelijk gepaard met een centralisatie van de informatie, het 

versterken van de synergieën tussen cultuuractoren en de aanwezigheid van 

contactpersonen en culturele bemiddelaars46 op het terrein: in de openbare 

ruimte, in de wijken. 

De gemeente fungeert als bemiddelaar in de relatie die de inwoners er met hun 

stad op nahouden en dit gaat onvermijdelijk gepaard met acties op het terrein. 

Ook al hebben de aanslagen van de afgelopen jaren de mogelijke 

buitenactiviteiten beperkt, toch lijkt het ons essentieel de initiatieven in de 

openbare ruimte te blijven ondersteunen, om verder werk te maken van de 

toegankelijkheid. 

  

                                                           
45"Cent ans de Politique Culturelle de Saint-Gilles"' p.11 
46 De culturele bemiddelaar fungeert als schakel tussen publiek en cultuur. Hij zorgt ervoor dat cultuur voor 

zoveel mogelijk mensen bereikbaar wordt  en ziet erop toe dat werk wordt gemaakt van een duurzame relatie 

tussen publiek en cultuur. In het kader van zijn sensibiliseringswerk ontwerpt hij animaties en de juiste 

pedagogische instrumenten, die op het publiek zijn afgestemd.  
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1. Focus op de jongeren 

Alle culturele operatoren van de gemeente zijn het erover eens dat voeling met 

cultuur ontstaat door creatief bezig te zijn en door van jongs af aan een culturele 

habitus te ontwikkelen. Dit blijkt uit het feit dat de uitdaging jeugd is ingeschreven 

in de vijfjarenplannen van de bibliotheek van Sint-Gillis, van het Huis van Culturen, 

van de dienst Nederlandstalige aangelegenheden of in de 

programmaovereenkomst 2019-2023 van het CC Jacques Franck. De culturele, 

schoolse en buitenschoolse activiteiten zorgen voor meer kansen om zichzelf te 

ontplooien, andere culturen te ontmoeten en zich met een open blik op de wereld 

te richten. De school, die zowel neutraal als pluralistisch is, is de uitgelezen plek 

om te werken aan de democratisering van cultuur en aan mixiteit. Een sterkere 

band tussen cultuur en school moet helpen om culturele participatie te erkennen 

als een "meerwaarde" bij het opbouwen van een eigen persoonlijkheid – en dus 

ook bij het aanleren en ontwikkelen van kennis –, bij de interculturele uitwisseling 

en bij de verhouding tot de wereld. De school zien als een plek die ijvert voor cultuur 

is meteen ook de impact ervan doen uitstralen en deze praktijk ingang te doen 

vinden in gezinnen. 

 

Ons cultuurbeleid wil - net als dat van de Federatie Wallonië-Brussel in haar koepel 

Bouger les Lignes "Alliance Culture -Ecole" - inspanningen leveren die zo nauw 

mogelijk aansluiten bij de ziel van de burgers van morgen.   

 

 

 

→De school speelt een essentiële rol inzake culturele bemiddeling.  

De school is de eerste speler in een effectieve culturele democratie.  Alle 

gemeentescholen uit de verschillende netten werken daaraan mee, door een 

aantal artistieke activiteiten te organiseren in samenwerking met de culturele 

operatoren van de gemeente en door jaarlijks ook in tal van gesubsidieerde 

projecten te stappen (La Culture a de la classe, Spectacle à l’Ecole, l’Art à l’Ecole, 

Danse à l’Ecole, enz.).  

De gemeentelijke culturele operatoren van hun kant ontwikkelen tal van 

interacties met de scholen. Voorbeelden daarvan zijn: 
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- Behalve de wekelijkse schoolanimaties neemt de bibliotheek van Sint-Gillis één 

keer per jaar deel aan het project "La Culture a de la classe", organiseert ze vele 

activiteiten met het schoolpubliek en versterkt ze de uitwisseling tussen 

generaties, o.a. door activiteiten tussen scholen en rusthuisbewoners te 

organiseren. 

 

- Het Webatelier organiseert digitale workshops voor jongeren. Sinds 2006 loopt 

er jaarlijks een samenwerking met leerkrachten en leerlingen uit het 6de 

studiejaar van de gemeenteschool Parvis. Tijdens die workshop maken ze 

samen met een begeleider "le journal de l’école du parvis". Er zijn ook andere, 

meer eenmalige workshops, zoals het ontwerpen van een videospel via de 

software Scratch met de leerlingen van de gemeenteschool Sainte Marie 

(buitenschools 6-12 jaar). Op verzoek organiseert het Webatelier voor de 

leerkrachten een informatie- en initiatieworkshop rond het gebruik van 

interactieve borden en tabletcomputers. 

 

- De Franstalige en Nederlandstalige (Bredeschool) scholen organiseren in het 

kader van de voortrajecten tal van activiteiten ter voorbereiding van het festival 

SuperVliegSuperMouche (cf. p. 34) 

 

- Het CC Jacques Franck organiseert 70 à 80 schoolactiviteiten per jaar voor 

hoofdzakelijk scholen uit Sint-Gillis. Het cultureel centrum houdt bij de 

samenstelling van zijn programmering ook rekening met de jaarlijkse thema’s 

in de scholen.  Sinds begin 2017 is het een van de eerste locaties in Brussel die 

Ecran large sur tableau noir programmeert, een project met kwalitatief 

hoogstaande vertoningen gekoppeld aan animatietools voor lagere en 

middelbare scholen. 

 

- La Roseraie heeft een programmering met tal van projecten voor scholen: 

spektakels voor een jong publiek in de voormiddag, ontmoetingen met 

kunstenaars tijdens de avant-première van een voorstelling, samenwerking met 

scholen uit Sint-Gillis (gemeenteschool Parvis en Ecole Nouvelle) tijdens het 

schooljaar, immersieklassen "Nature et Culture" … zijn stuk voor stuk 

initiatieven die banden smeden met een jong publiek en het onderwijs.  
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→Heel wat culturele initiatieven van lokale en supralokale verenigingen zorgen 

voor een bruisend gemeentelijk cultuuraanbod dat jongeren buitenschoolse 

activiteiten aanbiedt. 

 

"De school mag dan wel een belangrijke plaats innemen in het leven van de 

kinderen, toch brengen ze bijna net zo veel tijd buiten de school door. Het kind kan 

niet tot een leerling worden herleid, de naschoolse opvang mag dan ook geen kopij 

zijn van de school", aldus de Coordination locale pour l’enfance (CLE). Een stelling 

waar het gemeentebestuur en de vele gemeentelijke culturele operatoren zich 

perfect kunnen in vinden.  

 

Voorbeelden daarvan zijn: 

- Het Pelgrimshuis organiseert tien weken per jaar stages voor 5-12-jarigen. 

- Het Huis van Culturen organiseert tal van activiteiten voor jonge kinderen 

(ochtend rond ouders-kleuters, stages, enz.) in samenspraak met de actoren 

van het CLE-programma. Het huis plant ook kindvriendelijke projecten zoals 

de thematentoonstelling Colorama met het kindermagazine Cuistax of 

onlangs nog het poppenfestival Mimetik. Het werken met adolescenten en 

jong volwassenen is een van de 4 prioritaire pijlers uit zijn vijfjarenplan 2017-

2022. 

- De dienst Cultuur organiseert jaarlijks het Feest van de kinderen. Tijdens deze 

dag worden tal van cultuuractiviteiten voor de allerkleinsten georganiseerd 

zoals verschillende spektakels, o.a. in samenwerking met La Roseraie, en ook 

workshops. 

- De Franstalige gemeentelijke bibliotheek organiseert dan weer vele 

activiteiten voor en met jongeren, in samenwerking met de jeugdhuizen en het 

verenigingsleven. Zo zijn er de activiteiten van de vzw Lezarts Urbains rond 

stadsculturen, waar jongeren spullen kunnen ontlenen. 

- De website Animalin47 weerspiegelt dit engagement en geeft een overzicht 

van de bruisende buitenschoolse activiteiten op het hele grondgebied (en ook 

daarbuiten). 

 

 
  

                                                           
47 www.animalin.be 
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- La Roseraie organiseert het festival voor een jong publiek "Esprit de famille" 

en programmeert ook tijdens de zomerperiode culturele activiteiten. Ze 

huisvest een takenschool en organiseert heel wat stages en lessen. Ook de 

activiteiten die door de vzw CeMôme worden georganiseerd vinden er plaats. 

 

En dan mogen we ook het werk niet vergeten van de Jeugdhuizen (le Bazar en la 

Cité des Jeunes), het Museum voor Fantastische Kunst, Badje, CeMôme, les 

centres d’expression et de créativités (CEC), de circusschool, het team van 

straathoekwerkers, de vzw's Lézarts Urbains, Déclick, la Tricoterie en Douzerome, 

… gelet op het immense netwerk, te veel om op te noemen. 

 

→De dienst Cultuur en het CC Jacques Franck promoten de werken van studenten 

van de hogeschool ESA St-Luc, de twee academies en het Institut Sainte-Marie.  

 

- Het Pelgrimshuis stelt regelmatig projecten tentoon uit de verschillende 

richtingen van de hogeschool ESA St-Luc. (bijv.: 20ste verjaardag van de 

richting Digitale kunst in samenwerking met het CC Jacques Franck) 

- Ook in het stadhuis zijn regelmatig werken te zien van studenten van de 

academies. Denken we bijvoorbeeld aan de zeer geslaagde tentoonstelling 

in het kader van 125 jaar academie voor Schone Kunsten bij de 

feestelijkheden voor 800 jaar Sint-Gillis. 

 

→Veel aandacht gaat tenslotte ook naar de band tussen cultuur en digitale 

inclusie. Denken we bijvoorbeeld aan de dagdagelijkse inspanningen van het team 

van het Webatelier  (cf. p. 25): 

 

- De Franstalige gemeentelijke bibliotheek organiseert in haar 

multimediaruimte en in samenwerking met de vzw "Les Voyageurs du 

code", initiatieworkshops rond coderen. 

- Het CC Jacques Franck hecht dan weer veel belang aan het verwerven van 

kennis rond de nieuwe media. Sinds enkele jaren is er ook een gratis 

workshop rond vrije software, "Open sound lab", die zich tot 15-25-jarigen 

richt, rond de "Beat making" en digitale muziek. In samenwerking met 

Radio Alma kunnen deelnemers aan de workshop jingles maken voor de 

verschillende uitzendingen. 

 

*Tijdens de ronde tafels cultuur zijn volgende behoeften aan bod gekomen: 

 Vraag om het aantal stages en activiteiten voor 3-12-jarigen en 12-26-

jarigen uit te breiden 

 Noodzaak om culturele participatie van jongs af aan en in nauwe 

samenwerking met de scholen bij te brengen 

 Noodzaak om de banden met jongeren te versterken  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: 

Meer acties voor 3-12-jarigen 

 
4.1 De dienst Cultuur stelt voor het aantal stages als volgt uit te breiden  

 Het Huis van Culturen breidt het aantal stageplaatsen uit en versterkt haar 

aanwezigheid binnen de Coordination locale pour l’enfance. Het slaat een 

brug met bestaande projecten en met de verenigingen van de coordination 

sociale locale, met de GAPPI. 

 Het Webatelier organiseert een nieuwe digitale workshop voor 8-12-jarigen, 

"Créa son". De eerste editie vond plaats tijdens de Paasvakantie 2017 (8-

12-jarigen) en ging gepaard met een workshop rond photoshop voor het 

ontwerp van een Cd-hoes. 

 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5: 

Vanaf de kleuterschool de band met de scholen versterken en de 

artistieke activiteiten die er worden aangeboden ondersteunen 

 

5.1 De dienst Cultuur fungeert als schakel voor de culturele behoeften van scholen 

uit alle netten op het gemeentelijke grondgebied  

 Deelnemen aan de halfjaarlijkse (mei en herfst) vergaderingen met de 

schooldirecties, leerkrachten en de buitenschoolse opvang. Die worden 

georganiseerd door het cultureel centrum Jacques Franck, polsen naar de 

behoeften en moeten de samenwerkingen versterken.  

 De schooldirecties voorstellen om binnen hun school een "ambassadeur" 

aan te stellen die met de steun van de dienst Cultuur, alle 

vragen/behoeften en alle informatie naar de leerkrachten toe centraliseert.   

5.2 De dienst Cultuur breidt de mogelijkheden tot participatie en uitwisseling met 

de jongeren uit  

 Info Culture: inlassing van een rubriek "l’Art vu par les jeunes", waarbij 

jongeren van 10 tot 12 jaar, een eigen artistieke ervaring (spektakel, 

tentoonstelling, workshop, enz.) met anderen delen. 
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5.3 De gemeentelijke culturele operatoren zetten de programmering van de 

cultuurlocaties en van gemeentelijke cultuurevenementen voort, in samenwerking 

met de scholen 

 Via haar dienst Cultuur stelt de gemeente voor om bij de jaarlijkse thema's van 

de scholen te worden betrokken.  

Opm.: de volgende thema's zijn "70 jaar verklaring van de rechten van de mens" 

(2018) met de gemeentescholen "Frontières" (2019) en met de hogeschool Esa 

St -Luc.  

 La Roseraie wenst een herhaling van het project "classes vertes artistiques", of 

artistieke bosklassen (10 weken/jaar immersie Cultuur - Natuur tijdens 

dewelke de leerlingen van zes gemeentescholen in contact komen met 

kunstenaars en het ontwerp van een werk – cf. pilootproject opgestart in 2016-

2017). Ze wil dit concept, in samenwerking met de vzw CEMôme, ook op 

woensdagnamiddag als buitenschoolse activiteit aanbieden. 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6:  

De activiteiten voor adolescenten en jong volwassenen ( 12-26-jarigen) 

uitbreiden, in overleg met de dienst Jeugd, de Jeugdhuizen en de groep 

jeugd van de Sociale Coördinatie van het OCMW 

 

6.1 Het Huis van Culturen maakt werk van de uitbreiding van samenwerkingen 

met de lokale jeugdhuizen (La Cité des Jeunes, Le Bazar), de contactpersonen op 

het terrein, de collega-jeugdhuizen in Vorst en Molenbeek, de gemeentelijke 

diensten: jeugd, straathoekwerkers, jeugdplatform van het 

Jongereninformatiepunt, groep Jeugd van de sociale coördinatie van het OCMW …   

 "Jeunesses précaires, travailleurs de demain", door het Collectief 

Droitdanslemur en het gezelschap Art&Tça.  Workshops waar een toneelstuk in 

elkaar wordt gestoken, met de jongeren van het jeugdhuis Marolles 

(gesprekken lopen om dit publiek te mengen met dat van het OCMW van Sint-

Gillis en de Cité des Jeunes). De workshop omvat een dimensie waarbij jongeren 

worden opgeleid in de toneelberoepen. De voorstellingen vinden plaats in het 

Huis van Culturen van Sint-Gillis en het Huis van Culturen en Sociale samenhang 

van Molenbeek  

 

 Workshop actie-toneel. In samenwerking met het jeugdhuis Le Bazar en het 

Collectif Libertalia organiseert het Huis van Culturen een wekelijkse workshop 

en twee intensieve weekends met een twaalftal jongeren van 14 tot 18 jaar die 

rond een thema werken, dat aan het begin van de workshops wordt bepaald, 

wat in een slotspektakel moet uitmonden. Publiek: tussen 10 en 16 jongeren 

van 14 tot 18 jaar 

 

 Volgende editie van het Festival Mimetik (2018): Er komt een workshop met en 

voor jongeren. 
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6.2 De jongeren uit de Zuidwijk anders betrekken dan als toeschouwer om ze 

vertrouwd te maken met de locatie en zich er meer voor in te zetten 

 

 Op basis van een aantal door een animator-bemiddelaar gedane 

vaststellingen op het terrein (verzuchtingen en noden van de jongeren), een 

ruimte aanbieden om samen te werken: hulp bij de regie, vernissage, 

tentoonstelling opzetten, enz. 

 Aanstellen van Cultuurambassadeurs (vijfjarenplan van het Huis van 

Culturen) 

 Organiseren van een specifiek project tijdens het Artiestenparcours van en 

voor de jongeren. Dit project is een initiatief van het Huis van Culturen en 

vindt plaats binnen het kader van een voortraject, om de realisaties 

vervolgens tijdens het Artiestenparcours 2018 tentoon te stellen. 

 

6.3 De digitale vaardigheden van de jongeren ontwikkelen: 

 

 Het Webatelier heeft zich in 2017 aangesloten bij het project "Développer 

les compétences numériques des jeunes via les espaces publiques 

numériques à Bruxelles" (via de digitale openbare ruimte te Brussel de 

digitale vaardigheden van jongeren ontwikkelen) op initiatief van het 

netwerk CABAN.48 Het project wil 4 workshops opstarten rond het aanleren 

van digitale vaardigheden om de sociale inclusie van de jongeren te 

bevorderen.  

 

 

 

Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele 

leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te 

hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan." 

 
Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

 

  

                                                           
48 http://www.caban.be/ 
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2. Acties uitbreiden ter bevordering van de inclusie van personen 

die weinig voeling hebben met cultuur. 

 

De dienst Cultuur en de verschillende cultuuroperatoren in de gemeente hanteren 

een democratisch prijsbeleid (ook de tickets art. 27) voor alle inwoners, in 

samenwerking met de verenigingen die hetzelfde nastreven. 

"De gemeente wil cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Daarom zijn 

tentoonstellingen, workshops, concerten en rondleidingen in de gemeentelijke 

cultuurvoorzieningen en in het cultureel centrum Jacques Franck voor alle jongeren 

onder de 12 jaar gratis.49  

Het OCMW is één van de belangrijkste partners van de cultuuractoren in de 

gemeente. Veel werk wordt verricht door de cel Cultuur van het OCMW en door zijn 

cultureel Comité (bestaat uit gebruikers van het OCMW). Sinds verschillende jaren 

werken de leden van de groep cultuur van de Coördinatie van het Maatschappelijk 

Welzijn samen om cultuur bereikbaar te maken voor iedereen en vooral dan voor 

een meer kwetsbaar publiek.  Zo zijn verschillende projecten opgestart en nieuwe 

samenwerkingen gelanceerd waardoor steeds meer personen de weg vinden naar 

de cultuurlocaties. In samenwerking met het collectief Libertalia maakt het team 

dagelijks werk van sensibilisering bij de sociaal werkers. 

Om cultuur zo laagdrempelig mogelijk te maken heeft Sint-Gillis ook veel aandacht 

voor personen met een beperkte mobiliteit. Ze is één van de Brusselse gemeenten 

die het label Handicity50 uitgereikt kreeg en werkt samen met o.a. de  Créahm, De 

Lork vzw en de vzw Gratte.  De vzw Créahm51, die vroeger in Sint-Gillis was 

gevestigd, is trouwens één van de belangrijkste partners van de gemeente 

(tentoonstellingen, toneelatelier, multidisciplinaire kunstateliers).   

                                                           
49 Info Culture 49 p.5 
50 Handycity is een label dat gemeenten ertoe aanzet werk te maken van de integratie van personen met een 

handicap in alle facetten van het leven in de gemeente en zorgt voor het verbeteren van de levenskwaliteit 

van personen met een handicap. 
51 De vzw Créahm-Bruxelles (Créativité et handicap mental) streeft ernaar alle artistieke en culturele 

activiteiten te bevorderen met volwassenen met een geestelijke handicap. 
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Een greep uit het aanbod aan activiteiten:  

- Het CC Jacques Franck heeft in 2016, in samenwerking met Wit.h vzw, art 

et marges Musée-Museum, Dēmos, Culture & Démocratie, Créahm-

Bruxelles en De Pianofabriek, de eerste editie gelanceerd van het 

multidisciplinaire festival "Multi Ordinary". Vijf dagen lang konden de 

toeschouwers multidisciplinaire producties van kunstenaars ontdekken, 

waarbij weinig conventionele methodes werden gebruikt.   

 

- In het CC Jacques Franck: het koor Son du quartier, dansstages of actie-

toneel zijn activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking met de 

Coördinatie van het Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. 

 

- In 2015 liep in het CC Jacques Franck - in het kader van "Saint-Gilles, Ville 

des mots" - de tentoonstelling "La grande évasion par les mots – la parole 

libérée".  Deze creaties waren het resultaat van workshops die in de 

gevangenis waren opgestart op initiatief van de SLAJ (service laïque d’aide 

aux justiciables et aux victimes de Bxl II). Ze gaven inzicht in het leven van 

gedetineerden en moesten die personen een menselijk gezicht geven. 

 

- Hortamuseum: regelmatig gratis rondleidingen voor personen met een 

beperkte mobiliteit, slechtzienden of mensen met een geestelijke 

beperking. 

 

*Tijdens de ronde tafels cultuur zijn volgende behoeften aan bod gekomen: 

 Meer aandacht voor het opstarten en uitbreiden van activiteiten of 

initiatieven ter bevordering van de toegang tot cultuur voor personen die 

er weinig voeling mee hebben. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 7: 

Meer acties voor het betrekken van mensen met weinig voeling voor 

het culturele aanbod, in nauwe samenwerking met de Cel cultuur van 

het OCMW  

 

7.1. De identificatie van locaties die het tarief Art. 27 hanteren vergemakkelijken 

en centraliseren 

 Op het platform Quepasa (cf. p. 53) een zoekfilter inlassen om met één 

klik alle Art. 27 partners te kunnen identificeren 

7.2 De band met alleenstaanden versterken  

 

 In 2017 heeft het CC Jacques Franck het initiatief ondersteund van de 

SLAJ (Service Laïque d'Aide aux Justiciables et aux Victimes) voor een 

pilootproject rond muziekworkshops in de gevangenis. Het resultaat van die 

workshops wordt zowel binnen als buiten de gevangenis vertoond. Vanaf 

2018 is ook een vertoning tijdens de muziekfeesten gepland.  

 

7.3 De uiting en participatie van personen met een handicap promoten  

 Meer samenwerken met de vzw Créahm, De Lork vzw, de vzw Gratte 

 Ervoor zorgen dat alle gemeentelijke cultuurlocaties en alle 

promotiemateriaal worden geïdentificeerd. Sinds 2000 al staan alle 

cultuurlocaties die toegankelijk zijn voor personen met een beperkte 

mobiliteit (PBM) in de catalogus van het Artiestenparcours vermeld.  

 De hogescholen voor kunstonderwijs sensibiliseren rond personen met een 

handicap om de PBM meer te kunnen betrekken bij de ontwikkeling van 

communicatiemateriaal, artistieke projecten, installaties, … 

 De rondleidingen in gebarentaal herhalen zoals dit met succes was 

uitgeprobeerd in het kader van de Open Monumentendagen 2017. 

7.4 De gemeentelijke cultuuroperatoren maken werk van meer projecten in de 

prioritaire zones inzake culturele ontwikkeling, en met name op de as Zuidwijk - 

Bethlehem 

 Overleg voeren over de specifieke acties die moeten worden ondernomen 

rond/op de Jacques Francksquare in samenwerking met het Huis van 

Culturen, het CC Jacques Franck, de straathoekwerkers en het 

verenigingsleven binnen de wijk.  
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We wijzen er tenslotte ook op dat de gemeente tal van culturele activiteiten 

organiseert voor senioren. Voorbeelden daarvan zijn: 

- De dienst Sociale Zaken geeft de brochure "Info Seniors" uit die 

verschillende culturele activiteiten organiseert, zowel in de gemeente als 

daarbuiten. Jaarlijks wordt ook een bal voor senioren georganiseerd. 

- De Franstalige gemeentelijke bibliotheek organiseert voor oudere 

personen (en ook voor iedereen die zich moeilijk kan verplaatsen zoals 

personen met een handicap of die tijdelijk invalide zijn) haar boek-aan-

huis-dienst Mobi–Livres. Ook activiteiten die de contacten tussen 

generaties moeten bevorderen worden georganiseerd. 

- In de lente van 2017 heeft het OCMW van Sint-Gillis de actie "Soyons 

solidaires pas solitaires" gelanceerd, om het publiek bewust te maken van 

het isolement van bejaarden en om daar iets aan te doen. Dit ging gepaard 

met een publicatie van een brochure met daarin alle culturele activiteiten 

voor 60-plussers op het gemeentelijke grondgebied en daarnaast ook een 

overzicht van alle verenigingen. De communicatiecampagne is er 

gekomen in samenwerking met het Institut Sainte-Marie en viel samen 

met een uitwisseling tussen leerlingen, leerkrachten en de Sociale 

Coördinatie van het OCMW.  

We willen er tenslotte op wijzen dat deelname aan avondactiviteiten voor een deel 

van de bevolking een probleem is. De gemeentelijke cultuuroperatoren wensen in 

dit verband overleg te plegen over de programmeringsuren van de activiteiten.  

 

Culturele armoede moet bespreekbaar worden. Wie geen toegang 

heeft tot culturele middelen, heeft ook geen toegang tot andere 

middelen. Dit criterium moet duurzaam worden goedgekeurd" 
 

Toespraak van Patrick Meyer-Bisch voor het Brussels Parlement op 12 januari 

2012 

 

 

*Tijdens de ronde tafels cultuur zijn volgende behoeften aan bod gekomen: 

 Noodzaak om culturele informatie te centraliseren 

 Noodzaak om met tussenpersonen te werken 

 Nood aan meer visibiliteit rond communicatie 

 Noodzaak om de betrokkenheid en het gevoel zich in cultuurlocaties 

thuis te voelen te bevorderen 

 Noodzaak om "muren te breken" en medeburgers in de openbare 

ruimte te gaan opzoeken 

 Nood aan een meer eenvoudige organisatie van culturele acties in de 

openbare ruimte  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 8: 

De zichtbaarheid van de locaties en van het culturele aanbod 

centraliseren en versterken om de band met de inwoners en hun 

betrokkenheid te bevorderen  

 

8.1 Gecentraliseerde ruimtes inrichten voor de verspreiding van informatie, wat 

de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de culturele informatie bevordert  

 

 Oprichting van het platform Quepasa (2018)  

 

Quepasa is een gezamenlijk initiatief van de dienst Cultuur van Sint-Gillis, het 

CC Jacques Franck en de Pianofabriek in het kader van het wijkcontract 

Voorplein-Morichar. Het platform is een maatschappelijk netwerk of digitaal 

platform op lokaal niveau, dat verenigingen en burgeractiviteiten wil 

promoten. De bedoeling is de online tools voor iedereen toegankelijk te 

maken (mogelijkheid om gratis een webpagina of agenda aan te maken, 

thematische kaarten te ontwerpen, promotiemateriaal af te drukken) om het 

netwerk van verenigingen te versterken en burgers meer met elkaar in contact 

te brengen, en om een geo-lokaliseerbare vrijetijdsagenda te ontwikkelen. Dit 

initiatief is afgestemd op agenda.brussels, met dat verschil dat de informatie 

op een andere manier wordt opgezocht.  

 

 

 Oprichting van de "Criée Culturelle de Saint-Gilles", in samenwerking met 

de groep cultuur van de Cel cultuur van het OCMW 

Net als bij het Réseau en action52 van Art. 27, organiseren we een namiddag 

waarop de culturele operatoren uit Sint-Gillis, sociale werkers (en hun publiek) 

en het brede publiek elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens die namiddag geven 

de culturele operatoren in het kort toelichting bij de tijdens het seizoen 

voorgestelde activiteiten, waarbij ze in het bijzonder één activiteit belichten die 

de toegankelijkheid van cultuur voor een publiek met weinig voeling voor het 

cultuuraanbod moet bevorderen.  Deze bijeenkomst vindt jaarlijks in 

september plaats53 (afgestemd op de voorstellingen van de cultuurlocaties), 

telkens op een andere cultuurlocatie, om in functie van de activiteitenagenda, 

de zichtbaarheid te verhogen.  

 

                                                           
52 Twee keer per jaar worden de contactpersonen van de culturele organisaties, kunstenaars, publiek en de 

contactpersonen van de sociale organisaties op een cultuurlocatie uitgenodigd om te brainstormen rond: de 

Pass Découvertes (voorstellen voor culturele uitstapjes en workshops die de burgerparticipatie bevorderen, 

de Tables Rondes Carrées (bijeenkomst van culturele partners) en de voorstelling van de realisaties van de 

workshops. Meer info: www.article27.be 
53 De eerste bijeenkomst vond plaats op 13 september 2017 in de Tricoterie 
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8.2 De dienst Cultuur versterkt de band tussen burgers en cultuur 

 

 Indienstneming op de dienst Cultuur van culturele bemiddelaars - als 

versterking voor het reeds geleverde werk door Art. 27, Culture et 

Démocratie, de cel Cultuur van het OCMW: in het Huis van Culturen is sinds 

augustus 2017 een voltijdse animator–bemiddelaar in dienst voor de 

organisatie van activiteiten in het Volkshuis en het Pelgrimshuis.  

 Herlancering van Info Culture (2018), aanvullend op het platform Quepasa 

en de Jacques Franck.54 In deze brochure verschijnen interviews, 

reportages, kritiek van jongeren, portretten van kunstenaars en 

ambachtslui, een blanco pagina afhankelijk van de culturele actualiteit, om 

de zichtbaarheid van de informatie te verbeteren en om het gebruik van 

culturele communicatiemiddelen en de betrokkenheid van burgers bij 

cultuur te bevorderen. 

 

8.3 De zichtbaarheid van de cultuurlocaties versterken 

 Nadenken over de bewegwijzering van de cultuurlocaties in samenwerking 

met het Departement Ruimtelijke Ordening en de dienst Openbare Ruimtes 

(cf.: Stedenbeleid - Programma 2017-2020). De richtingen "Design social" 

en "Grafische vormgeving" van de hogeschool ESA St-Luc beschikken over 

alle vaardigheden om deze denkoefening in goede banen te leiden en zijn 

vragende partij om erbij te worden betrokken. 

 Herinrichting van de ingang/het onthaal van het Huis van Culturen (cf.: 

wijkcontract Bosnië: aanleg van een klein voorplein) in het verlengde van 

de brainstorming over de perceptie van de gemeentelijke cultuurlocaties 

door de omwonenden, uitgevoerd door het CC Jacques Franck. De werken 

worden in de loop van 2018 uitgevoerd (meer open en ludieke ruimte, 

voorzieningen voor fietsen en meer licht op het voorplein van het Huis van 

Culturen).  

 De identificatie versterken van de drie locaties van de dienst Cultuur via het 

ontwerp van een huisstijlgids, die voor elk huis apart is - en dit voor alle 

evenementen die er zullen plaatsvinden – en de ontwikkeling van een 

website of blog voor het Huis van Culturen van Sint-Gillis, ter bevordering 

van de identificatie, verspreiding en het versturen van gerichte 

communicatie. Bezig. 

  

                                                           
54 De Jacques Franck is de tweemaandelijkse brochure van het CCJF. 
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3. DE PLAATS VAN CULTUUR IN DE OPENBARE RUIMTE  

"De culturele centra moeten meer van achter hun muren komen", "profiteren van 

de buitenruimtes in de zomer, openluchtactiviteiten en straatspektakels 

organiseren en het publiek naar buiten lokken"  is de gedeelde analyse van het 

grondgebied van het CC Jacques Franck.55 

 

Het cultuuraanbod verplaatsen naar leefplaatsen is net zo belangrijk 

als van cultuurlocaties leefplaatsen te maken. 

 

Belangrijk is van de openbare ruimte een grote gemeenschappelijke ruimte voor 

culturele expressie in openlucht te maken. De burgers oproepen hun plaats in te 

nemen daar waar ze zich bevinden, de eenzaamheid te doorbreken, het creatieve 

potentieel van eenieder tot uiting te laten komen en hen activiteiten voorstellen 

om er toegang toe te krijgen. 

Vele activiteiten worden georganiseerd door de culturele operatoren van de 

gemeente om deze inclusie en burgerparticipatie te ondersteunen en te 

ontwikkelen. De noodzaak om van deze ruimte gebruik te maken als plaats van 

uitwisseling en ontmoeting staat ook ingeschreven in de vijfjarenplannen van het 

Huis van Culturen en van de dienst Nederlandstalige aangelegenheden; een 

belangrijke uitdaging waar ook het CC Jacques Franck achter staat (cf.: 

programmaovereenkomst 2019-2023). 

Tijdens onze ronde tafels hebben we kunnen vaststellen dat er een dringende 

behoefte was aan administratieve vereenvoudiging bij de organisatie van 

activiteiten in de openbare ruimte, en dit zowel bij de culturele operatoren als bij 

de gemeentelijke diensten. Het leek ons dan ook belangrijk daar in dit plan op te 

wijzen, waarbij we uiteraard goed beseffen dat de gemeente met tal van aspecten 

rekening moet houden om de veiligheid in de openbare ruimte te garanderen. 

 

Als schakel tussen de kunstenaars en de culturele operatoren van de gemeente 

fungeert de dienst Cultuur als adviesinstantie ter zake, door de meer precieze 

problematieken door te verwijzen naar de Cel Evenementen. 

  

                                                           
55 Programmaovereenkomst 2019-2023 van het CCJF p.63 
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Een aantal manifestaties die telkens weer een groot succes kennen: 

- de festiviteiten in 2015 en in 2017 tijdens de actie "Coups de Cœur" van 

het Artiestenparcours van Sint-Gillis - Vorst hebben het enthousiasme 

aangetoond van de omwonenden voor activiteiten die de Huizen van 

Cultuur van Sint-Gillis en Vorst in de openbare ruimte hebben 

georganiseerd.  

- In 2015 wordt de eerste projectoproep "Art(espace) public" gelanceerd in 

het kader van het Artiestenparcours, ter versterking van de 

burgerparticipatie bij deze manifestatie en ook van de contacten tussen 

kunstenaars en publiek, door de aanwezigheid van kunstwerken in de 

openbare ruimte. De bedoeling was om ook de bewoners te bereiken die 

de drempel van de ateliers moeilijk over durfden. Tijdens elke editie wordt 

intensief bemiddelingswerk geleverd bij de deelnemers en de 

verschillende netwerken (scholen, verenigingen, culturele operatoren, 

collectieven van kunstenaars en burgers) worden nog meer met elkaar in 

contact gebracht. Sinds 2014 volgt het Artiestenparcours Sint-Gillis-Vorst 

steeds meer een aanpak, waarbij de thema's van de openbare ruimte en 

de Stad centraal staan.  

- Tijdens de zomer is de Franstalige gemeentelijke bibliotheek van Sint-Gillis 

sterk aanwezig in de parken met het initiatief "Lire dans les parcs".  

 

- Het CC Jacques Franck is aanwezig op verschillende fronten, bovenop de 

vele samenwerkingen met de culturele operatoren uit de gemeente. 

Manifestaties in de openbare ruimte zijn bijvoorbeeld de Zinnekeparade 

en de openluchtcinema (drie vertoningen vinden plaats op verschillende 

locaties in de gemeente). 
 

- Het Museum voor Fantastische Kunst organiseert sinds 15 jaar het Festival 

Halloween. Een van de vele activiteiten is de grote Halloweenparade die 

door de straten van Sint-Gillis trekt, met muziekspektakel, sprookjes, 

animaties  … en als afsluiter een vuurwerk voor een steeds talrijker duivels 

publiek. 
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FEEST VAN DE MUZIEK 
 

Sinds 14 jaar al is het Feest van de Muziek een vaste waarde in het cultuurleven 

van Sint-Gillis. Met dit initiatief komen we tegemoet aan een steeds intenser 

verlangen van de lokale bevolking die op zoek is naar artistieke ontdekkingen en 

ontmoetingen in de openbare ruimte, en op vandaag nog meer nu elke organisatie 

voortaan afhankelijk is van het veiligheidsluik. Het is ook een manier om 

muzikanten uit Sint-Gillis en uit de Franse Gemeenschap te promoten. Tijdens het 

Feest van de Muziek willen we ook de verscheidenheid aan culturen die Sint-Gillis 

rijk is en haar bevolking in de kijker plaatsen, door een centraal platform ter 

beschikking te stellen voor muzikale expressie. De organisatie gebeurt in 

samenwerking met de lokale cultuuractoren zoals het cultureel centrum Jacques 

Franck, het OCMW, Radio Alma of de Ateliers Claus, naast zovele anderen. Alle 

concerten zijn gratis.  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 9: 

De culturele activiteiten en de aanwezigheid van de dienst Cultuur in 

de openbare ruimte versterken en aan de bestaande initiatieven 

koppelen  

 

9.1 De dienst Cultuur wenst zijn aanwezigheid in de openbare ruimte te versterken 

 

 Voortzetting van het initiatief "Lire dans les parcs" en proberen om dit 

ook in andere wijken van de gemeente te implementeren  

 

 De dienst Cultuur wil - rekening houdend met de menselijke middelen - 

zijn aanwezigheid bij de door de gemeente georganiseerde 

evenementen buiten versterken, en vooral dan binnen de prioritaire 

zones (Jacques Francksquare, Hallepoort). De dienst doet dit in overleg 

met het CC Jacques Franck, de Mission Locale, het verenigingsleven 

binnen de wijk en de wijkcomités. 
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PIJLER 3: ONTMOETING VAN CULTUREN 

 

"Cultuur ontstaat uit mengeling, ontmoeting en schokken. Als gevolg van het 

isolement daarentegen sterven beschavingen, van de obsessie voor puurheid". 

Octavio Paz 

 

Elke cultuur is ontstaan uit vermengingen waaruit het haar rijkdom puurt. We zijn 

diep en intrinsiek multicultureel en meertalig. Dit meervoudige karakter vormt 

onze individuele, familiale en collectieve identiteit.  

1. De culturele diversiteit, een rijkdom voor de gemeente 

Sinds altijd wordt Sint-Gillis gekenmerkt door een buitengewone culturele en 

internationale diversiteit. De vele migratiestromen (cf. Territoriale diagnose) 

hebben daar mee voor gezorgd. Momenteel leven op het gemeentelijke 

grondgebied ruim 140 nationaliteiten. In de loop der tijden is deze culturele 

diversiteit tot een aanzienlijke troef uitgegroeid voor de gemeente.   

In 2015 is Sint-Gillis uitgeroepen tot "Ville56 des mots" in het kader van de Fêtes 

de la Langue Française. De algemene thematiek Dis-moi 10 mots que tu 

accueilles, legde de nadruk op de aanwezigheid van vreemde woorden in de 

Franse taal. De culturele rijkdom die zo typisch is voor de gemeente heeft er 

ongetwijfeld voor gezorgd dat de Federatie Wallonië-Brussel uit de 19 gemeenten 

die zich kandidaat hadden gesteld, Sint-Gillis heeft uitgekozen. Dit evenement was 

een groot succes. Het heeft de culturele diversiteit van het grondgebied en alle 

locaties die zich dagelijks inzetten voor de belichting ervan en voor het bevorderen 

van interacties tussen culturen, in de schijnwerpers geplaatst. 

Werk maken van interculturaliteit in Sint-Gillis, waar ruim de helft van de bevolking 

geen Belg is, is dus geen kwestie van keuze maar een evidentie. Deze meervoudige 

realiteit maakt immers deel uit van de essentie van de gemeente en bepaalt er 

ook de contouren van.  

Uit deze continue vermenging groeien uiteenlopende vormen van culturele 

expressie. Die zijn uiteraard geworteld in het aparte traject van eenieder (etnische 

afstamming,  gebruiken en gewoonten, gezinsstructuur) maar ze worden gevoed 

en ontwikkeld in de dagdagelijkse contacten die net zo apart zijn. 

                                                           
56 https://stgillesvilledesmots.wordpress.com/ 
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Het Schepenambt voor Cultuur wenst hier een plaats veilig te stellen waar alle 

activiteiten die verschillende culturele expressies mogelijk maken (ongeacht de 

taal of de artistieke discipline) aan bod kunnen komen en met elkaar in contact 

komen. Acties promoten die aparte overtuigingen kunnen belichten, om zo werk 

te kunnen maken van de collectieve overtuiging. 

De evolutie van de migratiestromen en van de mobiliteit van de burgers binnen of 

buiten Europa zijn bepalend voor onze samenleving. Rekening houden met deze 

interculturele dimensie van onze gemeente, en ruimer beschouwd ook van onze 

samenleving, door het promoten van diezelfde diversiteit, moet de stilzwijgende 

band tussen sociale samenhang en culturele samenhang versterken.  

2. Verschillende cultuuruitingen in de schijnwerpers 

Want zoals de dienst Cultuur er in zijn vijfjarenplan57 voor het Huis van Culturen op 

wijst  "rekening houdend met de maatschappelijke uitdagingen op microniveau 

(Sint-Gillis – Brussel) en ook op macroniveau (Europa, de wereld), zijn instrumenten 

voor het promoten van de diversiteit, de interculturele uitwisseling, de emancipatie 

van jongeren en de participatie meer dan ooit noodzakelijk."  

Tal van initiatieven en verenigingen ijveren dagelijks voor de ontmoeting van 

culturen, het uitwisselen van kennis en ervaringen en het verbreden van horizonten 

(cf. Maatschappelijke balans van het OCMW). Denken we bijvoorbeeld aan: 

 

- Ensemble pour 1060! coördineert de programma's van de dienst Sociale 

Samenhang van de gemeente Sint-Gillis.58 Activiteiten zijn bijvoorbeeld de 

evenementen die mensen bijeenbrengen en die een belangrijke plaats 

innemen in het streven naar "samenleven": het Carnaval, het 

Bethlehemfeest en het Diversiteitsparcours. Tijdens deze momenten van 

uitwisseling komen mensen met elkaar in contact, onder wie een publiek 

dat vaak weinig voeling heeft met culturele activiteiten. Deze momenten 

kennen steeds meer succes omdat ze alsmaar vaker voorkomen door het 

terreinwerk van de actoren uit het verenigingsnetwerk. 

 

  

                                                           
57 Vijfjarenplan van het Huis van Culturen 2017-2022 p.4 

58 De gemeente ondersteunt initiatieven ter bevordering van het samenleven en de sociale integratie in 
samenwerking met de Franstalige Brusselse overheidsdienst (vroegere COCOF) en de lokale verenigingen die 
actief zijn in kansarme wijken en met de steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. Deze initiatieven 
worden ondersteund via een vijfjaarlijkse gemeentelijke overeenkomst (2016-2020). 
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- Via zijn dienst Cultuur beschikt de gemeente met het Huis van Culturen 

over een locatie die eerst en vooral streeft naar een mixiteit van culturen 

en publiek, en die kwaliteitsvolle artistieke producties wil brengen die 

ontmoetingen en het delen van onze verschillen bevorderen. De afgelopen 

10 jaar heeft het Huis van Culturen via zijn programmering de meervoudige 

culturele facetten van het gemeentelijke grondgebied belicht. De recente 

nieuwe aanwervingen – het team is uitgebreid van 2 naar 5 personen - in 

2017, hebben het huis een nieuw elan gegeven. Op die manier vergroten 

de mogelijkheden en de samenwerkingen. Het Huis van Culturen is nog 

meer dan vroeger, de gemeentelijke locatie bij uitstek op vlak van 

ontmoeting van culturen. 

 

- De dienst Europese Aangelegenheden heeft reeds verschillende keren, in 

samenwerking met de dienst Cultuur, een culturele week georganiseerd 

om de artistieke rijkdom van een EU-lidstaat te promoten (cf.: Poolse, 

Griekse culturele week). Een week lang vinden verschillende 

ontmoetingsmomenten - debat, tentoonstelling, concert, dans, literatuur, 

film - plaats in de gemeentelijke cultuurvoorzieningen, waarbij nauw wordt 

samengewerkt met de partners en met de landen die centraal staan. Die 

momenten zijn het resultaat van een samenwerking tussen partners, 

gemeentelijke diensten en kunstenaars.  

 

Het Schepenambt voor Cultuur wenst in dit plan alle initiatieven te ondersteunen, 

die het netwerk van organisaties en individuen versterken. Bijzondere aandacht 

gaat daarom naar de samenwerking met de straathoekwerkers, de 

verenigingssector en de wijkcomités, en naar de organisatie van activiteiten in het 

Huis van Culturen. 

 

*Tijdens de ronde tafels cultuur zijn volgende behoeften aan bod gekomen: 

 Noodzaak om activiteiten te organiseren die aan de verschillende 

kunstuitingen de mogelijkheid bieden "elkaar iets te vertellen, elkaar te 

ontmoeten, en zaken te delen". 

 Noodzaak om een band te scheppen tussen de verschillende culturen 

en de rijkdom ervan te belichten, in wat ze gemeenschappelijk hebben 

en waarin ze verschillen. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 10: 

De culturele diversiteit promoten en uitwisselingen tussen groepen 

teweegbrengen om de wederzijdse rijkdom door de culturele 

verschillen te bevorderen 

 

10.1  De dienst Cultuur gaat op zoek naar samenwerkingen, versterkt de 

contacten met de verenigingen die onder hetzelfde dak actief zijn 

 Samenwerken met de VSG en Radio Alma  

 De antenne zuid van de circusschool is in Sint-Gillis gevestigd. Circuskunst 

is een discipline die per definitie geen grenzen kent op gebied van taal, 

locatie, ruimte, leeftijd, religie, enz. We willen dus graag de contacten met 

en de betrokkenheid bij deze discipline versterken, en vooral dan in de 

Zuidwijk, met initiatieven zoals: Parents bambins, deelname aan het Feest 

van de Kinderen. 

10.2  Het Huis van Culturen van Sint-Gillis breidt het aantal activiteiten uit, waar 

verschillende culturen zich kunnen uiten 

 Samenwerking begin 2018 met het project Intersongs. Dit gewestelijke 

project voor sociale samenhang is in 2013 opgestart en kan sinds 2016 

rekenen op steun van het CC Jacques Franck. Het maakt gebruik van 

gezangen om mensen met elkaar in contact te brengen. "Het kloppend hart 

van het project is een liefhebberskoor van volwassenen, waarvan het 

repertorium uit een heel specifiek cultureel erfgoed stamt. Via een cyclus 

van ateliers brengen vier of vijf koren om beurten een deel van hun 

traditioneel repertorium, vooraleer ze dat van de anderen gaan ontdekken. 

Tijdens het aanleren van elkaars gezangen, komen de overtuigingen, de 

taal en vaak ook zelf ervaringen en herinneringen aan bod (…). Via die zang- 

en menselijke ervaring die ze delen, leren de deelnemers elkaar kennen en 

ervaren ze ook hoe ze met hun verschillen kunnen samenwerken."59 

 Het Huis van Culturen lanceert een workshop rond de stadscultuur: 

vervolmaking breakdance, footwork. Deze workshop draait rond 

danstechnieken zoals breakdance of hip-hop, maar ook hedendaagse dans. 

Het doelpubliek bestaat vooral uit jongeren, die de kans krijgen 

kunstenaars in dat domein te ontmoeten. Elke week wordt immers een 

andere artiest uitgenodigd om zijn aanpak te delen. Plaats van ontmoeting, 

delen van kennis en ontdekking rond dans en stadscultuur, met als doel 

culturele bemiddeling, sociale samenhang en ontmoeting tussen culturen. 

  

                                                           
59 Programmaovereenkomst 2019-2023 van het CCJF p. 78 
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10.3 Het CC Jacques Franck wenst zijn traditionele samenwerkingen en 

interculturele festivals verder te versterken 

 

 De reeds bestaande samenwerkingen met SETM (solidarité étudiants tiers-

monde), het Diversiteitsparcours, Met-X, AfricainCulture en het Huis van 

Latijns-Amerika verder uitbouwen. 
 

 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 11: 

Vanaf de editie 2018, de synergieën versterken tussen 

het Diversiteitsparcoursen de dienst Cultuur  

 

 De dienst Cultuur en het Diversiteitsparcours worden in 2018 partners en 

de afsluiter van het parcours vindt plaats in het Huis van Culturen. 

 Vanaf 2019 ontwerpen ze het project samen.   
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PIJLER 4:  BEGELEIDEN EN PROMOTEN 

VAN KUNSTENAARS 

 

"Kunst is voor mannen en vrouwen nog zoveel belangrijker dan al het 

beste wat wetenschap en technologie te bieden hebben …/… We zijn 

net als een dier van wie de levensadem bestaat uit geschilderde, 

gebeeldhouwde en bezongen dromen. Geen gemeenschap, hoe 

rudimentair haar werktuigen ook zijn, kan op aarde bestaan, zonder 

muziek, vorm van grafische kunst, zonder die verhalen uit de 

verbeelding die we mythes of poëzie heten", Georges STEINER 60 

 

 

 

Het belang van kunst in de maatschappij is essentieel en maakt deel uit van haar 

ontwikkeling. En zonder kunstenaar, ook geen cultuur. 

De kunstenaar stoort, ontroert, intimideert, verenigt, roept vragen op. Zijn acties 

en werken sluiten bij onze tijd aan en zijn dus net zoveel mogelijke interpretaties 

van een meervoudige realiteit. Soms zijn ze een weerspiegeling van het verleden, 

het heden of de toekomst, nu eens abstract, dan weer realistisch, maar steeds 

werpen ze een open blik op de wereld, op de andere, op zichzelf. Michel 

Onfray verwoordt het als volgt: "In een wereld verzadigd door nutteloze beelden, 

overbodige reproducties, misdeelde iconen, is al wie een tegengif tegen deze 

tekenen van nihilisme van onze tijd biedt met andere beelden of nieuwe iconen, 

een halfgod van een wereld in verzet".61 

  

                                                           
60 "Grammaires de la création", STEINER Georges (2001)  
61  "Magnétisme des solstices", L’art pour ne pas mourir du monde. ONFRAY Michel (2013) 
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De kunstenaar "distilleert" schoonheid en appelleert daarmee aan onze gevoelige 

kant, die wars is van rationaliteit of intellectualisme.  Hij plaatst ons, ongeacht 

onze herkomst, verleden, parcours - in een esthetische verhouding tot de wereld 

"Een moment van pure schoonheid, is een beetje zoals kennis over zichzelf 

losgerukt van de sociale erkenning; iets van een aanwezigheid losgerukt van de 

voorstelling".62 

Zoals bleek uit de diagnose van het grondgebied,  wordt de gemeente Sint-Gillis 

gekenmerkt door haar verleden als mecenas en het heden als organisator van het 

Artiestenparcours. De bruisende culturele uitstraling overstijgt de 

gemeentegrenzen dankzij de dynamische aanpak van haar talrijke publieke en 

private cultuuractoren en de aanwezigheid van heel wat traditionele en 

experimentele kunstenaars van hier en elders en uit allerlei kunstdisciplines. 

Belangrijk is ook de aanwezigheid van de vzw SMart op het gemeentelijke 

grondgebied. Deze instelling begeleidt werknemers uit de wereld van het 

spektakel en is dus een belangrijke ondersteuning bij de ontwikkeling van een 

artistiek project. 

Via haar dienst Cultuur en de cultuurvoorzieningen op het grondgebied ijvert de 

gemeente Sint-Gillis dagelijks voor het versterken van de banden tussen de 

gevestigde en opkomende kunstenaars en de burger, en dit zowel binnen de 

infrastructuren als tijdens belangrijke evenementen zoals het Artiestenparcours. 

Deze tweejaarlijkse manifestatie - die voor de steeds grotere uitdaging staat een 

eerbetoon te brengen aan de kunstenaars, samen met hen de wereld in vraag te 

stellen en een band te scheppen tussen kunst en de burger - is een positieve bron 

van sociale integratie voor de kunstenaars. Zij beschouwen dit evenement als een 

promotie van de hedendaagse kunst en als een opportuniteit om bekendheid te 

verwerven bij galerijen en bij eventuele kopers. In 2018 viert de biënnale haar 30ste 

verjaardag.  

 

 

 

 

  

                                                           
62 "Quand la beauté nous sauve", PEPIN, Charles  
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Deze ondersteuning van kunstenaars gebeurt ook op andere manieren: 

 

- De vzw Permanence juridique et fiscale.  Sinds een 15-tal jaar treedt 63 een 

zelfstandig advocaat gespecialiseerd in domeinen zoals het sociaal en 

fiscaal statuut van kunstenaars, overeenkomsten, auteursrechten of 

aanverwante rechten één keer per week op als aanspreekpunt voor 

kunstenaars: kunstenaars-ontwerpers maar ook alle nevenactiviteiten op 

vlak van productie, uitgeverij, tentoonstelling, promotie, verspreiding, … De 

advocaat verleent concreet en op maat gesneden advies, tegen een 

symbolisch tarief. 

 

- Het Hamessefonds. Het in 1981 opgerichte Fonds is een eerbetoon aan 

Paul Hamesse, voormalig schepen van Cultuur, en ondersteunt de 

culturele uitstraling van Sint-Gillis, door jonge talenten in de sector van de 

plastische kunsten en de fotografie te promoten. Het Fonds heeft steeds 

geijverd voor het behoud van de creatieve vrijheid, het aanmoedigen van 

de persoonlijke creativiteit en het bevorderen van de kwaliteit. De prijs 

t.w.v. 1250 euro wordt uitgereikt door een jury bestaande uit 

toonaangevende figuren uit de kunstwereld. Dit evenement gaat gepaard 

met de uitreiking van andere prijzen: De Ondernemingsprijs, de 

Publieksprijs en de prijs Véronique Trempont.  Voor zij die in al die jaren de 

prijs hebben binnengehaald, is de Hamesseprijs vaak een eerste 

onderscheiding geweest in een rijk palmares. De verschillende projecten 

die aan de Hamesseprijs deelnemen zijn te zien in het Pelgrimshuis.  

 

- De vzw Contretype. Dit centrum voor hedendaagse fotografie te Brussel 

beschikt sinds 1997 over een opvang- en productiestructuur voor 

fotografen, in de vorm van een artists-in-residence formule. Jaarlijks 

lanceert de vzw ook de projectoproep "Propositions d’Artistes". In de loop 

der jaren heeft de vzw Contretype een reputatie opgebouwd, waardoor het 

tot één van de bakens van de hedendaagse fotografie in België is 

uitgegroeid. Nadat het bijna 30 jaar lang in het prestigieuze Hannonhuis 

was gevestigd, is de vzw sinds 2014 actief aan het Fontainashof. 

 

  

                                                           

63 De juridische en fiscale permanentie voor kunstenaars vindt plaats in het Pelgrimshuis, (Parmastraat 69 te 

1060 Sint-Gillis), elke donderdag van 13 tot 14.30 uur, en enkel op afspraak. Wie interesse heeft kan contact 

opnemen met de dienst Cultuur op het nummer 02/534.56.05. Tarief voor de raadpleging: 1O euro. 
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Sint-Gillis beschikt ook een zeer rijk netwerk aan galerijen. Zo heeft in 2015 één 

van de grootste hedendaagse kunstgalerijen van Brussel de deuren geopend: de 

Royal Skating.  Samen met galerij Forest Divonne en de galerij Templon, zet ze 

Sint-Gillis op de kaart van de sector van de kunstmarkt, de vzw's, de infrastructuur 

of opkomende private locaties.  

Belangrijk is nogmaals onze ambitie te onderstrepen om de kunst en de 

kunstenaar in onze gemeente een centrale plaats te geven, en om hun visie, 

creativiteit en kritische ingesteldheid te vertalen in onze huidige acties, en ook in 

die tijdens de komende vijf jaar. Al onze aandacht gaat naar het versterken van de 

banden tussen de kunstenaars en de stad, de kunstenaars en de burger, de 

kunstenaars en het bestuur. 

 

 

ARTIESTENPARCOURS 

In 1988 organiseert de vzw Les Rencontres Saint-Gilloises, opgericht door Albert Eylenbosch en 

Alain Hutchinson, op verzoek van Charles Picqué, het eerste Artiestenparcours. De bedoeling was 

de creatieve middelen en mogelijkheden in de gemeente te belichten om het imago van Sint-Gillis 

en van haar inwoners te promoten en om hen aan te sporen zich meer bij het culturele en artistieke 

leven te betrekken. 

Het Artiestenparcours 1988 was een evenement dat zich zowel tot de inwoners van Sint-Gillis, als 

tot de kunstenaars en ontwerpers die eraan deelnamen, richtte. Deze grootschalige promotie van 

hedendaagse plastische kunsten moest het publiek de kans geven de weg naar de ateliers te 

herontdekken. Sint-Gillis leende zich immers uitstekend tot dat soort manifestaties met een sterke 

aanwezigheid van kunstenaars, studenten plastische kunst, galerijen en kunstscholen. 

Sinds de begindagen was het Artiestenparcours een gelegenheid om de kunstenaars in hun atelier 

aan het werk te zien, een beter inzicht te krijgen in hun aanpak, opkomende talenten te ontdekken 

en hen in de schijnwerpers te plaatsen.  Deze manifestatie gaf een breder publiek de kans om 

kunst voor alle smaken onder al haar vormen te ontdekken en om locaties van expressie en 

creativiteit te betreden. 

Het Artiestenparcours brengt verschillende generaties, zonder onderscheid, samen rond een 

gemeenschappelijke interesse. Het confronteert artistieke benaderingen en concepten en laat die 

binnen een stimulerende omgevingen die uitwisseling bevordert, doorsijpelen. Het 

Artiestenparcours werpt dus een andere blik op de stad en de culturen die er doorheen lopen. 

 

 

*Tijdens de ronde tafels cultuur zijn volgende behoeften aan bod gekomen: 

 Nood aan meer creatieve locaties  

 Nood aan een betere zichtbaarheid van de kunstenaars  

 Noodzaak om de band tussen kunstenaars en inwoners te versterken 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 12: 

De ruimtes voor creatief ontwerp en artistieke verspreiding, en het 

smeden van banden tussen kunstenaars en de gemeente versterken 

en verder ontwikkelen 

 

 

12.1 Het Huis van Culturen, het CC Jacques Franck en La Roseraie wensen de 

ondersteuning van artists in residence veilig te stellen en uit te breiden: 

 De voorstellen rond proefbanken (en er de programmeurs op uitnodigen), 

de begeleiding van kunstenaars, het uitlenen van zalen of materiaal, … uitbreiden. 

 Het Huis van Culturen ontvangt gemiddeld zo'n 5 artists in residence per 

jaar. Tegen eind 2022 wil het Huis er 8. 

 

12.2 Het Pelgrimshuis versterkt de promotie voor lokale kunstenaars: 

 Lancering van een projectoproep tijdens de onpare jaren (cf. beurtelings 

met het AP dat de pare jaren plaatsvind) om verschillende kunstenaars de kans te 

geven in het Pelgrimshuis tentoon te stellen. De 1ste editie vond plaats in 2017. 50 

kunstenaars hebben hun dossier ingediend; de werken van de 5 laureaten zijn in 

de loop van de maand oktober 2017 aan het publiek voorgesteld. Volgende editie 

in 2019. 

 De Nacht van de galerijen is voor het eerst gelanceerd tijdens het 

Artiestenparcours 2016, en wordt in 2018 herhaald. De bedoeling is de culturele 

rijkdom van de gemeente en haar dichte netwerk aan galerijen in de schijnwerpers 

te plaatsen. Een tiental galerijen heeft in 2016 deelgenomen en voor de editie 

2018 zijn er twintig die op de oproep zijn ingegaan. 

 Studie van de praktijken en reglementering in de 18 andere Brusselse 

gemeenten op vlak van artistieke prestaties van straatkunstenaars, om in 

samenwerking met de cel Evenementen, een voorstel voor Sint-Gillis te 

formuleren. 

 De vzw Permanence juridique et fiscale verder ontwikkelen en openstellen 

voor advies aan de culturele en creatieve industrieën. De permanentie biedt haar 

diensten aan, o.a. advies inzake auteurs- en aanverwante rechten, aan de hele 

kunstensector, inclusief het ondernemerschap om de sector van de culturele en 

creatieve industrieën te promoten. 

12.3 Op het gemeentelijke grondgebied zijn er al een aantal co-working ruimtes 

voor kunstenaars (SMart, Webatelier, Pianofabriek). We willen de informatie over 

het bestaan van die locaties uitbreiden en zien of ze aan de vraag 

tegemoetkomen. 

 

12.4 Het Webatelier wenst een administratief (tekstverwerking, gebruik en 

aanmaken van pdf- en jpeg-bestanden, enz.) en communicatieatelier voor 

kunstenaars op te richten, om aan de vragen van de sector tegemoet te komen. 

Dit atelier gaat van start tijdens het Artiestenparcours 2018.  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 13: 

De band tussen de kunstenaars en de inwoners versterken 

 

 Behalve zijn activiteiten in het kader van de jaarlijkse programmering voert 

het Huis van Culturen het aantal  ontmoetingen tussen publiek en 

kunstenaars op, o.a. via open vertoningen aan het einde van een verblijf 

van kunstenaars. 

 Info Culture/tweemaandelijks: Er komt een rubriek "Portrait d’artistes" om 

een stem te geven aan al wie het culturele weefsel in Sint-Gillis vorm geeft: 

kunstenaars en beoefenaars van kunstambachten die in Sint-Gillis wonen 

of werken. 

 

 Het Artiestenparcours is de gelegenheid om de band tussen de kunstenaar 

en de burger te versterken. Verschillende initiatieven in die zin zijn er al 

genomen. Denken we bijvoorbeeld aan de stoel die voor het atelier stond, 

om tot een dialoog te komen, of aan de werken die in de winkels vlakbij de 

ateliers waren tentoongesteld.  We willen dit aspect verder ontwikkelen en 

samen nadenken over nieuwe initiatieven om de uitwisselingen tussen de 

burger en de kunstenaars te bevorderen. 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 14:  

De zichtbaarheid van opkomende kunstenaars verbeteren, hun band 

met de burgers versterken en de wijken nieuw leven inblazen met de 

herbestemming van (half-)leegstaande ruimtes voor artistieke 

doeleinden 

 

 Via een projectoproep van de dienst Cultuur, leegstaande of 

halfleegstaande winkeletalages gebruiken om er tentoonstellingen van 

kunstenaars te organiseren en/of die ruimtes een invulling geven door 

studenten uit kunstrichtingen. Momenteel loopt een studie met 

hub.brussels (cf. "Cozy Village" Naamsestraat te Brussel).   

 

 Lancering van een projectoproep van Graff studenten uit kunstrichtingen. 

Samenwerking tussen de dienst Economische Ontwikkeling, de dienst 

Onderwijs en Cultuur (cf.: monitoring van de "volets tagués"; muurfresco 

aan Village Partenaire) en de dienst Wijkcontracten.  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 15: 

De banden met de kunstscholen (ESA Saint–Luc en het Institut Sainte-

Marie) en de twee academies versterken  

 

15.1 De samenwerking uitbreiden met de studenten uit kunstrichtingen 

 

  Bij het ontwerp van communicatiemateriaal  

 

 Tijdens bepaalde gemeentelijke evenementen, de producties promoten. 

 

 Meer ruimtes ter beschikking stellen voor publieke voorstellingen van 

studenten Woordkunst en Muziek aan de twee gemeentelijke academies 

(cf.: samenwerkingen met het Huis van Culturen en het CC Jacques Franck).   

 

 Het Webatelier organiseert een workshop digitaal ontwerp voor studenten 

uit kunstrichtingen. 
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Conclusie  

Zoals u heeft kunnen lezen is het Gemeentelijk cultuurbeleidsplan het resultaat 

van een jarenlang denk- en werkproces, dat een groot aantal terreinactoren rond 

de tafel heeft gebracht. Het geeft een overzicht van de verschillende gemeentelijke 

en andere cultuurvoorzieningen, en van alles wat Sint-Gillis op vlak van cultuur te 

bieden heeft. Het beperkt zich ook niet enkel tot de initiatieven en voorstellen van 

de dienst Cultuur. 

Dit plan streeft ernaar de uitdaging aan te gaan om de talrijke maatregelen die de 

afgelopen jaren zijn genomen te coördineren, voort te zetten en verder te 

ontwikkelen, om op die manier cultuur nog meer in de verschillende gemeentelijke 

beleidsdomeinen te integreren, cultuur toegankelijk te maken voor alle inwoners, 

ook voor zij die weinig voeling hebben met cultuur en voor jongeren, om culturen 

meer met mekaar in contact te brengen, met dat besef dat een cultuur er enkel 

maar op vooruit kan gaan door contact met andere culturen te onderhouden, en 

om de vele kunstenaars die Sint-Gillis als uitvalsbasis hebben gekozen om hun 

creativiteit te ontwikkelen, te promoten en te begeleiden. Rond de vier pijlers en 

de vijftien in dit plan opgesomd doelstellingen worden concrete acties 

ondernomen om efficiënt in te spelen op de uitdagingen die tijdens de ronde tafels 

aan bod zijn gekomen, met name jongeren, het betrekken van personen met 

weinig voeling voor cultuur en de ontmoeting van culturen. 

Tal van initiatieven zijn al genomen en evenementen georganiseerd, die het hele 

gemeentelijke grondgebied uitstraling geven. We moeten ons dus niet alleen 

richten op de ontwikkeling van nieuwe projecten maar vooral op het versterken 

van de synergieën tussen de gemeentelijke diensten enerzijds en tussen alle 

socioculturele operatoren van de gemeente anderzijds, om succesvolle, relevante, 

complementaire en duurzame samenwerkingen tot stand te brengen. 

Op een zo dichtbevolkt grondgebied als dat van Sint-Gillis, met een alombekende 

culturele uitstraling en waar cultuuractoren, kunstenaars en creatieve projecten 

uitstekend gedijen, moet de gemeente via haar dienst Cultuur, alles in het werk 

stellen om een efficiënte communicatie te voeren. Om dit te bereiken moet de 

communicatie tussen de interne diensten, tussen de gemeente en de 

socioculturele sector en tenslotte ook tussen de gemeente en haar burgers, 

worden versterkt. Het stroomlijnen van de communicatie en het systematisch 

betrekken van de contactpersonen (cultuurambassadeurs, culturele 

bemiddelaars, enz.) zijn dan ook twee pijlers waarop volop moet worden ingezet. 
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De gemeente Sint-Gillis beschikt voortaan over een Gemeentelijk 

cultuurbeleidsplan. Bij het opstellen ervan werd een procedure van participatieve 

democratie gevolgd, vooraleer het ter goedkeuring aan de Gemeenteraad is 

voorgelegd en de beleidslijnen voor de vijf komende jaar zijn vastgelegd. Dankzij 

het evolutieve karakter en de halfjaarlijkse evaluatie ervan door een stuurcomité 

en via permanent overleg met de actoren die bij het opstellen van dit plan 

betrokken waren, kan dit plan altijd worden bijgestuurd, rekening houdend met 

een samenleving die constant evolueert. 

Met de lancering van dit cultuurbeleidsplan bereidt de gemeente Sint-Gillis zich 

ook voor om aan de voorwaarden te voldoen om op middellange en lange termijn 

twee belangrijke doelstellingen te realiseren. Om te beginnen is er de nakende 

herbestemming van de gevangenis van Sint-Gillis, waar we, aansluitend op de 

uitgesproken ambities van burgemeester Charles Picqué, het volgende 

voorstellen: de "Kapel", die zich te midden van de stervormige structuur met zes 

vleugels - en daarin de cellen van de gedetineerden - bevindt, en ook de vleugels 

ten zuiden en waarvan de gemeente in 2016 de bescherming heeft aangevraagd, 

ombouwen voor de ontwikkeling van een cultureel project, met de inrichting van 

een museum gewijd aan bekende kunstenaars uit Sint-Gillis op de bovenste 

verdiepingen van de kapel en met een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en 

muziekoptredens op de benedenverdieping en in de kelderverdieping, en die kapel 

ook inrichten om artists in residence onder te brengen en om ateliers ter 

beschikking te stellen in de vleugel met cellen die zich daar uitstekend toe leent. 

Gelet op het culturele imago dat de gemeente Sint-Gillis zowel binnen als buiten 

de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opgebouwd, en op het 

feit dat het in dit plan voorgestelde beleid ernaar streeft dit te consolideren en te 

verbeteren, stellen we in het kader van de kandidatuurstelling van Brussel als 

culturele hoofdstad van Europa, die de Brusselse minister-president in september 

2016 heeft geformuleerd, voor dat de gemeente Sint-Gillis deel zou uitmaken van 

deze kandidatuur. Het is namelijk zo dat de titel van culturele hoofdstad aan een 

stad of gemeente wordt toegewezen en niet aan een gewestelijke entiteit, en dat 

Brussel-Stad deze titel al in 2000 heeft gekregen. Dit statuut van culturele 

hoofdstad van Europa kan uiteraard ook met andere Brusselse gemeenten worden 

gedeeld maar de gemeente Sint-Gillis zou daarvan de leiding kunnen nemen, gelet 

op de concrete ervaring die ze al heeft met de verschillende culturele 

samenwerkingen met anderen gemeenten. 

 

Carlo Luyckx 

Schepen van Cultuur 
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Dankwoord 

We wensen iedereen te bedanken die tijdens individuele en collectieve gesprekken tijd 

voor ons heeft willen vrijmaken. Dankzij die gesprekken is dit Gemeentelijk 

cultuurbeleidsplan tot stand gekomen om het vervolgens in een collectieve denkoefening 

op te nemen. Op die manier sluit het zo goed mogelijk aan bij de - meervoudige - realiteit 

op het terrein, om als katalysator voor de behoeften te fungeren. 

Catherine Lehon en het team van de Franstalige gemeentelijke bibliotheek, Julie Lechat 

(Directrice van de dienst Cultuur en Onderwijs), Emine Altuntas (Verantwoordelijke van de 

dienst Nederlandstalige aangelegenheden), Tessa Goossens en Laurent Decoux (Dienst 

Nederlandstalige aangelegenheden), Véronique Guisen en het team van het Webatelier, 

Nathalie Cunha Meira (Animalin), Delphine Mendel (Dienst Sociale Samenhang), Nathalie 

David (Dienst Jeugd), Céline Herman (Dienst Jonge Kind), Dominique Poncelet (Gelijke 

kansen), Christine Haelterman en Véronique Lahoese (pedagogische adviseurs), Myrrhine 

Kulcsar en Barbara Giagnorio (OCMW/groep cultuur), Christel Calistri (Cel sociaal werk op 

straat), Myriem Amrani (Mission Locale), David Martinez (Radio Alma), José Gonzalez 

(APEB), Vincent Wauters (Ecole de cirque de Bruxelles), Sandrine Mathevon en Renaud 

Vandernoot en het hele team van het cultureel centrum Jacques Franck, Harold 

Noben (Muziekacademie Arthur de Greef), Geert Steendam en Philip Meersman 

(Pianofabriek), Joëlle Baumerder en Mélanie Ferrier (Huis van het Boek), Laurence Adam 

en Céline Galopin (Article 27), Emma Van Overschelde (La Roseraie), Dolores Oscari en 

Elsa  Geoffriau (Théâtre Poème II), Pierre Echkart en Marc Streker (ESA St-Luc), Frans 

Claus (les Ateliers Claus), Olivier Gatti (CEMO), Tatiana BOSMANS (CEMôme), Emmanuelle 

Poznanski (Le Bazar), Karema Menassar (La Cité des Jeunes), Mariska Forest (Ateliers de 

la Banane), Baptiste De Reymaeker (Culture et Démocratie), Lézarts Urbains, Michel 

Dircken (Museum voor Fantastische Kunst), Benjamin Zurstrassen en Christophe Malvolti 

(Hortamuseum), Sophie Alexandre (RAB/BKO), Tony De Vuyst en Pierre Hemptine 

(PointCulture), Philippe Franck (Transcultures vzw), Nuray Dogru en Nadège Albaret 

(Inspectrices Cultuur voor de FWB), Gaetan Van de Plas (voorzitter van de Association pour 

la Promotion des Arts & de la Culture in de Federatie Wallonië-Brussel), Stéphane 

Ginsburg en Céline Lory (musici), Philippe de Coen (Trapèze vzw), Alain de Wasseige 

(Galerie 100 titres), Pascal Polar (galeriehouder), Jean-Louis Godefroid (Contrepype vzw), 

Françoise Kleine, Jean-Marc Finn (Centre culturel laïque juif), Méline Lemaire (La 

Tricoterie), Luca Franceschi en Carole Ventura (Le C.R.E.A.), Sandrino Graceffa (Smart 

vzw), Pierre Jeanray (Permanence juridique et fiscale pour artistes vzw), Cécile Vainsel 

(Adviseur cultuur op het kabinet van Fadila Laanan), Michel Guèrin (Obervatoire des 

politiques culturelles van de FWB), Mohssin El Ghabri (Gemeenteraadslid écolo–groen), 

dhr. Charles Picqué, burgemeester en schepenen Cathy Marcus, Patrick Debouverie, Said 

Ahruil, Willem Stevens, Thierry Van Campenhout, Alain Hutchinson, Yasmina Nekhoul en 

de voorzitter van het OCWM CPAS Jean Spinette, en ook alle leden van de informele 

werkgroep "cultuur" van de Gemeenteraad, Victoria de Vigneral, Catherine François, Julie 

Lumen, Ingrid Lemaire, Sarah Verhees, Barbara de Radiguez, Laurent Pampfer en Michel 

Libouton. 

En ook het volledige team van de dienst Cultuur: Juliette Roussel, Nathalie Mandane, 

Abderrahim Mekkaoui, Maïté Fontaine, Olivier Poot, Catherine d’Otreppe, Marine 

Muscarella, Rachid El Boubsi, Fabien Souche, Boufelja Housni, Véronique Schrooten, 

Cécile Maisin et Aude Virgo. 

En voor de coördinatie van het Gemeentelijk cultuurbeleidsplan  Magaly Hanappe 
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