
 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

DE RAAD 

Commissievergaderingen 

Agenda       
 

 
 

Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport 

 

Dinsdag 11 mei 2021 om 14u 

 

Videoconferentie 

 
 
Voorzitter : MEVROUW LOTTE STOOPS 

 

 

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

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

collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, over de 

subsidiëring van de vzw Parliamentary Club of Nigeria Belgium 

 

 

2. Vraag (R.v.O., art. 58) 
 

- Vraag van mevrouw Els Rochette aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

 voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende het afspringen 

 van het project om jeugdhuis DAR in de Ambrassade te huisvesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samenstelling van de commissie 

 
Vaste leden 

Mevrouw Lotte Stoops 

De heer Juan Benjumea Moreno 

De heer Mathias Vanden Borre 

Mevrouw Carla Dejonghe 

Mevrouw Hilde Sabbe 

 
Plaatsvervangers 

Mevrouw Soetkin Hoessen 

De heer Arnaud Verstraete 

Mevrouw Cieltje Van Achter  

Mevrouw Khadija Zamouri 

Mevrouw Els Rochette 



Datum van indiening: 29 april 2021 

 

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

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De subsidiëring van de vzw Parliamentary Club of Nigeria Belgium 

 

Via het Collegebesluit dd. 29/3/21 houdende de erkenning en subsidiëring van lokaal sociaal-

cultureel werk wordt een subsidie toegekend aan de vzw Parliamentary Club of Nigeria 

Belgium. 

 

Deze vzw is gevestigd te Anderlecht, Ropsy Chaudronstraat 31. 

 

In de media wordt bericht dat er van deze vzw – die in het verleden ook door de gemeente 

Anderlecht werd gesubsidieerd - geen activiteit terug te vinden  zou zijn. Wel is op het 

betrokken adres een handelszaak gevestigd. 

 

Graag had ik van het Collegelid meer verduidelijking gekregen met betrekking tot de 

subsidiëring van deze vzw. Waaruit bestaan de activiteiten van de vereniging. Hoeveel 

mensen worden bereikt? Waaruit bestaat de meerwaarde voor de Vlaamse Gemeenschap in 

Brussel? 

 

 

Dominiek Lootens 

Fractievoorzitter Vlaams Belang 



Datum van indiening: 28 april 2021 

 

Vraag van mevrouw Els Rochette aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Het afspringen van het project om jeugdhuis DAR in De Ambrassade te 

huisvesten 

___________________________________________________________________________ 

 

Enkele weken geleden vernamen we dat de verhuis van jeugdhuis DAR naar de lokalen van 

De Ambrassade aan het Muntplein niet zal doorgaan. Dit is opmerkelijk en spijtig nieuws.  

 

Opmerkelijk omdat er een overeenkomst is tussen de VGC, Jeugdhuizen Ondersteuning 

Brussel (JHOB), De Ambrassade en jeugdhuis DAR voor het huisvesten van het jeugdhuis in 

de lokalen van De Ambrassade aan het Muntplein. De financiering vanuit de VGC voor de 

verbouwing lag klaar. En ook de bouwvergunning voor de renovatie – inclusief geïsoleerde 

feestruimte – was na lang wachten toegekend.  

 

Spijtig omdat iedereen meer dan ooit de noodzaak inziet en verkondigt van ruimte voor 

jongeren. Maar als puntje bij paaltje komt, kan dergelijk mooi, nodig en vergevorderd project 

dan toch afspringen. 

 

De Ambrassade brengt in dat de geraamde kostprijs al te zeer de hoogte inging en dat er “geen 

meerwaarde gecreëerd wordt bij een verkoop”. Volgens DAR hebben ze nooit de kans 

gekregen het project aan te passen om de kosten te beperken, speelt een commerciële logica, 

en was De Ambrassade vooral beducht voor overlast door de jongeren.  

 

Het beleidskader waarbinnen De Ambrassade middelen krijgt van Vlaanderen schuift het 

creëren van extra ruimte voor de jeugd en de inbedding in Brussel als doelstellingen naar 

voren. In het Vlaams Parlement gaf minister van Jeugd, Benjamin Dalle, te kennen niet op 

voorhand geïnformeerd te zijn over de beslissing, zich niet te willen uitspreken over een 

beslissing van de Raad van Bestuur van DAR maar tegelijk wel te betreuren dat het is 

misgelopen.  

 

Voor De Ambrassade lijkt het project nu definitief afgesprongen. De achterbouw zal nu op 

een voor hen interessantere manier ingevuld worden. Het eerste jeugdhuis van de Stad Brussel 

heeft kostbare tijd en motivatie verloren, en heeft na al die jaren nog steeds geen vaste stek. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

- Wat is uw reactie op het afspringen van dit project? Is dit definitief? Wat zijn de 

redenen voor het afspringen van het project? 

- Heeft u overleg gehad met de partners in dit project? Met de Vlaamse Regering? 

- Wat zijn de consequenties voor de overeenkomst met De Ambrassade en de genomen 

subsidiebeslissingen?  

- Is er een nieuwe zoektocht gestart naar een locatie voor jeugdhuis DAR? 

 

 

Els Rochette  

 

  

 


