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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: Het beleidsplan 2021-2025 van Muntpunt 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Muntpunt is niet louter een bibliotheek, het is een echte ontmoetingsplek geworden voor 

Brusselaars. Het is ook belangrijk dat Vlaamse pendelaars en bezoekers zich een weg weten te 

vinden naar Muntpunt, want de instelling moet immers een brugfunctie tussen Vlaanderen en 

Brussel vervullen. Voor de N-VA is het immers evident dat de band tussen Brussel en 

Vlaanderen versterkt wordt. Die doelstelling vinden we ook terug in het Vlaams 

Regeerakkoord. 

 

Muntpunt moet de plaats zijn waar Vlamingen met specifieke vragen over Brussel en het 

Vlaams-Brussels netwerk terechtkunnen. Daarnaast is het de bedoeling dat Muntpunt 

Vlaanderen in Brussel promoot en omgekeerd. Maar recente studies tonen aan dat de 

naambekendheid van Muntpunt in Vlaanderen, zelfs in de Vlaamse Rand, eerder beperkt is.  

 

Muntpunt is vandaag, ondanks talloze inspanningen, nog altijd niet het Single Point of Contact 

(SPOC) voor Vlamingen in Brussel. Nochtans moet dat een prioritaire doelstelling zijn van 

Muntpunt. In het beleidsplan zouden we dit dus moeten terugvinden in de strategische 

doelstellingen, maar heel erg duidelijk wordt dit niet echt onder woorden gebracht.  

 

Ik begin bezorgd te worden over de steeds mindere aandacht bij Muntpunt voor haar rol voor 

Vlaanderen en haar venster voor Brusselaars op Vlaanderen. Als men het beleidsplan 2021-

2025 leest, kan men niet anders dan vaststellen dat er weinig concrete acties of ambities in staan 

die enerzijds effectief uiting geven aan die ambassadeursrol van Muntpunt voor Vlaanderen in 

Brussel en anderzijds de naambekendheid van Muntpunt in Vlaanderen daadwerkelijk te 

verhogen. 

 

Eveneens heb ik in dat verband de volgende vragen: 

 

- Op welke manier versterkt Muntpunt de band tussen Brussel en Vlaanderen concreet 

versterken via het nieuwe beleidsplan? Welke concrete acties zijn er in dit kader? 

 

- Hoe zal Muntpunt haar rol als SPOC voor Vlamingen in Brussel verder versterken? 

Welke acties onderneemt Muntpunt om haar naambekendheid in Vlaanderen als eerste 

informatieverstrekker over het Vlaams-Brussels netwerk en Brussel te verhogen? 

 

- Hoe versterkt Muntpunt haar rol als informatieverstrekker aan alle Brusselaars over 

Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap? Welke concrete acties worden in dit kader voorzien?  

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 


