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1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)  

 

Voorzitter: de heer Paul Delva 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Maes aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, over het voortbestaan van Bar Eliza 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): In eerdere parlementaire vragen heb ik u al gevraagd naar 

de steun van de VGC aan Bar Eliza in het Elisabethpark alsook over een duurzame verankering 

van dit succesvol burgerinitiatief. U antwoordde eerder dat de VGC onrechtstreeks steun gaf 

via het gemeenschapscentrum De Platoo, het Plazeyfestival, enz. 

 

Normaal gezien was deze editie de laatste geweest van Bar Eliza in het huidige paviljoen 

Vanaudenhove, aangezien de geplande verbouwingen van Leefmilieu Brussel in november 

2018 zouden starten. 

 

Mede dankzij het prachtige zomerweer is ook deze editie van Bar Eliza weer een gigantisch 

succes geworden: buurtbewoners – maar ook talrijke niet-buurtbewoners – van alle leeftijden 

en achtergronden frequenteerden in grote getalen Bar Eliza of deden mee aan een van de talrijke 

laagdrempelige initiatieven. Zo waren er schommels voor kinderen aan de kiosk met eronder 

de kleinste bioscoop van Brussel met gratis filmvertoningen. Daarnaast organiseerde Bar Eliza 

een modderkeuken, een tentenkamp, picknicktafels, een pizzaoven, yoga, sport, stand up 

comedy, musettenamiddagen, fotografie, muziek, brunch, creatieve ateliers, een zomer-

bibliotheek, couscousparty’s, tekenateliers, exporuimte, enz., enz. 

 

Bar Eliza werd ook dit jaar logistiek gesteund door gemeenschapscentrum De Platoo en Eat 

vzw – gefinancierd door de VGC – maar draaide ook dankzij de talrijke vrijwilligers uit de 

buurt. 

 

Paviljoen Vanaudenhove, waarin Bar Eliza tot nu toe is gehuisvest, is eigendom van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt door Leefmilieu Brussel beheerd. 

 

Volgens recente informatie zouden de verbouwingswerken aan het paviljoen Vanaudenhove 

niet in de zomer, maar in de winter van 2019 starten. Dit betekent dat, onder voorbehoud van 

toelatingen van de gemeente Koekelberg, de Brandweer en Monumenten en Landschappen, 

volgende zomer het paviljoen en de kiosk opnieuw mogen gebruikt worden voor een nieuwe 

editie van Bar Eliza. Vanuit het Gewest waren er ook signalen dat nadien Bar Eliza verder zou 

kunnen gezet worden in de muziekkiosk, een beetje verderop. 

 

Kan u bevestigen dat Bar Eliza ook in de zomer van 2019 door de VGC zal gesteund worden? 

 

Hoe staat het met de piste om na editie 2019 de oude muziekkiosk te gebruiken voor Bar Eliza, 

vanaf 2020? 

 

Heeft u overlegd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse schepen van de 

gemeente Koekelberg, om een structurele verankering van Bar Eliza in het Elisabethpark te 

verzekeren? Wat heeft dat overleg opgeleverd? Wat zijn de voorwaarden voor de gemeente 

Koekelberg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 
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Collegelid Pascal Smet: Bar Eliza heeft altijd beroep kunnen doen op de steun van de VGC, 

in de vorm van mensen, middelen en logistiek.  In het verleden hebben we, naast de logistieke 

ondersteuning die moeilijk te becijferen valt, altijd extra financiële middelen voorzien voor 

Plazey. Ook in 2019 zal dat niet anders zijn, en hebben we opnieuw 15.000 euro voorzien in de 

begroting.  

 

In 2016 kreeg gemeenschapscentrum De Platoo een tijdelijke vergunning om het paviljoen 

Vanaudenhove precair te bezetten en er activiteiten te ontwikkelen. Die vergunning liep in 2016 

en 2017 en werd in 2018 met 1 jaar verlengd, omdat het er op dat moment naar uitzag dat in 

2019 het paviljoen niet langer gebruikt zou kunnen worden. Maar omdat zowel Leefmilieu 

Brussel als gemeenschapscentrum De Platoo als de VGC de opgebouwde dynamiek niet 

verloren wilden laten gaan, werd de vraag gesteld om de kiosk te activeren. Op die manier zou 

Eliza ook na de renovatie van het paviljoen verder kunnen blijven bestaan. Dat is trouwens ook 

de reden van de naamswijziging van Bar Eliza naar Eliza. Het horecagedeelte is maar een klein 

deel van alle activiteiten die er gerealiseerd worden en omdat de naam dan meer staat voor de 

algemene dynamiek dan voor het café. 

  

In het najaar van 2019 worden paviljoen en kiosk gelijktijdig gerenoveerd.  Het paviljoen wordt 

daarna beheerd door de gemeente Koekelberg. Gemeenschapscentrum De Platoo hoopt de 

kiosk in gebruik te kunnen nemen.  Daartoe werden reeds enkele aanzetten gegeven, maar er 

werd nog geen overeenkomst gefinaliseerd.  Mocht ik signalen krijgen dat dit overleg moeilijk 

verloopt, zal ik zelf contact opnemen met de burgemeester om de opgebouwde dynamiek niet 

verloren te laten gaan.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Dank u voor uw steun. Ik heb nog 2 bijkomende vragen. 

De naam verandert van Bar Eliza naar Eliza omdat de bar uitgebaat zal worden door een ander 

project. Zijn hier al afspraken over gemaakt? 

 

Collegelid Pascal Smet: Die gesprekken lopen nog en ik heb er geen details over. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Is de muziekkiosk van de gemeente? 

 

Collegelid Pascal Smet: Er moeten gesprekken worden gevoerd met de gemeente omdat zij de 

nodige vergunningen moet afgeven. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Welke vergunningen? 

 

Collegelid Pascal Smet: De Stedenbouwkundige- en uitbatingsvergunning. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): De gemeente kan dus nog stokken in de wielen steken 

door geen vergunningen te geven. 

 

Collegelid Pascal Smet: Theoretisch wel. Dat kan een gemeente altijd op basis het reglement 

van openbare orde, enz. 

 

Ik verwacht niet dat dit zal gebeuren. Ik heb hier tot nog toe geen enkele aanwijzing voor. Als 

er toch problemen ontstaan, zal de VGC optreden. 
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Mevrouw Annemie Maes (Groen): We moeten wel alert blijven dat Bar Eliza in haar nieuwe 

variant genoeg middelen en voldoende actiemogelijkheden krijgt om haar werkzaamheden 

verder te zetten voor alle leeftijden. 

 

 

*** 

 

 

Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, betreffende het schrappen van de 

subsidies aan het Internationaal Folklorefestival editie 2018 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Dit jaar organiseert de vzw Bru West 

voor de 27ste maal het Internationaal Folklorefestival ofte Meiboomfestival. De Werkgroep 

Sociaal-Cultureel Werk heeft besloten om hier geen subsidies meer aan toe te kennen en 

ondermijnt op die manier de werking van een goed draaiend initiatief dat vele honderden 

gezinnen bereikt. 

 

Eén van de argumenten om geen subsidies meer toe te kennen is dat het festival geen breed 

genoeg publiek zou bereiken. Lees tussen de regels: een meiboomfestival is misschien te 

Vlaams. Voor sommigen zou het geïnterpreteerd kunnen worden als zijnde te weinig divers. 

 

Waarop baseert deze werkgroep zich, aangezien er van de werkgroep de afgelopen jaren 

blijkbaar niemand de moeite deed om in te gaan op de uitnodiging om het festival te bezoeken? 

 

Hoe denkt u dat het initiatief zich breder moet ontwikkelen, terwijl de website van de 

organisatie ondanks herhaaldelijk aandringen bij uw administratie niet wordt opgenomen onder 

de sociaal-culturele verenigingen – in tegenstelling tot pakweg 11-11-11? 

 

Vanuit de organisatie werd hieromtrent reeds op 24 mei 2018 een schrijven met vragen gericht 

aan het collegelid. Begin augustus 2018 was hierop nog steeds geen antwoord gekomen. Is dit 

intussen gebeurd? Waarom niet / waarom duurde dit zo lang? 

 

Is het feit dat deze vereniging van vrijwilligers een van de weinige dergelijke verenigingen is 

die is aangesloten bij Paspartoe geen extra argument om de nodige werkingsmiddelen te 

garanderen? 

 

Er kan geen sprake zijn van een gebrek aan diversiteit. Meestal is er juist heel veel diversiteit, 

dikwijls Europese diversiteit, maar het is toch diversiteit.  Er kan ook geen sprake zijn van een 

gebrek aan interesse. Met het festival worden heel wat Brusselse Vlamingen bereikt, vaak zijn 

dit senioren die jaar na jaar uitkijken naar het festival. Ik begrijp absoluut niet goed waarom de 

subsidiëring wordt stopgezet. 

  

Collegelid Pascal Smet: Het klopt dat het Meiboomfestival in het verleden ondersteuning heeft 

gekregen. Ik begrijp dat er vragen gesteld kunnen worden waarom het festival dit jaar geen 

ondersteuning krijgt. Even ter verduidelijking: het gaat hier niet over de werkingsmiddelen, 

maar over de projectmiddelen die worden geweigerd.. 

 

De werkgroep heeft een negatief advies gegeven op basis van de nieuwe regelgeving waarbij 

andere accenten worden gelegd. Meer bepaald dat het sociaal weefsel in de stad moet worden 
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verstevigd door bijvoorbeeld specifieke doelgroepen te betrekken, maatschappelijk relevant 

zijn, een actueel thema aanpakken of een sociale problematiek belichten, experimenteren of 

nieuwe methodieken toepassen,… Elementen die volgens de adviescommissie te weinig 

werden teruggevonden in het Meiboomfestival.  

 

Er werd ondertussen een overleg georganiseerd tussen de organisatie, de administratie en 

medewerkers van het kabinet om toekomstgericht de verwachtingen op elkaar af te stemmen 

en een betere communicatie te hebben. 

 

Het heeft helemaal niets te maken met het feit dat het festival te Vlaams zou zijn of dat ze goede 

cijfers hebben bij de Paspartoe en dat dit problematisch zou zijn. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Het blijft mij een raadsel waarop de 

werkgroep zich heeft gebaseerd om een initiatief dat zoveel jaren bestaat, dat goed functioneert, 

dat veel mensen bereikt, dat zijn nut reeds bewezen heeft, niet steunt. De regels worden plots 

aangepast waardoor een activiteit die al 27 keer werd georganiseerd niet meer wordt 

ondersteund.  

 

Ik mag hopen dat u tot inkeer komt en dat het volgende initiatief wel wordt ondersteund. Er 

worden toch minder interessante dingen ondersteund dan dit festival. 

 

Ik blijf het in ieder geval opvolgen. 

 

 

*** 

 

 

Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, betreffende ongehoorde 

Arabische teksten in het blad van het Vlaams gemeenschapscentrum te Jette  

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): In de “Gazet van Jette” – het blad van 

het Vlaams Gemeenschapscentrum Essegem - staat voor de tweede maal een tweetalig 

Nederlands-Arabisch artikel te lezen. 

 

Het is niet de taak van een Vlaams gemeenschapscentrum om met belastinggeld Arabische 

teksten te publiceren. Bovendien is dit een inbreuk op de taalwetgeving aangezien een 

gemeenschapscentrum een verlengstuk is van openbaar bestuur. Een gemeenschapscentrum is 

dus ook gehouden aan de taalwetgeving. Tot spijt van wie het benijdt is het Arabisch nog steeds 

geen officiële taal in Brussel. 

 

Het publiceren in het Arabisch staat zelfs haaks op de missie van het gemeenschapscentrum en 

op de integratiepolitiek die moet gevoerd worden. Enerzijds worden taallessen georganiseerd 

en worden mensen aangemoedigd om het Nederlands te leren. En anderzijds wordt het signaal 

gegeven dat die taallessen eigenlijk niet zo belangrijk zijn en dat men geen Nederlands moet 

leren want de publicaties worden met alle plezier in het Arabisch gecommuniceerd. Dit is al te 

gek voor woorden. Hoe kan je aan ouders van kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs vragen 

dat ze het Nederlands zouden leren om hun kinderen te kunnen helpen, als je tegelijk in 

overheidspublicaties het Arabisch hanteert. 
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Wat is de visie van het collegelid hierop? Zal er op dezelfde weg worden verdergegaan? Zullen 

er nog meer Arabische teksten komen? Waarom geen teksten in andere talen in de publicatie 

van het gemeenschapscentrum hanteren? De vraag is natuurlijk wat op den duur de relevantie 

van de publicatie nog is voor de Brusselse Vlamingen, zeker in dit concrete geval. Mensen 

kunnen al moeilijk in het gemeenschapscentrum om een pintje of koffie te drinken in hun eigen 

taal, het Nederlands. Als dan ook nog de publicaties van het gemeenschapscentrum in andere 

talen verschijnen dan stel ik vast dat meer en meer mensen uit het gemeenschapscentrum 

wegblijven. De Vlaamse mensen blijven weg. Ik dacht dat Vlamingen bereiken nochtans in het 

begin de doelstelling van een gemeenschapscentrum was. 

 

Collegelid Pascal Smet: Meneer Lootens, u zegt natuurlijk een aantal dingen die ook op uw 

website staan. 

 

Het gaat niet om een tweede maal dat er een Arabische tekst in de publicatie van het 

gemeenschapscentrum verschijnt. Dit gebeurde al veel vaker. Blijkbaar bent u niet zo’n vaste 

lezer van de “Gazet van Jette”, aangezien u het dan veel eerder zou opgemerkt hebben.  

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ook dit is een teken aan de wand. 

 

Collegelid Pascal Smet: Het is ook niet in strijd met het taalbeleid van de VGC.  Het taalbeleid 

van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wenst “de positie van het Nederlands (te) versterken 

vanuit een open en positieve houding naar andere talen”… “De VGC werkt in een zeer diverse, 

talige omgeving: in het officieel tweetalige Brussel worden veel verschillende talen gesproken. 

Die meertaligheid biedt kansen voor inwoners en bezoekers van de stad.” 

 

Het betreft nu één artikel in het Arabisch in een magazine van 12 Nederlandstalige bladzijden. 

Zolang het Nederlands duidelijk de hoofdtaal is, en dat moet ook zo blijven, zie ik daar geen 

probleem. Men kan dit ook als een kans beschouwen, als een uitnodiging om een 

Nederlandstalig magazine te lezen en het Nederlands zo te oefenen. Dit is een manier om 

mensen aan te trekken en hen toe te leiden tot andere Nederlandstalige gemeenschapsvormende, 

activiteiten die er worden georganiseerd. 

 

Bovendien is gemeenschapscentrum Essegem een gemeenschapscentrum dat – via het 

Stedenfondsproject ‘Hallo cultuur!’ – specifiek inzet op ontmoetings- en oefenkansen 

Nederlands voor anderstalige volwassenen. 

 

Ik kan mij zeer moeilijk inbeelden dat Nederlandstaligen plotseling verrast zijn dat er een klein 

tekstje in het Arabisch staat. Degene die Arabische lessen volgen in gemeenschapscentrum 

Essegem zullen aangenaam verrast zijn. Ze kunnen op deze manier het Arabisch oefenen. 

 

Ik zou dit allemaal niet zo problematiseren aangezien het over een heel klein stukje gaat. Men 

moet dit eerder als een kans dan als een probleem zien. 

 

De schrijver van het artikel is Hussein Assaf, student politieke en sociale wetenschappen aan 

de VUB. Als vrijwillig lid van de redactieraad van gemeenschapscentrum Essegem verzorgt hij 

sinds september 2017 een column in “Gazet van Jette”. Op deze manier combineert hij zijn 

passie voor journalistiek (en vroegere beroep) met Nederlands leren, mensen leren kennen en 

integreren. De interviews worden afgenomen in het Nederlands, met de hulp van een 

medewerker van gemeenschapscentrum Essegem. Hij schrijft de interviews altijd eerst uit in 

het Nederlands en vat ze daarna beknopt samen in het Arabisch, zijn moedertaal. Dat de column 
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wordt vertaald naar het Arabisch is eerder toeval, omdat Hussein Assaf zich als enig anderstalig 

redactielid aanbood. Gemeenschapscentrum Essegem staat evengoed open voor andere talen, 

zolang de hoofdtaal Nederlands blijft. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaamse Belang): U heeft ooit gezegd dat de taal-

wetgeving verouderd is en dat we ons er niet teveel van moeten aantrekken. Op dezelfde lijn 

ligt bijna het met genoegen verwerpen van de eigen identiteit. Hier komt het soms op neer. Op 

deze manier gaat men ook rustig verder.  

 

Ik weet dat er mensen zijn die met moeite in het café geholpen worden in hun eigen taal.  

 

Collegelid Pascal Smet: Neen, neen. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael: Ik geloof dit wel.  

 

Collegelid Pascal Smet: Hoe komt dat u dat hoort en ik niet? 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael: Ik ken 2 groepen mensen die niet meer naar het 

gemeenschapscentrum gaan. Ze zijn verhuisd naar het gemeenschapscentrum in Ganshoren 

omdat ze zich niet meer thuis voelden in het gemeenschapscentrum van Jette.   

 

Allemaal kleine elementen waarvan het collegelid zegt dat het allemaal geen probleem is. Maar 

al deze kleine dingen bijeen zorgen ervoor dat nogal wat Vlamingen zich niet meer thuis voelen  

in het eigen gemeenschapscentrum. Dit is voor mij dramatisch. (Samenspraken) 

 

Collegelid Pascal Smet: U mag deze mensen gerust eens naar mij sturen. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael: Het verhaal is steeds hetzelfde: ik heb nog geen formele 

klachten gehoord.  

 

Collegelid Pascal Smet: Zelfs niet informeel. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael: Gaat u rustig op deze weg verder.  

 

U merkt ook dat er mensen zijn die het blad van het gemeenschapscentrum al een aantal keren 

niet hebben gelezen. Hoe zou dit komen? 

 

 

*** 

 

 

Voorzitter: de heer Dominiek Lootens-Stael 

 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, betreffende de zomer- en winterprojectoproep 

van Cultuurconnect 

 

De heer Paul Delva (CD&V): De vzw Cultuurconnect, die een brug wil slaan tussen lokale 

cultuurhuizen, bibliotheken, en overheden, wil inzetten op digitale innovatie in de sector. Op 
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die manier wil ze realiseren dat bibliotheken en bijvoorbeeld ook gemeenschapscentra up-to-

date en relevant blijven. 

 

Eén van de initiatieven die de vzw neemt is het uitschrijven van een zomer- en 

winterprojectoproep. Gemeenschapscentra en bibliotheken die een creatief idee hebben om 

meer gedigitaliseerd te werken kunnen hiervoor in aanmerking komen. Het is de bedoeling om 

lokale cultuurprofessionals te ondersteunen om vanuit digitaal perspectief te gaan 

experimenteren. Twee keer per jaar wordt bekeken welke initiatieven gehonoreerd worden. 

 

Zijn er Brusselse gemeenschapscentra of bibliotheken die hebben ingetekend op de 

zomeroproep? Deze liep op 15 juli 2018 af. Heeft de VGC initiatieven genomen om hen hierin 

te ondersteunen? Welke voorstellen werden ingediend? 

 

Werden van de ingediende projecten initiatieven weerhouden? Welke? 

 

Het is nu al mogelijk om in te tekenen op de winteroproep. Zal de VGC hier opnieuw 

inspanningen leveren ter ondersteuning? 

 

Collegelid Pascal Smet: De bibliotheken waren op de hoogte van de oproep via de nieuwsbrief 

van Cultuurconnect, de gemeenschapscentra via de interne nieuwsbrief van de Entiteit 

Gemeenschapscentra. Op 2 stafdagen van de Entiteit Gemeenschapscentra kreeg 

Cultuurconnect reeds een forum om Brusselse gemeenschapscentra warm te maken voor 

digitale innovatie.    

 

Muntpunt en De Vaartkapoen hebben ingetekend op de zomeroproep van Cultuurconnect. De 

voorstellen die werden ingediend waren: 

 

a. Bibliotheek 24/7 (Muntpunt) 

De aarzelende lezer meer comfort bieden door alle materialen opvraagbaar te maken via één 

knop, ongeacht waar ze zich bevinden (magazijn, open kast, uitgeleend). In een latere fase uit 

te breiden tot IBL en e-boeken. De media worden klaargezet voor de gebruiker en in een latere 

fase zelfs aan huis bezorgd. In een latere fase uit te breiden met een aanbevelingssysteem. 

 

b. De bibliotheek als gids in podcast-land (Muntpunt) 

Podcasts moeten op een eenvoudige en aantrekkelijke manier via de bibliotheek beschikbaar 

zijn zodat hun bekendheid groeit en ze luisteraars mediawijzer kunnen maken. Er is een mooi 

aanbod Nederlandstalige podcasts. Dit aanbod is verspreid over verschillende kanalen. Door 

het aanbod aan podcasts te bundelen, kan de bekendheid van podcasts groeien. 

 

c. De Vaartkapoen 

De samenleving wordt alsmaar meer divers. De afspiegeling van die realiteit trekt zich slechts 

langzaam door in het publieksbereik van onze cultuurhuizen. Welke kansen liggen er in de 

projectwerking, programmatie en communicatie? In welke mate kan het digitale nieuwe 

mogelijkheden aanbieden om een meer divers publiek te bereiken en te betrekken?  

 

Na de indienperiode onderzocht Cultuurconnect alle 38 ingediende voorstellen bij toekomstige 

bezoekers en maakte een shortlist van uitdagingen van bibliotheken en cultuur- en 

gemeenschapscentra. Op 11 september 2018 maakte Cultuurconnect via zijn nieuwsbrief die 

“Shortlist zomeroproep voor bibliotheken & cultuurcentra” bekend. Op de shortlist stonden ook 

de voorstellen van Muntpunt en De Vaartkapoen. Eind september evalueerde een 
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klankbordgroep van digitale pioniers uit de sector nog eens alle voorstellen. Er vond ook een 

stemronde onder professionals uit de sector plaats waarvoor 750 personen een stem uitbrachten. 

In de loop van oktober selecteert Cultuurconnect in totaal 5 uitdagingen uit beide shortlists om 

mee aan de slag te gaan. Cultuurconnect zal de resultaten via zijn communicatiekanalen 

bekendmaken. Bij Cultuurconnect werd geïnformeerd naar de precieze datum van 

bekendmaking. 

 

Voor wat betreft de Winteroproep zal de VGC deze expliciet onder de aandacht brengen van 

de Brusselse bibliotheken en gemeenschapscentra. 

 

De heer Paul Delva (CD&V): De longlist bestond uit 38 projecten. Hiervan werd een shortlist 

gemaakt. Hoeveel projecten staan er op de shortlist? 

 

Collegelid Pascal Smet: Dit weet ik niet. 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


