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Vraag om uitleg 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, de hoogdag voor Vlamingen in Brussel, komt snel dichterbij en het is dus tijd voor een 

traditionele vraag betreffende de Vlaamse feestdag. De voorbije twee jaar hebben we de 

feestdag vanwege de pandemie immers niet kunnen vieren zoals het hoort. Het belang van die 

dag mag niet onderschat worden. Er staan altijd heel wat activiteiten op het programma die de 

band tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad in de kijker willen zetten en ook versterken. 

 

In 2020 vroegen 17 gemeenten een subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan voor 

de organisatie van de 11 juliviering. Enkel Koekelberg en Etterbeek organiseerden toen geen 

viering: voor de niet-deelname verwees de eerste naar de coronamaatregelen, de 

beweegredenen van de tweede gemeente zijn me onbekend. 

 

Voor 2021 vroegen 20 gemeenten of deelgemeenten van de Stad Brussel de subsidie aan. 

Koekelberg was opnieuw van de partij. Ik ga ervan uit dat Etterbeek opnieuw geen viering heeft 

georganiseerd vorig jaar. 

 

Elk jaar voorziet de VGC een budget van 19.500 euro ter ondersteuning van gemeenten of 

gemeenschapscentra die een lokale 11 juliviering willen organiseren. De gemeenten en 

gemeenschapscentra vragen hun subsidie aan via het jaarlijks voortgangsrapport, in te dienen 

voor 1 april. 

 

Ik hoop dat de VGC meer doet dan louter een subsidie te voorzien. Het is belangrijk om 11 juli 

aan te grijpen als het moment om de aanwezigheid en de meerwaarde van de Vlaamse 

Gemeenschap in Brussel te benadrukken. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

 Welke gemeenten hebben hetzij via het gemeenschapscentrum, hetzij via de 

gemeentelijke cultuurdienst een subsidie voor de 11 juliviering voor dit jaar 

aangevraagd in het jaarlijks voortgangsrapport? Graag een overzicht. 

 Zijn er gemeenten die niet op tijd hun aanvraag hebben ingediend? Zo ja, welke 

gemeenten en hebben zij alsnog een subsidie verkregen van de VGC? 

 Is het bedrag van 19.500 euro ook van toepassing voor dit jaar? Zo ja, is dat nog 

voldoende, gezien de inflatie zich ook zal laten voelen bij de organisatoren van 11 

julivieringen? 

 Zullen er extra inspanningen gedaan worden nu we voor het eerst sinds de pandemie 

een 11 juliviering kunnen beleven in normale omstandigheden? 

 In welke mate werkt Muntpunt meer samen met Vlaamse media rond de 11 juliviering? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 


