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Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De 11 juliviering 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

11 juli is en blijft de belangrijkste feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Traditioneel wordt 

dit jaarlijks stevig gevierd in Brussel, met talloze activiteiten, optredens en plezier. Het is het 

uitgelezen moment om de band tussen Brussel en Vlaanderen actief uit te dragen en ook een 

kans om de meerwaarde van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel te benadrukken.  

 

Dat is vandaag meer dan ooit nodig: bepaalde politici en stromingen streven actief naar het 

weghalen van de gemeenschappen uit Brussel en willen de Brusselse constructie ‘herdenken’. 

Dergelijke initiatieven draaien in de feiten uit op een verschraling van het Nederlandstalig 

aanbod in Brussel en zullen de discriminatie van de Vlaming in Brussel zeker niet verhelpen. 

We moeten daar dan ook actief durven tegen in te gaan.  

 

Het is aan Muntpunt, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, om de 11 juliviering vorm te 

geven. Dit jaar belooft, net zoals vorig jaar, een bijzondere editie te worden van de traditionele 

11 juliviering. Maar als de coronacijfers gunstig evolueren, zijn vanaf 1 juli evenementen met 

een groot publiek (max. 2.500 personen) terug mogelijk. 

 

De rol van de VGC ligt in deze in het financieren en het samenbrengen van de lokale actoren 

zodat zij ideeën en praktijken kunnen uitwisselen. Vorig jaar voorzag de VGC een budget van 

19.500 euro ter ondersteuning van gemeenten of gemeenschapscentra die een lokale 11 

julivering wilden organiseren. Subsidieaanvragen werden toen beoordeeld als deel van de 

Staycation-projectoproep. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

- Welke gemeenten en/of gemeenschapscentra hebben vorig jaar een lokale 11 juliviering 

georganiseerd? Werd het budget van vorig jaar volledig opgebruikt? 

 

- Welk budget voorziet de VGC dit jaar voor de gemeenten en/of gemeenschapscentra 

die een lokaal 11 julifeest willen organiseren? Zijn er reeds geïnteresseerden? 

 

- Stelt de VGC zich flexibel op wat betreft de projectomschrijving, zodat organisatoren 

hun project kunnen aanpassen aan de versoepelingen die (hopelijk) van toepassing zullen zijn? 

 

- Worden de aanvragen opnieuw beoordeeld als deel van de Staycation-projectoproep? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 


