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Dit cultuurbeleidsplan werd geschreven door twee kernpartners:
de gemeentelijke Sint-Lambrechtsbibliotheek en Gemeenschapscentrum
Op-Weule. Ze werden bijgestaan door de cultuurbeleidscoördinator,
aangesteld door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ook Jeugdhuis
De Schakel, de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord SintLambrechts-Woluwe & Ukkel en lokaal dienstencentrum Zoniënzorg
’t Koetshuis schreven mee aan dit plan. Het is een primeur voor
Sint-Lambrechts-Woluwe dat de Nederlandstalige culturele spelers 		
de krachten bundelen en samen een cultuurbeleidsplan schrijven.

INTRO
4

De verstedelijking, die zowel statig en residentieel is als dichter
bevolkt en volkser, in combinatie met de vele groene omgevingen

Sint-Lambrechts-Woluwe is een gemeente in het oosten van het

en de vlotte verbindingen, maken van Sint-Lambrechts-Woluwe

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is 7,5 km2 groot. Ze neemt

een interessant stukje Brussel.

daarmee 4,5% van de totale oppervlakte van het Gewest in.
In het Brusselse grenst ze aan de gemeenten Schaarbeek,

Demografie

Evere, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek; in Vlaanderen aan

Net zoals de evoluties in het hele gewest, blijft ook het aantal

Zaventem en faciliteitengemeente Kraainem. Er vallen zeven

inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe stijgen (56.660 inwoners

wijken te onderscheiden: Marcel Thiry (met heel wat bedrijven

op 1 januari 2019), verdichten (7.761 inwoners per km2), verjongen

en in het Noorden een klein stukje E40), Constellations of de

(de gemiddelde leeftijd is 40,4 jaar), vergrijzen (17,1% is ouder

Sterrenbeeldenwijk (met onder andere het Roodebeekpark en het

dan 65 jaar), verdunnen (46,7% alleenwonenden van het totaal

OCMW), UCL (universiteitssite met de iconische studentenwoning

aantal private huishoudens) en verkleuren (37,4% vreemdelingen

La Mémé) - Kapelleveld (tuinwijk met sociale woningbouw),

waarvan driekwart EU-onderdanen met uitzondering van

de hogerop gelegen Georges Henriwijk (met de bruisende

België). Sint-Lambrechts-Woluwe telt veel Franstalige en weinig

Georges Henrilaan en het Georges Henripark), de Broquevillewijk

Nederlandstalige Brusselaars. Geschat wordt dat 3 tot 5% van de

(statige wijk met de Broquevillelaan die van Montgomery tot

bevolking Nederlands als moedertaal heeft, maar dat er wel meer

het gemeentehuis loopt), de wijk Tomberg-Paul Hymans (met

Nederlandskundigen zijn. Bij de categorie Franstaligen horen in

onder meer het gemeentehuis en het sportcomplex Poseidon)

Sint-Lambrechts-Woluwe uiteraard Franstalige Brusselaars maar

en de groene Woluwewijk (met naast het vele groen, ook het

ook een aanzienlijk deel Franssprekende EU-onderdanen. Verder

sportcomplex Fallonstadion). De gemeente wordt doorkruist door

worden er in Sint-Lambrechts-Woluwe, net als in de rest van

de Woluwelaan die langs de Woluwe loopt, een zijriviertje van de

Brussel, enorm veel talen gesproken. Een Nederlandstalig cultureel

Zenne. In de buurt van deze laan bevinden zich veel bedrijven,

beleid voeren is, gezien de diverse context, geen evidentie

het gekende Woluwe Shopping Center en het cultuurpaleis

gebleken.

Wolubilis. Maar er bevinden zich ook een aantal belangrijke
groene ruimtes, zoals het Bronnenpark en het Maloupark. Een

Netwerk

deel van de Gewestelijke Groene Wandeling loopt langs de oude

Sint-Lambrechts-Woluwe telt verschillende sociale voorzieningen

spoorlijn Brussel-Tervuren, die hogerop gelegen en parallel met

en een ruim cultureel aanbod. De verschillende aanbieders en

de Woluwelaan loopt. Ook verder van de Woluwe zijn er groene

actoren handelen vaak apart en/of werken slechts sporadisch

ruimtes, zoals het Roodebeekpark (dat een beschermd arboretum

en met een beperkt aantal partners samen. Er is ruimte om het

huist) en het Georges Henripark. Er is veel openbaar vervoer in de

netwerk te versterken en het aanbod op elkaar af te stemmen,

gemeente. Metrolijn 1 heeft 6 haltes op het grondgebied, tramlijn

over de taalgemeenschappen heen. De grootste culturele opvaller

8 verbindt bus- en metrohalte ‘Roodebeek’ met het Woluwepark

in de gemeente is de site Wolubilis, met het Cultureel Centrum

in Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, en rijdt

Wolubilis en de gemeentelijke vzw Comité Culturel. Het gebouw

tot aan halte ‘Louisa’ in hartje Brussel. Ten slotte rijden er ook

werd in 2006 geopend en ligt op het Vrijetijdsplein, waar ook

heel wat bussen door Sint-Lambrechts-Woluwe die de gemeente

trekpleister-restaurant-boekenwinkel Cook & Book en de dienst

verbinden met andere Brusselse gemeenten, Vlaanderen en

cultuur van de gemeente gevestigd zijn.

Wallonië.
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Sint-Lambrechts-Woluwe:
een interessant stukje Brussel

CULTUURBELEIDSPLAN 2020-2025 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Er zijn in Sint-Lambrechts-Woluwe verder heel wat kleinschaligere
culturele instellingen waaronder vijf officiële bibliotheken
(waarvan er één gemeentelijk is en tegelijk Nederlandstalig, de
Sint-Lambrechtsbibliotheek), drie jeugdhuizen (waarvan één
Nederlandstalig, Jeugdhuis De Schakel), een Nederlandstalig
gemeenschapscentrum (GC Op-Weule), één Franstalige
gemeentelijke en één Nederlandstalige gemeentelijke
muziekacademie (Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
Sint-Lambrechts-Woluwe & Ukkel) en vooral Franstalige creatieve
plekken (zoals Le Silex, Ateliers de la rue Voot, Ateliers Créatifs
Schuman). Verbonden aan die instellingen of zelfstandig, zijn er
ook heel wat verenigingen actief in de gemeente, gaande van
de meer traditionele spelers (zoals KWB en Femma) tot nieuwe
initiatieven (zoals Ateliers Montald). Ook het wijkleven bloeit op
de meeste plekken in de gemeente. Er zijn dertien wijkcomités
actief die overkoepeld worden door de vzw Wolu-Inter-Quartiers.
Sint-Lambrechts-Woluwe telt ook nog eens vijf Nederlandstalige
kinderdagverblijven, vijf Nederlandstalige scholen voor kleuteren lager onderwijs, één Nederlandstalige school voor lager
buitengewoon onderwijs, een Nederlandstalige school met primair
en secundair onderwijs voor blinden, doven en kinderen met
autisme en twee Franstalige scholen met immersieonderwijs. Er
zijn verder zeven rusthuizen, een universitair ziekenhuis en een
actief OCMW met sociale huisvestingsprojecten, een rusthuis en
een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers.

Op weg naar een geïntegreerd lokaal
cultuurbeleid
Sint-Lambrechts-Woluwe is een kleine pool op zich en heeft zowel
een stedelijk als een dorps en bijna landelijk karakter. Het bruist
er niet zoals op andere plekken in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, maar heeft wel heel wat potentieel. De komende jaren
zullen de Nederlandstalige culturele partners van dit beleidsplan
proberen om samen dat potentieel in de verf te zetten, met grote
aandacht voor netwerken, nieuwe samenwerkingen (zowel met de
gemeente als met lokale culturele spelers en geëngageerde burgers)

Wijken
Marcel Thiry
Constellations
UCL - Kappelleveld
George Henri
Broqueville
Tomberg - Paul Hymans
Woluwe

en initiatieven voor cultuur. Op weg naar een geïntegreerd
cultureel beleid!
6

PARTICIPATIEF
BELEIDSPLANNINGSPROCES
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In mei 2019 kreeg ook Sint-Lambrechts-Woluwe als laatste Brusselse
gemeente een cultuurbeleidscoördinator, aangesteld door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Zij schreef met de Nederlandstalige culturele
partners een cultuurbeleidsplan, in dialoog met verenigingen en burgers.
Dit plan maakt het mogelijk om samen met verschillende lokale organisaties,
verenigingen en inwoners een kwaliteitsvol en duurzaam cultuurbeleid uit
te bouwen.

CULTUURBELEIDSPLAN 2020-2025 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Vier thematische dialoogtafels

Drie strategische lijnen & vijf ambities

Om tot dit beleidsplan te komen, kregen de inwoners het eerste

De beroepskrachten, bibraad en beheerraad van GC Op-Weule

woord. Tijdens vier open thematische dialoogtafels gaven ze input

namen al die gegevens onder de loep en gaven structuur aan

over volgende thema’s:

het geheel. Drie strategische lijnen, waar dit beleidsplan rond
opgebouwd werd, kwamen sterk naar voren: ontmoeting verbindt,

–

zich thuis voelen in de straat/wijk/stad;

netwerk verenigt en mensen doen. Deze strategische lijnen zullen

–

het verenigingsleven;

in volgende fases ook steeds terug komen om te evalueren of we

–

de betekenis van cultuur;

ons doel bereikt hebben (daarover verderop meer uitleg).

–

jeugd.

Binnen dit kader werden vijf grote ambities geformuleerd:

De input werd verzameld en uitgeschreven in een verslag

1.

een gastvrij en warm onthaal;

en vervolgens aangevuld met inzichten van de betrokken

2.

een cultureel en participatief aanbod voor jong & oud;

professionele partners. Eind juni 2019 vond een planningsdag

3.

kinderen uit SLW ontwikkelen zich op creatief, cultureel,

plaats voor inwoners, partners, verenigingen, beheerraden en

muzikaal en sportief vlak;

schepenen. Samen werden de inzichten verfijnd en de oefening

4.

het benutten van ruimtes;

gemaakt om bij de inzichten concrete uitdagingen voor de

5.

een vlotte communicatie, coördinatie en ondersteuning.

toekomst te formuleren.
Bij elke ambitie schreven de partners van het lokaal cultuurbeleid
een aantal concrete uitdagingen om de komende beleidsjaren te
realiseren. Verderop in het plan worden deze uitvoerig besproken.

GC Op-Weule
8
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Afronding en evaluatie
Ten slotte finetunede een stuurgroep (een groep van professionele
partners, verenigingen en bewoners) dit plan. Het werd op drie
criteria nagelezen: inhoud, acties op korte en lange termijn, en
begroting. Het is ook deze stuurgroep die het beleidsplan verder
zal bijsturen en evalueren de komende beleidsperiode.
Die jaarlijkse evaluatie zal gebeuren op basis van onze drie strategische lijnen: onmoeting verbindt, netwerk verenigt, mensen
doen. Slaagden we er doorheen onze ambities en acties in om
ontmoetingen op te zetten die zorgden voor verbinding tussen de
inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe? Stimuleerden we dankzij
onze acties netwerken die mensen verenigen? En vooral: slaagden
we erin om het heft uit handen te geven en Woluwenaars zelf
te laten doen? Doorheen het eerste beleidsjaar zullen we een
tool uitwerken om deze strategische lijnen grondig te kunnen
evalueren.

GC Op-Weule

Communicatie over het plan
De inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe worden geïnformeerd
over het cultuurbeleidsplan via de website van de bibliotheek, de
communicatiekanalen van GC Op-Weule en de nog op te richten
cultuurraad.
De gemeente rapporteert haar activiteiten elk jaar via haar
website. We streven ernaar ook onze activiteiten daar te kunnen
rapporteren. Voor de bibliotheek is dit al het geval. Zo zouden we
een groter publiek bereiken en meer kunnen samenwerken met
de gemeente.

9

KERNPARTNERS
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Immersie én Franstalig onderwijs) en bezoekers in de vrije tijd

Missie

nemen toe en vaak kan ze geen antwoord bieden omdat ze de

De bibliotheek wil een aantrekkelijke, toegankelijke en relevante

ruimte, het materiaal en/of het personeel niet heeft.

openbare plek zijn waar veel gebeurt en waar iedereen graag
terugkomt. De bibliotheek wil iedereen directe toegang

Mits ze binnen afzienbare tijd over een nieuwe bibliotheekruimte

verlenen tot digitale en fysieke informatiebronnen, kennis,

beschikt, zou ze zich beter kunnen verankeren in de lokale

cultuur en ontspanning. De collectie stimuleert ontmoeting,

gemeenschap en zich nog meer actief verbinden in een netwerk

creativiteit en verbeelding, op vraag van en samen met de lokale

van andere organisaties, verenigingen, inwoners en het bestuur

gemeenschappen en partners.

van de bibliotheek. De bibliotheek zou met een kwalitatieve
ruimte ook sneller en beter kunnen beantwoorden aan de

Visie

veranderende vragen en behoeften van de lokale bevolking. Ook

De bibliotheek wordt een open huiskamer, een gezellige plek van

de kennis en vaardigheden die burgers nodig hebben om mee

verbondenheid. Een meertalige plek vol kennis, informatie, cultuur,

te draaien in de samenleving evolueren voortdurend. Met een

rust en ontmoeting. Waar ze mensen gidst, begeleidt, helpt,

toekomstbestendige ruimte kan de bibliotheek veel makkelijker
mee bewegen met de maatschappelijke veranderingen en steeds

aanmoedigt en inspireert. De bibliotheek is omgevingsbewust.

De beperkte fysieke ruimte belet haar het aanbod te vergroten,

Ze vertrekt vanuit de noden van de lokale gemeenschappen en

bepaalde materialen uit te lichten, de collectie aantrekkelijk te

maatschappelijke uitdagingen en werkt met verschillende partners

presenteren, de nodige ruimte te laten tussen de rekken zodat ze

om langdurige impact te hebben. De bibliotheek versterkt

ook toegankelijk is voor kinderwagens en rolstoelen,...

Aan het einde van deze beleidsperiode wil ze een bibliotheek zijn

Met een voldoende grote ruimte zorgvuldig als echte bibliotheek

degelijk doordachte plek omringd door de lokale gemeenschap,

kinderen. Ze zet extra in op gezinnen en het ontwikkelen van
sterke netwerken rond scholen en kinderdagverblijven.

ontworpen, zou de bibliotheek nog zoveel meer kunnen betekenen

relevant blijven.

die zowel lezers als bezoekers heeft. Een zichtbare, bruisende,
waar iedereen komt en waar je iedereen kan ontmoeten. Een
bibliotheek waar je geïnspireerd wordt door de locatie, de

Huidige situatie, problematiek en toekomstbeeld

voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Een toegankelijke,

De gemeentelijke bibliotheek draait vijf jaar op volle toeren. Ze

comfortabele openbare plek waar mensen en ideeën samen

investeerde volop in het uitbreiden en verder professionaliseren

komen, waar kennis en verhalen worden gecreëerd en uitgewisseld.

van de scholenwerking, het maximaal benutten van de kelder-

Een duurzame en herkenbare plek die ruimte biedt om te

ruimtes via creatieve en slimme oplossingen, het experimenteren

ontmoeten en te ont-moeten. De bibliotheek moet een bron van

met verschillende soorten activiteiten om te leren wat goed

inspiratie worden, een werkplaats voor persoonlijke ontwikkeling

werkt, het vernieuwen en verbreden van de collecties, het uit-

en een podium voor participatie van alle Woluwenaren.

zichtbaar en toegankelijk mogelijk te maken en het aanbod

kinderdagverblijven en voor gezinnen met kinderen van 0 tot

Het aantal vragen van anderstaligen om Nederlands te leren stijgt,

inwoners, scholen en de partners van het lokaal cultuurbeleid.

6 jaar.

maar ook de vraag naar anderstalige collecties, audiovisuele

breiden van haar netwerken en ze startte een werking met de

materialen, computers, ruimte om te maken en ruimte om te zijn.
De bibliotheek verwezenlijkte heel wat, maar de locatie blijft erg

De leesbevorderende werking is zeer belangrijk voor de scholen. De

beperkend. Ze is in 2020 nog steeds gehuisvest in de kelder van

klasbezoeken, boekenbakken, activiteiten tijdens de Voorleesweek,

gemeenschapscentrum Op-Weule. De ruimtes zijn zodanig klein

Jeugdboekenmaand en via projecten als de Boekenbende en

dat er geen plaats is voor een leestafel, werk- en studieplekken,

Boekstart, vormen een sterke dienstverlenende functie om alle

een computerruimte, zeteltjes, een degelijke balie, bureaus voor de

kinderen toegang te geven tot lezen en leesplezier. Maar de vragen

medewerkers, atelierruimte,...

en noden van de scholen (zowel Nederlandstalig,
11

collectie, de activiteiten en de mensen.
Een plek waar je veel kan beleven en waar je graag terugkomt.
In afwachting tot de realisatie van een nieuwe plek voor de
bibliotheek, doet ze al het mogelijke om de huidige locatie zo
verder te verdiepen en verbreden op vraag van en samen met de

CULTUURBELEIDSPLAN 2020-2025 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

1. SINT-LAMBRECHTSBIBLIOTHEEK
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2. GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE

Als centrum met een sterke receptieve werking, besteedt het

Missie

heel wat aandacht aan lokale verenigingen en initiatieven

Gemeenschapscentrum Op-Weule is een pluralistische organisatie

ondersteunen met financiële middelen, infrastructuur en

voor sociaal-cultureel werk. De voornaamste doelstelling is

materiaal, vormingen, hulp bij communicatie, verbindingen met

gemeenschapsvorming in Sint-Lambrechts-Woluwe. GC Op-Weule

andere verenigingen en initiatieven, e.d. GC Op-Weule stimuleert

stimuleert uiteenlopende mensen en groepen om deel te nemen

op verschillende manieren zowel individuen als verenigingen

aan het maatschappelijke leven. Zo verbindt en versterkt het
lokale netwerken. Vrijwilligers en partners staan daarbij centraal

GC Op-Weule biedt als organisator zelf ook sociaal-culturele,

en zijn cruciaal voor de werking van het gemeenschapscentrum.

culturele en educatieve activiteiten aan. Het centrum werkt

Nederlandstaligen en anderstaligen met interesse in het Neder-

hiervoor zo veel mogelijk samen met partners. Er is een

lands vormen de doelgroep van het gemeenschapscentrum. Binnen

uitgebreide scholenwerking, seniorenwerking en een werking

die categorie mikt GC Op-Weule op de inwoners van en rond

voor families en jonge kinderen. Er zijn daarnaast ook cursussen

Sint-Lambrechts-Woluwe, de plaatselijke verenigingen, kinderen en

en workshops voor volwassenen, en er worden laagdrempelige

jonge gezinnen, tieners en jongeren, medioren, senioren en sociaal

gelegenheden gecreëerd om van diverse vormen van cultuur te

kwetsbare groepen.

proeven. Er is ruimte voor ontmoeting: in de lokalen, in de tuin,
maar ook in de Bistro, het café aan het gemeenschapscentrum.

GC Op-Weule werkt omgevingsgericht en richt zich op SintLambrechts-Woluwe in de hedendaagse, grootstedelijke context.

Het centrum ziet het ook als haar taak om het mee op te

Het werkt samen met lokale partners en verenigingen en met

nemen voor de belangen van de Nederlandstalige gemeenschap

de gemeenschapscentra van regio Oost-Brussel (GC Kontakt, GC

in Sint-Lambrechts-Woluwe. Zo is het belangrijk dat de nodige

Den Dam en GC Wabo). Voor de scholenwerking worden ook GC

infrastructuur wordt gerealiseerd voor de Nederlandstalige

Ontwikkeling en groei

Elzenhof en GC De Maalbeek betrokken.

scholen, bibliotheek en culturele en vrijetijdspartners actief in

De voorbije jaren groeide het centrum verder. In 2018 was er

de gemeente.

zowel een stijging in de receptieve werking als in de eigen pro-

GC Op-Weule maakt als één van de 22 gemeenschapscentra deel

grammatie en op vlak van aanbod en bereik. In 2017 werden er in

uit van N22 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en

579 activiteiten georganiseerd, voor 18.348 deelnemers. Dit steeg in

steekt geregeld de schouders onder bovenlokale projecten waarbij

2018 naar 879 activiteiten voor 24.368 deelnemers. In 2019 klokte

het zich richt op het Brussels publiek, met o.a. Zoniënmars/

GC Op-Weule af op bijna 30.000 publieksdeelnames met haar

Zoniënklanken en het Bewogen Festival.

eigen en met de receptieve activiteiten. (cfr. Voortgangsverslag
2019).

Veelzijdige werking
GC Op-Weule heeft een veelzijdige werking. Zo voorziet

Ook de komende jaren is het de ambitie verder te groeien, zowel

het gemeenschapscentrum dienstverlening aan mensen en

qua publieksbereik als wat betreft de kwalitatieve invulling van

organisaties. GC Op-Weule informeert over uiteenlopende

de activiteiten. Accenten hierbij zijn het centrum optimaliseren

initiatieven, organisaties en diensten op het vlak van cultuur,

als een laagdrempelige, buurtgerichte plek voor ontmoeting, de

onderwijs en welzijn in Sint-Lambrechts-Woluwe en het Brusselse.

verbinding versterken met de straat en de buurt, de kinder- en
jongerenwerking versterken, oefenkansen Nederlands stimuleren
en volop inzetten op milieu, natuur en duurzaamheid.
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3. CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR 		
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
De cultuurbeleidscoördinator is werkzaam binnen de algemene
directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC. Deze is
verantwoordelijk voor de coördinatie van het cultuurbeleidsplan
van Sint-Lambrecht-Woluwe, zij ondersteunt acties in functie van
de uitvoering van het cultuurbeleidsplan, zij rapporteert over
de uitvoering van het plan, zij bevordert netwerken, dialoog en
inspraak van lokale partners, actoren en inwoners, en beheert
de middelen van het lokaal cultuurbeleid van Sint-LambrechtsWoluwe. Het lokaal cultuurbeleid is in alle Brusselse en Vlaamse
gemeenten een gemeentelijk cultuurbeleid: de gemeente zet de
culturele koers uit en de cultuurbeleidscoördinator is in dienst van
het gemeentebestuur. Dit is ook in Sint-Lambrechts-Woluwe de
bedoeling. Voor deze aanwerving zijn subsidies vanuit de Vlaamse
Gemeenschap voorzien.

4. DE PARTNERS VAN HET BEROEPSKRACHTENOVERLEG (BKO)
De partners van het BKO zijn bij het schrijven van dit plan en
naast bovengenoemden:
-

Jeugdhuis De Schakel;

-

de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 		
Sint-Lambrechts-Woluwe;

-

en lokaal dienstencentrum Zoniënzorg.

Met het overlegorgaan BKO wordt op regelmatige basis samengekomen en ideeën uitgewerkt. In de loop der jaren hopen we nog
meer lokale partners te mogen verwelkomen op het BKO.
13

Gemeentelijke Academie Muziek en Woord
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De vijf ambities worden gedragen door alle partners en zijn van toepassing op ieders werking en infrastructuur. Bij elke ambitie horen een
aantal concrete uitdagingen. Bij de uitvoering streven we telkens naar
onze drie strategische lijnen: verbinden via ontmoeting, het netwerk
verenigen en mensen zelf dingen laten doen.

AMBITIES
14

OPEN EN GEZELLIGE INSTELLINGEN WAAR
MENSEN GRAAG TERUGKOMEN
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1. EEN GASTVRIJ EN
WARM ONTHAAL

Iedereen voelt zich thuis in de ruimtes van onze instellingen. Het
zijn informele plekken waar mensen met verschillende achtergronden in contact komen met elkaar, samen tijd spenderen en
ideeën uitwisselen. Ze gebruiken de ruimtes van onze instellingen
om deel te nemen aan activiteiten, om zelf dingen te organiseren
en om gewoon te zijn.
Nieuwe inwoners beleven binnen het jaar dat ze in SintLambrechts-Woluwe wonen een positieve ervaring in één van
onze instellingen. Meer personen schrijven zich in op onze
nieuwsbrieven en mensen die hier al langer wonen nemen
initiatief om nieuwe inwoners te leren kennen.
AANPAK: We analyseren zowel de interne als externe signalisatie,
sturen bij en vullen aan waar nodig. Ook de inrichting van
onthaalruimtes en de Bistro Op-Weule nemen we onder de
loep en zullen we opwaarderen tot verwelkomende en gezellige
plekken. We ondertekenen het Familiemanifest en we voeren extra
actiepunten uit om meer familievriendelijk en inclusief te zijn. De
partners van het lokaal cultuurbeleid zijn zichtbaar en persoonlijk
aanwezig op infoavonden van de gemeente en de scholen.

EEN TOEGANKELIJK EN OVERZICHTELIJK
ZAALBEHEER OP HET GRONDGEBIED VAN
DE GEMEENTE FACILITEERT BOTTOM-UP
INITIATIEVEN
Inwoners, kunstenaars en buurtcomités nemen meer initiatief in
de beschikbare ruimtes. Ze organiseren activiteiten in de gemeente
of worden aangemoedigd dit te doen. Ze bouwen actief mee aan
het aanbod in de gemeente. Het is niet duur om een ruimte te
huren en de mensen weten waar ze terecht kunnen voor een zaal
of ruimte. Ze maken ook gebruik van de beschikbare budgetten
van de gemeente en het lokaal cultuurbeleid.
De toegangsprijzen worden flexibel afgestemd op verschillende
doelgroepen. Zo nemen mensen deel aan de activiteiten omdat
het een interessant aanbod is, dat gratis of goedkoop is. Men
hoeft zich niet voor een lange periode te engageren waardoor de
drempel minder hoog ligt.
AANPAK: We brengen de verschillende beschikbare (culturele)
ruimtes in kaart én we gaan op bezoek. Samen met de gemeente
verspreiden we het overzicht om inwoners aan te moedigen deze
plekken te gebruiken. We verwijzen mensen ook door naar het
online overzicht van alle beschikbare zalen in het Brussels Gewest:

Petanque in GC Op-Weule
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spots.brussels. GC Op-Weule optimaliseert de verhuur van de
lokalen en het gebruiksreglement.
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OOK VOOR WIE WEINIG OF GEEN
NEDERLANDS SPREEKT
Onze instellingen zijn plekken waar mensen Nederlands kunnen
spreken en waar tegelijk mensen terecht kunnen die anderstalig
zijn, een beetje Nederlands kunnen en willen oefenen. De focus
ligt op gemeenschapsvorming en verbinding, waardoor ook
mensen die geen Nederlands spreken zich welkom voelen. Mensen
met verschillende moedertalen nemen deel aan de activiteiten
van het netwerk. Hierdoor leren mensen met een verschillende
moedertaal elkaar beter kennen.
AANPAK: We spreken bezoekers aan in het Nederlands en waar
nodig schakelen we over naar andere talen, zoals bepaald in het
taalbeleid. Thuistalen worden positief onthaald. We organiseren
ook activiteiten waarvoor je geen Nederlands moet kunnen
(bv. concerten). Deze activiteiten worden ook in andere talen
gecommuniceerd. De bibliotheek lanceert samen met de Russische
gemeenschap een Russischtalige collectie. Ze bestudeert ook
De zomer in

de mogelijkheid om op langere termijn nog andere talen toe te
voegen aan haar collectie, telkens samen met de respectievelijke
gemeenschap en in samenwerking met de andere Brusselse
bibliotheken.

MENSEN KOMEN ALLEEN NAAR ACTIVITEITEN,
ZONDER ZICH ALLEEN TE VOELEN

GEËNGAGEERDE VRIJWILLIGERS

Mensen komen zowel alleen als in groep, en ouderen, sociaal

en promoten de werking en activiteiten. Ze nemen vrijwillige

geïsoleerde mensen, mensen met een laag inkomen,… doorbreken

engagementen op zich en voelen zich hiervoor gewaardeerd. Het

hun isolement omdat de activiteiten ook geschikt zijn voor

ambassadeurschap vertaalt zich in vrijwillige engagementen van

alleenstaanden en gericht zijn op ontmoeting. Mensen

korte of lange duur.

De bestuurders en vrijwilligers zijn ambassadeurs van het netwerk

leren makkelijk andere mensen kennen in onze instellingen
omdat er aandacht is voor een warm onthaal en via de

AANPAK: We werken aan een gedeeld vrijwilligersbeleid en jaar-

ontmoetingsmomenten bij aanvang van activiteiten.

lijks organiseren we een bedanking en een fijn netwerkmoment
voor de medewerkers, bestuurders en vrijwilligers.

AANPAK: In het aanbod zijn er voldoende activiteiten waar je
alleen naartoe kan komen. Er zijn ook activiteiten specifiek gericht
op alleenstaanden en activiteiten die net leuk zijn om alleen te
doen. Bij bepaalde activiteiten zullen we voor de aanvang van
bijvoorbeeld de workshop of het concert een voorafje organiseren
zodat er gelegenheid is om nieuwe mensen te leren kennen.
16

Het personeel van de partners van het lokaal cultuurbeleid kent
alle instellingen en interessante plekken in SLW en heeft ze ook
bezocht. Het personeel kent meer en meer mensen in SLW. Ook
leerkrachten kennen de gemeente en de beschikbare instellingen
voor hun leerlingen. Het lokaal cultuurbeleid heeft een ruim
netwerk van verschillende lokale organisaties, verenigingen
en individuen in de gemeente. Regelmatig worden er samen
met hen activiteiten op verschillende plaatsen in de gemeente
georganiseerd. Meer inwoners uit verschillende taalgroepen van
SLW nemen deel aan die activiteiten en samenwerkingen.
AANPAK: Regelmatig gaan we samen op verkenning in de
gemeente en bezoeken we partners, scholen, verenigingen,
beschikbare ruimtes. We breken ook letterlijk uit onze voegen
en gebouwen en gaan op zoek naar alternatieve locaties in
de gemeente om aanwezig te zijn met projecten, trajecten en
activiteiten.

Wolubilis
17
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PROFESSIONELEN HEBBEN VOELING MET DE
GEMEENTE EN BOUWEN EEN DUURZAAM
NETWERK UIT WAARDOOR DE ACTIVITEITEN
VAN DE PARTNERS MEER ZICHTBAAR WORDEN
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2. EEN CULTUREEL
EN PARTICIPATIEF
AANBOD VOOR
JONG & OUD

MENSEN MAKEN GEBRUIK VAN HET
NEDERLANDSTALIG AANBOD

AANPAK: We leggen contacten met buurtbewoners door hen
actief te betrekken bij onze werkingen. We reiken hen een

Nederlandstaligen, Nederlandskundigen, anderstaligen die

bestaand kader aan (zoals het solidariteitsproject BEWOGEN)

Nederlands willen leren en mensen met geletterdheidsnoden

waarin we hen vrij spel geven. We stellen budgetten beschikbaar

nemen deel aan onze activiteiten omdat ze in het (eenvoudig)

voor initiatieven van burgers. We gaan steeds op zoek naar

Nederlands zijn. Ze nemen deel aan de activiteiten uit interesse,

nieuwe netwerken door contacten te leggen met lokale wijk-

om mensen te ontmoeten, om competenties te ontwikkelen en

comités, verenigingen en bezoekers van onze instellingen. De

ook als oefenkans Nederlands. Onze activiteiten zorgen voor een

partners van het lokaal cultuurbeleid organiseren thematische en

versterking van de beheersing van het spreken, luisteren, lezen en

projectmatige activiteiten in samenwerking met bewoners. Alle

schrijven in het Nederlands. Levenslang leren, geletterdheid (lezen,

thema’s en projecten komen aan bod: zowel culturele projecten

schrijven, rekenen), digitale geletterdheid en vroege geletterdheid

als sportactiviteiten, erfgoedprojecten, ecologie, literatuur, muziek,

worden gestimuleerd.

enzovoort krijgen een plaats. Het grafiekatelier in Villa Montald
wordt opgeschoond en opengesteld voor doeners.

AANPAK: We bieden verscheidene oefenkansen Nederlands aan,
zowel voor beginners als gevorderden. Ook een groot deel van
het reguliere aanbod (voorstellingen, workshops,…) is geschikt
voor mensen die Nederlands leren. Zo wordt het oefenen van de
taal gecombineerd met ontmoeting, plezier en het ontwikkelen
van andere vaardigheden. De bibliotheek ontwikkelt continu haar
collectie Nederlands Leren en Makkelijk Lezen. Ze organiseert
een wekelijkse oefenkans Nederlands terwijl ze nieuwe boeken
kaft en ze biedt regelmatig activiteiten aan om het leesplezier te
stimuleren, zoals Samen Lezen of een vertelcafé.

INITIATIEVEN VAN BEWONERS WORDEN
OMGEZET NAAR PROJECTEN
Niet alleen maken mensen gebruik van het aanbod, maar we
zorgen er ook voor dat geëngageerde burgers zelf vorm kunnen
geven aan het aanbod. De partners van het lokaal cultuurbeleid
staan open voor input van burgers, stimuleren inwoners van de
gemeente om actief hun ideeën vorm te geven en faciliteren de
uitwerking ervan. Een geëngageerde burger moet makkelijk de weg
vinden naar platformen, financiële steun én hulp om een culturele
activiteit of een project op te zetten dat past binnen het lokaal
cultuurbeleid.

De Langste Tafel
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GC Op-Weule breidt haar bestaande van familie- en kinderen jeugdwerking worden verder uit en ontwikkelt er nieuwe

De partners van het lokaal cultuurbeleid onderzoeken nauwgezet

initiatieven op deze terreinen. Er is ruimte voor innovatie en

de noden van kinderen en jongeren. Dit onderzoek wordt in kaart

experiment. Het GC zal een jeugdwerker aanwerven om onder

gebracht en gebruikt als basis voor verdere projecten.

meer het huidig aanbod in de regio in kaart te brengen, en de
noden en verwachtingen van de doelgroep(en) en partners.

AANPAK: We richten een werkgroep kinderen en jongeren op

hebben. We betrekken externe expertise, zoals organisaties die

HET LOKAAL CULTUURBELEID WORDT EEN
PARTNER VOOR DE SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN IN SLW

inzetten op Jeugd, en de sport- en de jeugddienst van de VGC.

Kinderen die schoollopen in SLW komen tijdens de schooluren

We betrekken bij deze werkgroep ook ouders, en kinderen en

in aanraking met het creatieve, culturele, muzikale en sportieve

jongeren zelf. We proberen de stem van kinderen en jongeren te

aanbod van de verschillende partners. Ze nemen vervolgens

laten weerklinken en werken op basis daarvan een visie uit die

samen met hun ouders deel aan activiteiten van de partners die

kan worden ondersteund en uitgewerkt door een jeugdwerker

plaatsvinden in de vrije tijd.

waarbij we op zoek gaan naar antwoorden op de vraag waar
kinderen en jongeren in Sint-Lambrechts-Woluwe nood aan

(zie verderop).
AANPAK: Het lokaal cultuurbeleid werkt een project breed leren

EEN RUIM AANBOD VOOR ELKE LEEFTIJD
De partners van het lokaal cultuurbeleid stemmen hun aanbod

gebeurt dit in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst.

af op elkaar en zorgen voor activiteiten op creatief, cultureel,

De bibliotheek zet haar scholenwerking verder, evalueert en

muzikaal en sportief vlak voor elke leeftijdscategorie van 0

stuurt bij samen met leerkrachten van verschillende scholen. We

tot 12 jaar. We werken samen met de gemeentelijke diensten,

bekijken hoe we beter kunnen inspelen op de noden van zowel het

verenigingen en individuen die aanbod hebben of willen creëren.

Nederlandstalig-, immersie- en Franstalig onderwijs.

AANPAK: Het BKO komt op regelmatige basis samen om agenda’s

GC Op-Weule zet haar scholenwerking verder. Het ontvangt sinds

samen te leggen en samen activiteiten en projecten voor te

2019 een gemeentelijke subsidie voor kinder- en jeugdwerking.

bereiden.

Op basis van de noden van de kinderen, ouders en scholen wordt

De bibliotheek zal deze beleidsperiode extra aandacht schenken

het huidige naschools en buitenschools aanbod verder uitgebreid.

aan vroege geletterdheid en het ontwikkelen van aanbod voor 0

Hierbij wordt verder dan de schoolmuren gekeken en zoveel

tot 6 jaar. Ze richt een werkgroep op met de kinderdagverblijven

mogelijk aan de slag gegaan met mensen en organisaties uit de

en andere partners uit de (buur)gemeenten die werken voor

buurt. Ook ouderen worden betrokken via intergenerationele

deze leeftijdsgroep om zo het netwerk en het aanbod in kaart te

activiteiten en projecten.

brengen. Vervolgens bekijkt ze hoe ze hierop kan inspelen, waar ze
kan aanvullen, doorverwijzen,...
De bibliotheek wil in de tweede plaats haar aanbod voor
senioren uitbreiden. De vraag naar interessante workshops
en ontmoetingsmomenten overdag stijgt. Dit zal ze doen in
Babyactiviteit van de bib

uit met minstens één Nederlandstalige lagere school en idealiter

samenwerking met Zoniënzorg, Femma, BoP, GC Op-Weule,...
19
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3. KINDEREN UIT
SLW ONTWIKKELEN
ZICH OP CREATIEF,
CULTUREEL,
MUZIKAAL EN
SPORTIEF VLAK

EEN VISIE EN BELEID ROND KINDEREN &
JONGEREN ONTWIKKELEN
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4. GROENE,
EXPERIMENTELE,
RUIMTE BENUTTEN

ONZE INFRASTRUCTUUR WORDT OPTIMAAL
GEBRUIKT DOOR INWONERS
Inwoners van SLW maken meer gebruik van de infrastructuur
van de partners van het lokaal cultuurbeleid omdat ze in mooie
en gezellig ingerichte gebouwen zitten. De bibliotheek verhuist
naar een nieuwe locatie waar ze kan doorgroeien tot volwaardige
moderne bibliotheek waar ze al haar missies professioneel kan
vervullen.
AANPAK: Alle partners bouwen verder aan hun infrastructuur
en optimaliseren de binnen- en buitenruimtes. De bibliotheek
onderzoekt de mogelijkheden om in afwachting van een echte
bibliotheekruimte via deelcollecties op andere locaties haar
zichtbaarheid te verhogen.

DE INWONERS GEBRUIKEN HET GROEN IN DE
GEMEENTE EN ER ZIJN MEER EXPERIMENTELE
EN URBAN INITIATIEVEN
Er duiken meer evenementen op in de openbare en groene ruimte.
Samen met de gemeentelijke dienst Duurzame Ontwikkeling
werken we aan verschillende acties en ondersteunen we initiatieven van inwoners en vrijwilligers. Daardoor voelen mensen
zich mede-eigenaar van de openbare ruimte en nemen ze sneller
initiatief. Leegstand en braakliggende grond in de gemeente
worden door buurtinitiatieven opgewaardeerd. Jongeren laten
hun stem horen via de jeugdraad en hebben een plek die ze zelf
reglementeren.
AANPAK: Buitenruimtes worden geïnventariseerd, opengesteld
en mede-eigenaarschap wordt gestimuleerd. In samenwerking
met de wijkcomités worden acties en activiteiten in de straat
georganiseerd. Een deel van de activiteiten gaat in de publieke
ruimte door. Samen met de gemeentelijke dienst duurzame
ontwikkeling werken we aan de maatregelen van het handvest en
het onderzoek naar de eco-wijk Sint-Lambertus.
Picknick in het park
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DE ORGANISATIES EN INWONERS VAN SLW
ZIJN GOED GEÏNFORMEERD
De partners van het lokaal cultuurbeleid communiceren duidelijk

HET GEMEENTEBESTUUR BESLIST OM IN
TE TEKENEN OP HET DECREET LOKAAL
CULTUURBELEID

naar elkaar en naar de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe

De collegeleden zijn aanwezig op de vergaderingen van het

over het aanbod in de gemeente. Inwoners kiezen vaker voor

lokaal cultuurbeleid of maken deel uit van de cultuurraad. Bij àlle

verschillende activiteiten uit het aanbod. Ze nemen zowel deel aan

activiteiten is er steevast iemand van de collegeleden aanwezig.

activiteiten van kleinere verenigingen als van de grotere culturele

We realiseren interessante projecten en activiteiten voor en samen

instellingen.

met inwoners. Het lokaal cultuurbeleid vormt een meerwaarde
voor en werkt aanvullend aan het gemeentelijk beleid. Het

AANPAK: Partners en verenigingen worden gestimuleerd om hun

gemeentebestuur tekent in op het decreet Lokaal Cultuurbeleid.

activiteiten in te voeren in agenda.brussels. We onderzoeken de
mogelijkheid om meer te communiceren in het straatbeeld en

AANPAK: We zoeken contact met de burgemeester en schepenen

op openbare plekken. We updaten de websites en zorgen dat ze

en trachten vaker samen te werken met de verschillende

naar elkaar doorverwijzen. Communicatie kan ook meertalig voor

diensten. We nodigen hen uit voor vergaderingen zoals het

bepaalde projecten en activiteiten.

beroepskrachtenoverleg (BKO), de cultuurraad en de stuurgroep.

DE EXPERTISE VAN DE GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIE WORDT OPTIMAAL INGEZET
Dankzij de regelmatige en nauwe samenwerking worden de
agenda’s van de gemeente en het lokaal cultuurbeleid op elkaar
afgestemd. Ook de inwoners weten de juiste contacten te
vinden en maken zo optimaal gebruik van de faciliteiten van de
gemeente.
AANPAK: We werken regelmatig samen aan projecten, bepaalde
activiteiten (bv. Sint-Lambertusplein viert feest) en thema’s
(ecologie, buurtfeesten, cultuur,…). De partners van het lokaal
cultuurbeleid zijn actief aanwezig op de jaarlijkse manifestatie
voor nieuwe inwoners. Onze activiteiten worden waar mogelijk
opgenomen in de gemeentelijke agenda en gedeeld op de website,
zowel in het Nederlands als het Frans.
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We verhogen de zichtbaarheid van onze projecten via
gemeentelijke communicatiekanalen.
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5. VLOTTE
COMMUNICATIE,
COÖRDINATIE EN
ONDERSTEUNING
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VERENIGINGEN EN BURGERINITIATIEVEN
ONDERSTEUNEN EN ACTIEF BETREKKEN

DE WERKPROCESSEN ACHTER DE SCHERMEN
VERLOPEN GESTROOMLIJND

Verenigingen stellen vragen over hun werking tijdens voorziene

De verschillende mogelijkheden op digitaal vlak worden onder-

infomomenten. Ze verbreden hun kennis over de mogelijkheden

zocht en organisatorische werkprocessen worden vereenvoudigd

door met elkaar in gesprek te gaan. Het aantal verenigingen en

en verlopen efficiënter.

initiatieven in SLW breidt daardoor uit. Er wordt samengewerkt
met de talrijke verenigingen en burgerinitiatieven die activiteiten

AANPAK: Het personeel volgt regelmatig opleidingen. De

organiseren in tientallen talen.

bibliotheek maakt de overstap naar het nieuwe eengemaakte
bibliotheeksysteem. De bibliotheek onderzoekt de meerwaarde

AANPAK: Nuttige informatie die belangrijk is voor alle

en de voor- en nadelen van verschillende digitale toepassingen

verenigingen wordt gebundeld en verdeeld, indien gewenst

die het digitale comfort van haar lezers kan verhogen (zoals Mijn

gekoppeld aan een infosessie. De partners zijn regelmatig

Leestipper, Bibster, filmstreaming, Bieblo, E-boekenplatform,…).

aanwezig op de activiteiten georganiseerd door de verenigingen
en burgerinitiatieven.
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MIDDELEN
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1. BESCHIKBARE BUDGETTEN LOKAAL 2. BUDGET GC OP-WEULE
CULTUURBELEID
•

•

Budget

3. BUDGET BIBLIOTHEEK
•

Budget

€ 14.806: jaarlijkse subsidie lokaal cultuurbeleid (Vlaamse

€ 197. 692: totaal werkingsbudget GC Op-Weule, waarvan

De bibliotheek beschikt in 2020 over een werkingsbudget

Gemeenschapscommissie).

ongeveer € 55.000 eigen inkomsten en € 130.000 subsidies,

van € 34.596.

•

€ 10.000: eenmalige VGC-subsidie uit te geven in 2020.

•

Er is in 2020 dus een budget beschikbaar van € 24.806 dat

waaronder:

• € 14.700 voor de collectie (boeken, kranten,

• € 39.000: jaarlijkse subsidie van de gemeente aan GC Op-

deels via de gemeente wordt toegekend (de bibliothecaris

Weule gaat (specifiek voor na- en buitenschoolse initiatieven

wordt beheerder), en deels via de VGC wordt toegekend

voor kinderen en jongeren in de gemeente)

(de cultuurbeleidscoördinator wordt beheerder).

gezelschapsspelletjes, E-boeken,...)
• € 8.795 voor activiteiten (bv. Jeugdboekenmaand,
Voorleesweek, Samen Lezen,...)

• € 23.700: eenmalige projectsubsidie (loopt sinds begin 2019

• € 6.644 voor informatica (o.a. Vubis, licentie Biblioprint,

maar kan nog uitgegeven worden in 2020 of mogelijk 2021)

GoPress, website,...)

om innovatief aanbod voor kinderen en jongeren in zuidoost

• € 2.657 voor administratieve en technische aankopen

Brussel op te starten (beheerd door GC Op-Weule)

•

(bv. lidkaarten, drankjes vrijwilligers, kaftpapier, barcodes,
bureaumateriaal,...)

Personeel

• € 1.800 voor de huur aan GC Op-Weule (sinds 2015)

Naast de centrumverantwoordelijke is er een staf van 3 VTE:
1 sociaal-cultureel medewerker, 1 medewerker scholen- en

•

Personeel

familiewerking, en 1 communicatiemedewerker. De staf werd

De bibliotheek heeft 2 VTE personeelsleden in dienst. De

uitgebreid in tweede deel 2020 met een 4/5de jeugdwerker.

bibliothecaris en bibliotheekmedewerker. De loonkosten

Voor het onthaal is er een 1,3 VTE ploeg. De technische

worden volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

ploeg (onderhoud en klus) is momenteel 1,8 VTE, en wordt
uitgebreid met 0,6 VTE conciërge in de zomer van 2020.

Voor een aantal zaken kan de bibliotheek rekenen op

Er zijn 11 vrijwilligers actief in het bestuur van GC Op-Weule.

enthousiaste vrijwilligers. Zij helpen bij het kaften van

Daarnaast kan gerekend worden op een uitgebreide ploeg

boeken, klasbezoeken, boeken terug in te rekken plaatsen,

van vrijwilligers voor cursussen, workshops, evenementen

voorlezen, balie,...

en vaste werkingen zoals moestuin, jazz werking,
seniorenwerking, café conservé, Zomer in!, etc.

4. BUDGET GEZAMENLIJKE
PROJECTEN BIB & GC OP-WEULE
Eind 2015 werd de vzw van de bibliotheek opgeheven en omgevormd tot een gemeentelijke dienst. Een restbedrag van € 7834
werd toen op rekening van GC Op-Weule gezet met de bedoeling
er samenwerkingsprojecten mee te financieren. Hiervan is nog
€ 6.300 beschikbaar..
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Babyactiviteit
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ACTIEPLAN
EN BEGROTING
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