
Deurne, 28 februari 2020 

 

 

Aan: het districtscollege en de districtsraad van Deurne 

Van: de cultuurraad van Deurne 

Betreft: opvolging memorandum ‘Aanbevelingen cultuurraad voor bestuursakkoord 2019-2024’ 

 

 

Beste leden van het districtscollege en de districtsraad, 

Vlak na de verkiezingen voor de districtsraad van Deurne (14.10.2018) bezorgde de cultuurraad van 

Deurne aan de contactpersonen van alle partijen die in ons district deelnamen aan de verkiezingen 

een uitgebreid advies met aanbevelingen voor het bestuursakkoord 2019-2024. We kozen ervoor om 

dit advies aan alle partijen te richten, omdat onze aanbevelingen dan eventueel mee opgenomen 

konden worden in coalitiegesprekken. 

Dit memorandum was het resultaat van een brede bevraging die de cultuurraad in 2017-2018 deed bij 

de Deurnse cultuurmakers- en cultuurliefhebbers Op verschillende ontmoetingsmomenten, die 

openstonden voor alle inwoners van Deurne met een hart voor cultuur, werd onderzocht wat de 

Deurnenaar belangrijk vindt op het vlak van cultuur, in de meest brede zin van het woord. 

Alle verzamelde informatie brachten we samen in een breed gedragen memorandum. U vindt deze 

lijst met aanbevelingen als bijlage bij dit advies. 

In het bestuursakkoord ‘Ambitieus Deurne’ kunnen we voor cultuur een aantal van onze aanbevelingen 

terugvinden, o.a. het inzetten op cultuur voor een breed publiek/verschillende doelgroepen, het mee 

ondersteunen van een uitbreiding van een afdeling ‘Beeldende Kunsten’ in de Academie Deurne, het 

aankopen van een mobiele kiosk voor optredens van orkesten, het oprichten van een werkgroep 

‘Erfgoed’, het op zoek gaan naar een locatie voor een openluchtzomerbar. 

We zijn benieuwd om te vernemen welke culturele ambities uit het bestuursakkoord na een jaar 

bestuur in een uitvoeringsfase zitten of effectief gerealiseerd zijn. Kan u ons een overzicht geven van 

de huidige realisaties uit het culturele luik van het bestuursakkoord? 

Ook hopen we in de toekomst nauwer betrokken te mogen worden bij het nadenken over de mogelijke 

realisatie van speerpunten uit het culturele luik van het bestuursakkoord, en over mogelijke nieuwe 

ideeën. We kijken er m.a.w. naar uit om van u concrete vragen voor adviezen m.b.t. cultuur te 

ontvangen. 

Verder nodigen we u uit om het memorandum van de cultuurraad nog eens in detail door te nemen. 

U vindt dit memorandum als bijlage bij dit advies. U kan het memorandum (en meer info over de 

cultuurraad Deurne) ook terugvinden op de webpagina van de cultuurraad van Deurne:  



https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/cultuur/cultuurraad-deurne  

Het memorandum is een breed gedragen document dat een weergave is van de wensen van de 

Deurnse cultuurmakers- en belevers. U vindt in deze lijst ruim 35 aparte adviezen. We zijn ervan 

overtuigd dat dit document heel wat inspiratie kan geven om met het districtsbestuur ideeën uit te 

werken en besluiten te nemen om van Deurne een nog bruisender cultureel district te maken. 

Met vriendelijke groet, 

 

De kleine kern van de cultuurraad van Deurne 

 

Contactpersoon: Eva De Hondt – evadehondt@telenet.be 

 

Bijlage: Aanbevelingen van de Cultuurraad Deurne voor het bestuursakkoord 2019-2024 

 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/cultuur/cultuurraad-deurne
mailto:evadehondt@telenet.be

