Datum van indiening : 26 mei 2020
Mondelinge vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra
Onderwerp : betreffende de organisatie van de 11 juliviering in Brussel
___________________________________________________________________________
Geacht collegelid,
'Vlaanderen Feest, Brussel Danst', de viering van de Vlaamse feestdag in Brussel wordt jaarlijks
georganiseerd en lokt duizenden kijklustigen naar onze hoofdstad. Het is het moment bij uitstek
om de band tussen Brussel en Vlaanderen in de verf te zetten en met talrijke activiteiten op te
luisteren.
Dit jaar zal het helaas op een heel andere manier moeten gebeuren. De coronacrisis en de sociale
afstandsmaatregelen zorgen immers voor een ongeziene impact op de organisatie van
massaevenementen en vieringen.
Muntpunt, de organisator van dit jaarlijks feest, verklaarde op 19 mei jl. dat er volop gezocht
wordt naar een alternatief. De directeur van Muntpunt verklaarde dat ‘we aan een alternatief
werken, waarbij we niet enkel op 11 juli vieren, maar mensen een hele zomer lang Brussel laten
beleven’.
De N-VA ondersteunt de zoektocht naar een alternatief voor de belangrijkste feestelijke
gebeurtenis voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het is belangrijk dat – zeker in deze
tijden van sociale afstand – we de verbondenheid tussen Brusselse Vlamingen, onze hoofdstad
en de rest van Vlaanderen in de kijker zetten.
Maar de focus moet uiteraard absoluut gericht blijven op 11 juli als symbool voor de
aanwezigheid van Vlaanderen in onze hoofdstad. Bijkomende acties en/of ‘sociale afstands’evenementen zijn meer dan wenselijk, maar mogen vanzelfsprekend geen afbreuk doen aan de
focus en het belang van deze speciale datum en gebeurtenis, zijnde 11 juli.
In dat verband heb ik de volgende vragen:
-

Kan u verdere toelichting geven over de mogelijke alternatieven die worden
georganiseerd voor de traditionele 11 juliviering? Welke rol speelt de VGC in het
zoeken naar alternatieven?

-

Kan u de uitspraak van Muntpunt, nl. ‘de hele zomer lang Brussel laten beleven’,
verduidelijken in de context van de traditionele 11 juliviering?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

