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Vraag om Uitleg van de heer Jan Busselen aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

Onderwerp :  de sluiting van Cultuurhuis Le Space  

 
 

Geachte Collegelid, 

 

Het cultuurhuis Le Space op de hoek van de Sleutelstraat en de Dansaertstraat zou mogelijk 

moeten sluiten. De huisbaas heeft andere plannen voor het pand, dat gerund wordt door 

modeontwerpster en schrijfster Rachida Aziz. 
 

Le Space is een onafhankelijk artistiek centrum dat een platform biedt aan projecten rond solidaire 

gemeenschapswerking, duurzaamheid en sociale vernieuwing. 

In vijf jaar tijd wist Le Space uit te groeien tot een begrip in de Brusselse culturele scene. Met uiterst 

beperkte middelen werden er zo’n 60 culturele evenementen per jaar georganiseerd.  Wie er kwam, 

kon er kunstenaars zien uit de underground scene, vernieuwend, kritisch, activistisch.  

In die vijf jaar passeerden er daardoor namen als Shadia Mansour, La Caution, Akua Naru of Alok 

Vaid-Menon en zetten verschillende kunstenaars hun eerste stappen in Le Space. Ook veel kleine 

culturele of sociale organisaties waren er kind aan huis.  

Voor de werking en zelfs het voortbestaan van Le Space het verlies van hun ruimte uiteraard 

problematisch. Le Space kan rekenen op 12.000 euro subsidies van de VGC, net niet de helft van de 

huur- en werkingskosten. De andere helft moet elke maand geput worden uit inkomsten van de bar, 

de verhuur en bijdragen van sympathisanten. Le Space heeft geen betaalde medewerkers maar draait  

+Mijn vragen zijn de volgende: 

 Was u op de hoogte van de gedwongen sluiting van dit Brussels cultuurhuis? 

 Hebt u contact gehad met Rachida Aziz, bezielster van Le Space? 

 Hebt u reeds aan een oplossing gedacht om de nog geprogrammeerde artiesten elders een 

podium te geven? 

 Hebt u reeds aan pistes gedacht om de programmatie en de missie van dit cultuurhuis elders 

te kunnen laten voortbestaan?  

 

Met dank voor uw antwoorden, 

 

Jan Busselen 

 
 


