
 

 

Cultuurraad Borgerhout 

 

Betreft :  advisering actieplan 2016 :  

 

Aanleiding 

 

- Op 2 september werd het actieplan ter advisering aan het bestuur voorgesteld. Het plan 

en de tekst blijkt voor 95% in orde te zijn. Kleine of aangebrachte aandachtspunten 

vanuit het college en de vzw lokaal cultuurbeleid kunnen nog worden aangebracht. 

 

 Wij wensen het volgend advies te formuleren aan het districtscollege : 

 

Advies 

Als adviesraad cultuur adviseren we het districtsbestuur positief. 

Echter zijn er enkele opmerkingen die we ter harte willen nemen zeker naar dit en  

toekomstige actieplannen toe: 

1. De cultuurraad heeft opgemerkt dat hun aangebrachte acties mee opgenomen zijn in 

het plan en is er verheugd over. Alsook de verhoging voor het budget van de 2-

jaarlijkse cultuurprijzen. 

2. Het is van belang dat kinderen en jeugd worden betrokken in brede cultuurmomenten 

om zo een basis te leggen voor een verdere ontwikkeling van een persoonlijkheid met 

culturele interesses.  

3. Er wordt wel de opmerking gegeven dat niet enkel de jongeren een belangrijk 

aandachtspunt hoeven te zijn maar ook “ouderen” in de breedste zin van het woord. 

Zij kunnen met hun inzicht, ervaring en levenswijsheid nog bijdragen tot een cultureel 

leven, opvoeding of begeleiding van de jeugd. Onder de Borgerhoutse “senioren” zijn 

er ook met een beperkt inkomen ook zij dienen aan cultuur te kunnen doen. Een 

kruisbestuiving tussen beide in een goede verhouding wordt geadviseerd naar de 

toekomst toe. 

4. Het actiepunt erfgoed: Borgerhout smaakt (naar meer)! wordt als een mooie actie naar 

voorgeschoven om de bovenstaande kruisbestuiving te doen.   

5. Het hierboven vermeld actiepunt zou mee opgenomen moeten worden in de 

acties/punten die belangrijk zijn om projectsubsidies te bekomen. Zo komt er voor het 

culturele veld een kans tot meer “to the point” projecten te laten binnenbrengen. 

6. De volgende eventueel te overwegen suggesties voor een naam worden gegeven bijv.: 

“tongstrelend Borgerhout” of “Borgerhout op het puntje van de tong”.  

 

Besluit 

 

Wij hopen dat het districtscollege ons advies zal overnemen. 

 

 

Voorzitter       Secretaris 

                     
               

 

Geert Janssens      Danny Geleyn 


