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Vraag om uitleg van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Task Force Plan Atelier 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Uit een bevraging van het kunstenaarscollectief Level Five & Permanent blijkt dat ruim de helft 

van de Brusselse kunstenaars geen betaalbare locatie vindt. We zien hier de spreidstand tussen 

de artistieke synergieën die een grootstad biedt en de vaak onbetaalbare huurmarkt. Die 

constatering maakten onze groene cultuurschepenen door hun bevragingen in de sector ook. 

 

Ik ben zeer blij en enthousiast dat u met de Task Force Plan Atelier een oplossing wil bieden 

aan dit Brussels probleem. 

 

U maakt de bemerking: "Als we Brussel culturele hoofdstad willen noemen in 2030, moeten we 

nu onze verantwoordelijkheid nemen. We mogen niet enkel inzetten op presentatie, maar ook 

op werkruimte voor de makers in deze stad." 

 

Eerlijk, ik weet zelfs niet of Brussel het marketinggevoelige culturele hoofdstad 2030-gedoe 

nodig heeft. Wel weet ik dat het cultuurbeleid nu alles op alles moet zetten om de waanzinnige 

cultuurhumus die Brussel rijk is te behouden. Wie had gedacht dat uitgenomen ik hier 

conservatisme zou preken. U zegt zelf: "Kunstenaars zijn nu vaak meer bezig met het hoofd 

boven water houden dan met hun kunstenaarspraktijk." Dat zou sowieso genoeg moeten zijn 

om alles op alles te zetten om ons beleid te richten op overleven. Maar dat 2030 nu ook een 

andere lat kan leggen om doelstellingen te bereiken, lijkt me dan mooi meegenomen. We 

hebben namelijk in alle sectoren nood aan een langetermijnvisie, zo ook de kunstsector. 

 

Tijdens de Coronacrisis en binnen de steunmaatregelen zagen we voor kunstenaars die wél een 

atelierruimte hadden ook een grote discrepantie met het in rekening brengen van hun 

doorlopende kosten t.a.v. atelierruimte waarvoor geen specifieke steunmaatregelingen 

kwamen. De vaak malafide overeenkomsten, die ik zelfs geen contract durf noemen, voor 

tijdelijk gebruik, maakten dat vele kunstenaars nog verder in financiële problemen kwamen 

omdat ze noch door eigenaars, tussenpersonen of overheid hierin geholpen werden. Er is dus 

ook een grote nood in het stroomlijnen van een fair practice-kader bij tijdelijke invulling. 

 

Belangrijk om in ogenschouw te houden, is dat kunstenaars op zoek gaan naar kruisbestuiving. 

Een atelier is voor de meesten onder hen geen afgebakende ruimte die niet hun huis is. De 

geïsoleerde kunstenaar-zonderling op zijn of haar mansarde is een uitzondering. Ook zijn 

atelierruimtes niet te verwarren met repetitieruimte voor bv. podiumkunsten en muzikanten. 

Nochtans is daar ook een grote nood aan. Ook residenties zijn nog een vak apart. Maar ook daar 

heeft Brussel nood aan want vaak zien we zo buitenlandse en binnenlandse bestuivingen 

plaatsvinden. Kunstenaars zoeken met atelierruimte niet enkel naar ruimte maar ook naar 

community. Kunstenaarsateliers bottom-up organiseren en uitrollen zijn een kunstdiscours op 

zich. De 1ste echo's die ik opvang op de plannen om op korte termijn ateliers in te richten in 

bestaande plekken, zoals de verschillende gemeenschapscentra, klinken niet uitermate 

enthousiast. Om binnen bepaalde structuren en huisculturen een onafhankelijke community op 



te bouwen, is geen evidentie. De nood aan repetitieruimte daarentegen, zou wel goed ingebed 

kunnen worden in gemeenschapscentra. Want de nodige isolatie garanderen om geen 

geluidsoverlast te bezorgen in onze dens bevolkte stadsgewest is een andere uitdaging. Ook 

residenties zijn in dat kader mogelijk. 

 

Maar ik neem aan dat als uw plan is om dit plan op te zetten niet enkel voor kunstenaars, maar 

ook mét kunstenaars, dat deze echo's wel boven zullen drijven. En vooral dat het beleid echt 

rekening kan houden met wat er al bestaat en de sterkte van de kunstenaars kan faciliteren en 

ondersteunen in plaats van nieuwe structuren top-down te installeren. 

 

Maar ik heb alvast vele vragen: 

 

 In de krant lazen we dat u de verschillende spelers en overheden in de hoofdstad wil laten 

samenwerken om het tekort aan betaalbare en kwalitatieve ateliers weg te werken. Kan u ons 

vertellen hoe u dit concreet ziet? Welke partners? Welk stappenplan? Welke timing? 

 

 Maakt u in dit plan een onderscheid tussen atelierruimte en repetitieruimte? 

 

 Gaat u binnen dit samenwerkingskader en een breder atelierbeleid voor Brussel ook de strijd 

aan om de malafiede praktijken ten aanzien van tijdelijke invulling en kunstenaarsateliers 

richting good practice te stuwen? Met welke andere collega's heeft u hier reeds afspraken 

rond? 

 

 Momenteel is er geen beleid rond ateliers in Brussel: hoeveel er precies zijn, en hoeveel er 

moeten bijkomen, is onduidelijk. Op welke manier wil u dit, zowel huidig bestaand 

invulling, vraag en aanbod, in kaart brengen? 

 

 Voorziet u steun voor initiatieven die reeds bottom-up en in het werkveld verankerd zijn en 

op deze thema's werken, zoals Permanent? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden en hartelijk dank alvast om van atelierruime een speerpunt 

te maken. 

 

Lotte Stoops 

 


