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Aanleiding 
Het advies wordt uitgebracht op vraag van het district.  
 

Motivatie 

Het bestuur van de Cultuurraad heeft dit werkingsverslag ontvangen en gelezen. Gezien het weer 
eens veel te korte tijdsbestek waarin advies moet uitgebracht worden, hebben wij nogmaals onze 
toevlucht genomen tot digitaal overleg. Er was hierdoor geen ruimte voor verbreding van het 
draagvlak voor dit advies. Er konden immers geen externen worden geraadpleegd. 
Het werkingsverslag werd getoetst aan het actieplan 2015. 
Op basis van het overleg dienen we het volgend advies in. 
 
Advies 

WIJ 
Voor heel wat activiteiten treedt het district slechts op als regisseur en wordt de uitwerking 
overgelaten aan partners. Maar blijkens dit verslag hebben WIJ het toch maar allemaal mooi 
geklaard. Waar zitten hier de partners in cultuur? Jaar na jaar maken wij dezelfde opmerking dat 
de inzet van die partners op zijn minst mag vermeld worden. Helaas spreken wij blijkbaar voor 
dovemansoren. Enkel de lokale middenstand wordt in dit document bij naam genoemd. Nochtans 
hebben meerdere verenigingen zich in 2015 geëngageerd om het actieplan te concretiseren.  
 
Meten is weten 
Hoe werd het voorbije jaar het bereik van de acties gemeten? Werden de vooropgestelde 
bezoekersaantallen gehaald? Het document blijft uitermate vaag hierover. Enkel de 2 uitschieters 
op Camping Louisa worden genoemd. Het slechte weer tijdens de laatste Camping was blijkbaar 
ook het enige minpuntje in 2015. 
 
Oud is out 
Volop aandacht voor kinderen, jongeren, jeugd, scholen, jonge kunstenaars. De senioren spelen 
niet meer mee of zijn alleszins het vernoemen niet waard. Slechts EEN keer worden ze vermeld: 
"senioren apprecieerden het matinee filmaanbod in het UiThuis". Wellicht zal een statistiek het 
tegendeel kunnen bewijzen. Maar met statistieken kun je dan ook ALLES bewijzen. 
 
Besluit 

De cultuurraad verleent niettemin gunstig advies aan het actieplan, mits er rekening gehouden 
wordt met de bovenstaande opmerkingen.  
Hoogachtend, 

Robert Anthonissen         Vera Caremans 
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