VGC en CoCoF voor het eerst samen over cultuur
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De commissies cultuur van de VGC en de Cocof vergaderen morgen donderdag voor het eerst
samen. Op het programma staat onder meer de oprichting van een coördinatiecel cultuur.
Cultuur is gemeenschapsbevoegdheid, maar de taalbarrières staan onder druk.
De Anciene Belgique en de Botanique die samen een AB-Bota programma opstellen. De KVS
en het Théâtre National die toenadering zoeken... Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe
op het terrein grote cultuurspelers mekaar al hebben gevonden.
Op politiek niveau hebben in 2013 de Vlaamse en de Franse Gemeenschap na jaren gepalaver
een cultureel samenwerkingsakkoord ondertekend.
Maar ook bij de Gemeenschapscommissies vallen voorzichtig een paar schotjes tussen de
gemeenschappen weg. Donderdag vergaderen voor het eerst de commissie Cultuur van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de evenknie van de Franse
Gemeenschapscommissie (Cocof).
De vergadering vormt het slotinitiatief van een gezamenlijk project, dat in 2010 startte met een
debat over een Cultuurplan voor Brussel. Tientallen verenigingen hebben in 2009 al dat
Cultuurplan voor Brussel opgesteld, maar dat is tot nu toe nog niet vertaald in wetgevende
initiatieven.
De commissieleden hebben intussen wel terreinbezoeken gebracht aan Recyclart, aan de vzw
Globe Aroma, De Munt, het Huis van Culturen en Sociale Samenhang en MetX. Daar brengen
ze donderdag verslag over, en kijken ook naar de toekomst.
Geen cultuurrevolutie
Toch moet men zich donderdag niet verwachten aan een cultuurrevolutie. “Vóór de verkiezingen
kan het niet de bedoeling zijn om beslissingen te nemen die richting geven aan het beleid in een
volgende legislatuur", zegt Carla Dejonghe (Open VLD), voorzitster van de VGC-raad aan
brusselnieuws.be.
Annemie Maes (Groen), voorzitster van de commissie Cultuur van de VGC, verdedigt het
voorstel uit het Cultuurplan Brussel om een coördinatiecel cultuur op te richten over de politieke
taalgrenzen heen. "Op middellange termijn pleiten wij ervoor om de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van het Brusselse Gewest (GGC) cultuurbevoegdheid te geven", zegt
Maes aan brusselnieuws.be. De GGC is nu vooral bevoegd voor de Brusselse ziekenhuizen.
"Over een regionalisering van het cultuurbeleid bestaat zeker geen consensus", zegt Carla
Dejonghe nog.

Cultureel intendant
Oppositiepartij SP.A vindt dat de samenwerking veel verder moet gaan. Brussels parlementslid
Jef Van Damme (SP.A) heeft twee concrete voorstellen. "Ik pleit voor de aanstelling van een
cultureel intendant voor Brussel die een gemeenschappelijke culturele visie en communicatie
voor Brussel uittekent. Die intendant brengt beide gemeenschappen samen en beheert een
gezamenlijk cultuurbudget", aldus Van Damme.
Tweede voorstel is een jaarlijks gemeenschappelijk cultureel feest, "een Brussels Cultuurbad
waar elke Brusselaar zich kan onderdompelen in de positieve energie van het cultuurplan."

	
  

