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Dames en heren,
De leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport brachten op dinsdag 14 juni 2022 een
studiebezoek aan de kunstenaarsateliers Van Meyel en Van Overbeke.
Mevrouw Carla Dejonghe wordt aangeduid als verslaggever.
1. Van Meyel – Van Meyelstraat 49, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
De delegatie werd ontvangen door de heer Rob Ritzen, de coördinator van Level Five, die een
presentatie gaf over de organisatie Level Five.
Brussel is een aantrekkelijke stad voor kunstenaars. Het is een plaats van vele gerenommeerde
scholen en academies. Veel kunstenaars wensen in Brussel te blijven, maar de meeste
professionele kunstenaars kunnen niet rondkomen van hun praktijk alleen. Hun budget is vaak
te klein om een atelier te kunnen huren. Daarom wordt vaak van thuis uit gewerkt, maar dat is
niet bevorderlijk voor hun praktijk.
Level Five is een kunstenaarscoöperatie die laagdrempelige atelierruimtes voor kunstenaars
aanbiedt in Brussel. Sinds 2019 voorziet de organisatie in toegankelijke en kwalitatieve
kunstenaarsateliers voor Brusselse kunstenaars. Momenteel is er plaats voor 94
kunstenaarsleden op 3 locaties (Van Volxem, Van Meyel en Van Overbeke), in 3 Brusselse
gemeenten (Vorst, Sint-Jans-Molenbeek en Ganshoren). Alle artiesten zijn lid van de vzw. De
kunstenaars maken tijdelijk gebruik van de ruimten. De huurprijs bedraagt 7,5 euro/m² per
maand. Zij wonen allen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar dat is geen vereiste.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, in tegenstelling tot andere Europese hoofdsteden,
geen gevestigde infrastructuur voor kunstenaars. Level Five werkt op basis van wederzijdse
ondersteuning tussen de leden en faciliteert samenwerkingen met andere kunstenaars,
initiatieven en organisaties. De organisatie pleit voor een duurzaam beleid en infrastructurele
investeringen in kunstenaarsateliers in de stad. Begin 2021 had de organisatie een wachtlijst
met 138 kandidaten; eind 2021 was die opgelopen tot 213.
Kunstenaarsateliers zijn geen plaatsen waar alleen maar geproduceerd wordt. Er is eveneens
plaats nodig voor reflectie en opslag van materialen. Daarnaast wordt er heel veel uitgeprobeerd
en getest. Vaak zijn kunstenaars actief in diverse disciplines tegelijk. Het voordeel van een
atelierpand boven een individueel atelier is de ontmoetingsfunctie, waardoor een proces van
uitwisseling en kruisbestuiving ontstaat.
De organisatie is geïnspireerd op democratische modellen van besluitvorming en actie. Het
lidmaatschap van de organisatie bedraagt 60 euro en een bijdrage van 20 euro per maand om
administratieve en organisatorische kosten te dekken. Level Five heeft eveneens een sociaal
fonds waarop leden een beroep kunnen doen als ze de huur niet kunnen betalen. In geval van
nood kunnen ze een korting van 30 euro, 60 euro of 90 euro vragen om een maand te
overbruggen. De vzw heeft 1 coördinator (0,6 FTE) in dienst en wordt voorts ondersteund door
een vrijwilliger die instaat voor de administratie en vrijwillige locatieverantwoordelijken.
Bestuurlijk is er een raad verkozen uit de leden van Level Five en de coördinator die optreedt
als dagelijks bestuur. Maandelijks komen de leden per locatie bijeen om samen vorm te geven
aan de commons van de werkruimten. Om de 3 maanden is er een vergadering met alle leden.

3

Daarnaast zij er verschillende werkgroepen die ideeën en oplossingen uitwerken voor
uitdagingen die ze onderweg tegenkomen.
Van bij de start heeft Level Five gestreefd naar inclusie en diversiteit. Dit is te zien in de
profielen van de artiesten, evenals in de inhoud en vorm van het artistieke werk. Op vlak van
inhoud en vorm bestrijken de leden een breed scala aan artistieke disciplines; van schilders tot
performers, van academici tot architecten, van beeldhouwers tot sociaal activisten.
De panden die Level Five huurt zijn meestal maar voor beperkte tijd beschikbaar. Dat betekent
dat gebruik van de ateliers per definitie tijdelijk is.
Commissielid Carla Dejonghe vraagt hoe lang de kunstenaars in een atelier kunnen blijven.
De heer Rob Ritzen verduidelijkt dat in het geval van een residentie het verblijf vastgelegd
wordt op 6 maanden. In het geval van een atelier is er geen einddatum bepaald. De huur van
het Van Meyelpand loopt evenwel af in de herfst van 2023. Dit betekent dat alle kunstenaars
na de zomer van 2023 hun ateliers dienen te ontruimen.
Commissievoorzitter Lotte Stoops wil weten wat er zal gebeuren met de huidige gebruikers
van de ateliers wanneer de huur van het gebouw stopt. Worden er ook kansen geboden aan
nieuwe kunstenaars die nu nog geen huurder zijn?
De coördinator legt uit dat - toen de organisatie het oude Actirispand huurde - er zowel huurders
waren die de hele periode gebleven zijn en er tegelijk toch een ruime doorstroming was van
vertrekkers en nieuwkomers. Wanneer er verhuisd wordt naar een nieuwe locatie krijgen de
bestaande huurders voorrang om mee te komen. Als er plaatsen vrijkomen wordt de wachtlijst
gebruikt, waarbij wie er het langst op staat voorrang krijgt.
Sommige kunstenaars hebben een artistieke opleiding, andere hebben een totaal andere
vorming, stelt commissielid Carla Dejonghe. Wordt hiermee rekening gehouden bij de
toewijzing?
Dat is geen criterium voor Level Five. Coördinator Rob Ritzen antwoordt dat er vooral
rekening gehouden wordt met de diversiteit van de groep (disciplines, leeftijd, gender,
opleidingsniveau, afkomst…) in het toewijzingsbeleid.
Op de vraag van commissievoorzitter Lotte Stoops antwoordt hij dat er onderzocht wordt hoe
de toewijzingscriteria kunnen verfijnd worden om die diversiteit ook in de toekomst te blijven
garanderen.
De financiering van de werking en de gebouwen zijn aspecten waar commissielid Mathias
Vanden Borre meer wil over weten.
Er is een basissubsidie van de VGC waarmee een coördinator (minstens 0,5 FTE) gefinancierd
wordt, verduidelijkt de coördinator. Wat de gebouwen betreft, verschilt de toestand per pand.
In het Van Volxemgebouw werken er 12 kunstenaars. Level Five huurt het van een private
eigenaar. Het pand is recent aangekocht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit opent
wellicht perspectieven om er meerdere mensen in onder te brengen.
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Atelier Van Meyel is eigendom van een architectenbureau dat er de kantoren wil in huisvesten
en appartementen bouwen. In afwachting van de nodige vergunningen kan Level Five het pand
tijdelijk gebruiken. Per maand wordt 2.000 euro betaald. Met eigen middelen is er geïnvesteerd
in renovatie. Dankzij de verhuring van ateliers zijn er ongeveer 3.500 euro maandelijkse
inkomsten. Met het verschil worden de energie- en nutskosten betaald. De overeenkomst
eindigt na de zomer van 2023.
Het gebouw in de Van Overbekelaan wordt voor minstens 3 jaar gehuurd van een private
eigenaar. Het wordt verbouwd met een investeringssubsidie van de VGC.
Om het hoofd te bieden aan de administratieve mallemolen en om kennis te verzamelen inzake
de huurmarkt en -regelgeving is Level Five lid van het platform UFO. Daarnaast worden open
dagen georganiseerd en is er heel wat netwerking. Samen met Globe Aroma en VUB
Cosmopolis onderzoekt de organisatie hoe het gebouw een duurzaam karakter kan verwerven.
Na de uiteenzetting bezoekt de delegatie verschillende ateliers in het gebouw. Er wordt
stilgestaan bij 2 kunstenaars.
Een eerste atelier is dat van mevrouw Natasja Mabesoone. Zij heeft in Gent gestudeerd en
woont in Brussel. Voorheen heeft ze gewerkt in de Wielsresidentie. Haar atelier is in een ruime
zaal die ze deelt met 2 andere artiesten. Elkeen heeft er zijn eigen plek. Zij is actief op het vlak
van grafische zeefdruk. Voor haar is de kruisbestuiving en het contact met andere kunstenaars
een groot voordeel.
Vervolgens ontvangt Claudio Pantò de delegatie in zijn werkplaats. Hij heeft een individueel
atelier. Zijn discipline is het maken van grote installaties op locatie en werken met textiel. Hij
geeft het voorbeeld van de aankleding van een podium op een festival.
2. Van Overbeke – Van Overbekelaan 160, 1083 Ganshoren
Nadien gaan de raadsleden naar het atelier Van Overbeke, een voormalig woonzorgcentrum
met 5 verdiepingen. Dat gebouw is nog niet in gebruik. Het pand wordt met middelen van de
VGC gerenoveerd door FIX. De opening is voorzien op 1 oktober 2022. Naast de voorbereiding
van de infrastructuur, wordt er nauw samengewerkt met gemeenschapscentrum De Zeyp en de
buurt om in harmonie te kunnen samenleven. Er zullen 48 kunstenaars onderdak vinden.

De verslaggever,
Carla DEJONGHE

De voorzitter,
Lotte STOOPS
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