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Advies over cultuur aan het toekomstig bestuur (2019-2024) 

‘Prioriteiten voor cultuur in de volgende legislatuur’ 

1 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 
• Voorzie in voldoende personeel voor cultuur, met specifieke (technische) expertise, zodat de 

cultuurinfrastructuur optimaal kan benut en beheerd worden. 

• Verbeter de technische installaties van de Bijenkorf op gebied van klimaatbeheersing. 

• Bestem voldoende middelen voor cultuur in het Gemeentefonds, zodat een b(l)oeiende culturele werking 

in Assenede gegarandeerd blijft. Zie subsidies voor cultuur als duurzame investeringen die een belangrijke 

impact hebben op een leefgemeenschap. 

• Voorzie meer mogelijkheden om de activiteiten van verenigingen bekend te maken en te promoten. 

• Faciliteer een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en (culturele) activiteiten kunnen ontplooien. 

• Blijf verder inzetten op het lidmaatschap van Assenede binnen Comeet, zodat er blijvend gebruik kan 

gemaakt worden van de voordelen hiervan (grensoverschrijdende samenwerking en promotie, collega-

groepen voor cultuurbeleidscoördinatoren, programmatoren, …). 

 

2 TOELICHTING & VERANTWOORDING 

2.1 Lokaal cultuurbeleid in transitie 

Het lokaal cultuurbeleid onderging tijdens de huidige legislatuur talrijke fundamentele veranderingen, 

waaronder het verlies van persoonsgebonden materie in de werking van de provincies, de overheveling 

van de sectorale subsidies naar het Gemeentefonds (niet-geïndexeerd en niet geoormerkt!) en het 

wegvallen van de Vlaamse beleidsprioriteiten door de uitholling van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. 

 

Het positieve is dat gemeenten meer vrijheid krijgen om zelf volledig hun beleid uit te stippelen, op maat 

van hun eigen lokale noden en behoeften. Dit houdt ook voor Assenede veel kansen in. 

De lokale cultuurdienst is de spil in het gemeentelijke cultuurbeleid. Zijn werking is heel divers: 

beleidsvoorbereiding en -uitvoering, aanspreekpunt voor verenigingen, (mede-)organisatie van (nationale) 

evenementen, ondersteuning van de cultuurraad, de werking van het gemeenschapscentrum, 

subsidieaanvragen en dergelijke meer. 

 

De Cultuurraad is een adviserend orgaan dat het gemeentebestuur ondersteunt inzake culturele materie 

en is dan ook een waardevolle (gespreks)partner. Advies wordt zowel op vraag van het gemeentebestuur 

als op eigen initiatief van de cultuurraad gegeven. 
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2.2 Kiezen voor cultuur 

Cultuur heeft verscheidene functies en zorgt voor meerwaarde op velerlei vlakken. 

Kiezen voor cultuur is kiezen voor verbinding (gemeenschapsvorming, inclusief doelgroepenbeleid) op 

lokaal en regionaal vlak en voor activatie van geëngageerde burgers. 

 

Daar bovenop is er een aantoonbaar ‘cultuurrendement’: op persoonlijk vlak draagt cultuur bij tot 

verrijking en zelfontplooiing, op maatschappelijk vlak kan de meerwaarde van geïnformeerde, 

geëngageerde en breed denkende burgers moeilijk onderschat worden en op financieel vlak zijn subsidies 

voor cultuur eerder duurzame investeringen die een belangrijke impact hebben op een 

leefgemeenschap. 

 

Vaak is een bescheiden bedrag een hefboom voor verenigingen of organisatoren om hun werking te 

verbeteren. 

 

2.3 Dicht bij huis en trots naar de buren toe 

Onderzoek toonde aan dat mensen zich voor hun cultuurbeleving grotendeels bewegen in een ‘zone 30’: 

30 minuten rijden, maximaal 30 kilometer van thuis, … In eerste instantie wordt er dus dicht bij huis 

gezocht en gevonden, vandaar het niet te onderschatten belang van gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’ 

en de vele kleine en grote culturele manifestaties die Assenede rijk is. Belangrijk is wel om goed te 

beseffen dat inwoners niet in gemeentegrenzen denken als het op cultuuraanbod aankomt. 

 

De identiteit en uitstraling van de gemeente wordt voor een groot deel bepaald door de culturele 

activiteit, zodat ook de buren kunnen zien welk een culturele bedrijvigheid er in Assenede is. De vele 

culturele manifestaties bedienen in de eerste plaats uiteraard de inwoners van de gemeente, maar lokken 

dankzij hun uitstraling ook bezoekers van buiten de gemeentegrenzen, wat zorgt voor een positief imago 

van de gemeente. 

 

Laat Assenede complementair zijn aan het cultuuraanbod in de grotere steden en de regio, maar 

tegelijkertijd ook dé plek zijn waar cultuur tot bij de bevolking wordt gebracht. 

 

2.4 Voldoende cultuurinfrastructuur en -personeel op maat 

Cultuur- en gemeenschapscentra evolueren steeds meer van een zaal of zalencomplex naar creatieve hubs 

en flexibele netwerkorganisaties, waarbij alle betrokkenen mede-actor worden. In Assenede is dit reeds 

duidelijk in de nauwe samenwerking tussen de cultuurdienst, de socio-culturele verenigingen en 

geëngageerde individuele kunstenaars en inwoners. 

 

De creatieve mogelijkheden van de Bijenkorf worden voldoende benut, waardoor deze multifunctionele 

culturele ontmoetingsplek geolied, competent en breed gericht kan functioneren. Door de aanwezigheid 

van de Bijenkorf en binnenkort het dorpshuis in Bassevelde lijkt er voldoende infrastructuur aanwezig om 

te voorzien in de basisbehoeften van de gemeente en haar verenigingen. 

 

Belangrijk aandachtspunt blijft om voldoende te voorzien in de technische uitrusting van deze culturele 

infrastructuur. Recent werd hiervoor reeds actie ondernomen in de Bijenkorf (verwarming en ventilatie), 

maar in de 

toekomst zal het installeren van een beperkte koelcapaciteit (bvb. topcooling) wenselijk zijn. 
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Personeelsinzet is en blijft een heikel punt, niettegenstaande de huidige personeelsleden die hiervoor 

bevoegd zijn heel mooi werk leveren.  

Voorzie in voldoende personeel met specifieke expertises, zodat cultuurinfrastructuur optimaal kan 

benut en beheerd worden. 

Er is nood aan meer (technisch) personeel voor onder meer het beheer van de infrastructuur en het 

technisch materiaal, zeker wanneer de opdracht van dit personeel wordt uitgebreid met het in gebruik 

nemen van de nieuwe infrastructuur van het dorpshuis in Bassevelde. 

 

Verenigingen en vrijwilligers verdienen gepaste ondersteuning en coaching, ook in het gebruik van de 

culturele infrastructuur. 

 

2.5 Promotie van het cultureel aanbod 

In Groot-Assenede worden door de verenigingen wekelijks verscheidene activiteiten georganiseerd, zowel 

socio-culturele als jeugd- en sportactiviteiten en nog een pak andere. Vanuit verschillende hoeken vangen 

we echter signalen op dat er te weinig mogelijkheden zijn om deze activiteiten bekend te maken en te 

promoten. 

 

We zijn blij te zien dat meer en meer activiteiten worden ingevoerd in de UiT-databank. Daar bovenop 

staat er in elke editie van de Belleman een activiteitenkalender, met een selectie aan tijdig ingevoerde 

activiteiten. 

We zijn eveneens blij te vernemen dat er plannen zijn om aan de voorgevel van gemeenschapscentrum de 

Bijenkorf een vorm van lichtkrant zal voorzien worden, waarop de programmatie van het 

gemeentebestuur bekend zal gemaakt worden. 

 

Bovenstaande zijn zeker waardevol, maar blijkbaar nog niet voldoende. 

Bij veel verenigingen is te horen dat er bijna geen plaatsen zijn om affiches in het openbaar aan te plakken. 

Vroeger waren er in Assenede en in elke deelgemeente nog aanplakborden te vinden, maar deze zijn 

momenteel (zo goed als) afwezig. 

 

De concrete vraag van de culturele actoren in Assenede is of het mogelijk is om socio-culturele activiteiten 

ruimer bekend te maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van televisieschermen (zoals in het 

gemeentehuis) in andere openbare gebouwen (in de bibliotheek, in de sporthal, …), eventueel nog meer in 

te zetten op promotie via sociale media, openbare reclamezuilen, … 

 

2.6 Financiële ondersteuning voor culturele actoren en projecten 

Zoals eerder vermeld zijn ook de ‘terugverdieneffecten’ van cultuur belangrijk. 

We verwachten dat de gemeente blijft investeren in cultuur. 

 

We verwachten van het gemeentebestuur het ondubbelzinnig bestemmen van de cultuurmiddelen in het 

Gemeentefonds voor de culturele werking in Assenede. 

 

Op bovenlokaal vlak is het aangewezen om blijvend te investeren in regionale culturele projecten, 

trajecten en expertise. Comeet is hiervoor dé partner bij uitstek. 

De samenwerking binnen Comeet levert kwalitatieve win-wins op voor de aangesloten gemeenten. 

Investeren in de verlenging van deze samenwerking voor de nieuwe beleidsperiode lijkt ons dan ook 

evident. 
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2.7 Bibliotheek en erfgoed 

Het is volgens ons noodzakelijk dat de kwaliteitsvolle bibliotheekdienstverlening behouden blijft. 

Op regionaal vlak moet de Regiobib Meetjesland alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen als 

netwerkbibliotheek met een gecentraliseerde back office dienstverlening. 

 

Alles wat betreft bibliotheek en erfgoed hebben we in deze tekst bewust niet mee opgenomen, omdat 

deze terreinen in de gemeente behartigd worden door enkele spelers met veel kennis van zaken. 

Voor de bibliotheek zijn dat de bibliothecaris en haar team in samenwerking met het beheersorgaan van 

de bibliotheek. 

Wat erfgoed betreft zijn er het heemkundig genootschap de Twee Ambachten en Vliet vzw . 

 

2.8 Duurzaamheid in cultuur 

Cultuurbeleid dient voldoende oog te hebben voor duurzaamheid. 

 

Concrete acties hierbij zijn het klimaatgezond maken van bestaande cultuurinfrastructuur, de socio-

culturele actoren in Assenede mede-actoren en voortrekkers in het klimaatverhaal te maken en werk te 

maken van een visie op erfgoed die zorg, waardering en (doordachte) bewaring ervan mogelijk maakt.  

 

2.9 Een sterke visie op cultuur 

Een slagkrachtig en performant cultuurbeleid vertrekt vanuit een coherente en gedragen visie, waaraan de 

nodige middelen gekoppeld worden, als basis voor een duurzaam beleid. 

Daarom is het belangrijk dat het lokale bestuur een wervend visie-traject op maat van de gemeente en in 

inter-actie met de inwoners opzet, waarbij de visie op cultuur en de bijhorende doelstellingen en acties 

helder gecommuniceerd en uitgevoerd worden. 

 

Wat ons betref maakt het lokale bestuur het verschil door te faciliteren, te coachen wat van onderuit 

ontstaat en door een regierol op te nemen voor de hiaten of de ‘missing links’. 

Het is essentieel om te monitoren waar (culturele) noden en behoeften zitten en of er niet ongewild 

mensen uit de boot vallen. Cultuurbeleving als grondrecht voor iedereen zou een expliciet uitgangspunt 

moeten vormen van het cultuurbeleid van de gemeente. 

 

De socio-culturele verenigingen zorgen voor bedrijvigheid en fungeren als belangrijk bindmiddel voor onze 

samenleving. 

 

Hierbij komt uit de reacties van de bevraagde actoren nog een andere nood naar boven: een plek waar 

jongeren elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien. Zij zijn zeker en vast de toekomst 

en daar moeten we allemaal samen op inzetten en in investeren. 
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Deze tekst is bedoeld om een signaal te geven, om duidelijk te maken dat de inwoners en verenigingen van Assenede 

wel degelijk bezorgd zijn om wat de toekomst zal brengen, in het algemeen en op cultureel vlak in het bijzonder. 

De cultuurraad engageert zich dan ook om, samen met het gemeentebestuur, mee te werken aan de kwaliteit van 

het lokaal cultuurbeleid en om de culturele actoren in Assenede zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren. 

 

Cultuur verbindt, versterkt en zorgt voor een b(l)oeiende samenleving. 

 

 

 

25 september 2018 

 

Namens het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede, 

 
Pablo SMET 

voorzitter gemeentelijke cultuurraad Assenede 

voorzitter@cultuurraadassenede.be 
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