Cultuurplan voor Brussel/Plan Culturel pour Bruxelles
Cartografie
Verslag van de vergadering van 23 september 2010
Aanwezig : Thierry Van Campenhout (CC Jacques Franck), Annabelle Guérin (Agence de
Développement Territorial), Laurence Jenard (Recyclart), Leen Scholiers (Smart), Bart
Magnus (VTI), Céline Oosterlynck (Cosmopolis/VUB), Marc Dewit (Kunstenfestivaldesarts),
Lissa Kinnaer (RAB)
Geëxcuseerd/Afwezig : Anick Xhrouet (Les Halles), Tatiana Debroux (ULB), Eefje Vloeberghs
(Cosmopolis/VUB), Jean De Salle (COOPARCH), Sarah Verhees (Cubelco Sint-Gillis), Wies
Jespers (Administratie VGC), Walter Salender (VGC – Gemeenschapscentra), Thomas Delvaux
(Photo Gallery), Roland Van der Hoeven en Nuray Dogru (Administratie van de Franse
Gemeenschap), Raf D’Haese (BSCN), Laetitia Huberti (RTBF Musiq 3), Paul Blondeel (Studio
Stad), Mati Parisky (COOPARCH), Julie Meiresonne (Cultuurnet), Henri Simons
(Atomium/Congres), Gunther Broucke (Brussels Philharmonic), Nadège Albaret (CC Le
Fourquet), Jean-Luc Quoistiaux (IUAT-ULB), Jean-Louis Genard (La Cambre/ULB)

1.

Doelstelling van de vergadering

De bedoeling van deze vergadering is een stand van zaken te schetsen en tegelijk rekening te
houden met de opmerkingen die werden geformuleerd op 29 juni in De Munt. Daarnaast
willen we de grote werklijnen voor de komende maanden definiëren.
2.

Opmerkingen infosessie 29 juni

- Hoe financieren we de realisatie en het up-to-date houden van de database?
- Welke linken zijn er met de andere werkgroepen in het kader van het Cultuurplan ?
- Wat is het verband met het DGEWOP (kalender) ?
- Buitenlandse voorbeelden bestuderen (Amsterdam, Lille, Lyon, Marseille, Barcelona) ?
- Rekening houden met de Brusselse metropolitane zone ?
Met betrekking tot het DGEWOP
Actoren die bij het project betrokken zijn : kabinet Picqué +AATL + ADT/ATO + externe
experten
Kalender : een beetje vertraging > doelstelling juni 2011
Stappen :
1)
Er werd een vragenlijst verstuurd naar de gewestelijke administraties
2)
Op basis van die vragenlijsten werd een balans opgemaakt
3)
Voor elke thematiek (waaronder cultuur), wordt een diagnose opgesteld die zal
toelaten een stand van zaken op te stellen per thema
4)
Op basis van die diagnoses, worden ateliers georganiseerd met actoren en partners
(oktober/november)

Eerste fase die gerealiseerd zal zijn in oktober 2010: het BRAT (Bureau de recherche en
aménagement du territoire) heeft als taak het realiseren van een inventaris van gewestelijke
accommodatie (database, cartografie van accommodatie).
Er zijn 3 studies voorzien die zullen worden geïntegreerd in het DGEWOP: thematische
diagnoses, een inventaris van gewestelijke accommodatie en een studie van de Brusselse
metropolitane zone.
Beschikbare tools bij Cosmopolis/VUB ?
Cosmopolis is samen met de KUL een studie aan het realiseren over de Brusselse
metropolitane zone (maar er wordt in deze studie geen rekening gehouden met de culturele
dimensie). Anderzijds heeft Cosmopolis ook gewerkt op de wijkmonitoring. Dit instrument
beschikt over statistieken van de bevolkingsdichtheid in Brussel, maar niet over de
gemeenschappelijke accommodatie van het Gewest.
3.

Samenvatting van het parcours dat werd afgelegd sinds januari 2010

Stappen die werden gezet tussen januari en juni 2010 :
Bestuderen van voorbeelden van bestaande kaarten (Brussel 2000, CFWB, VTI, VGC,
Speculoos)
Definiëring van de doelstellingen van de cartografie
Rode draad van de analyse = Cultuurplan voor Brussel
Vragenlijst (ingevuld door de leden van de werkgroep)
Definiëring van de thematische prioriteiten
Kader
4.

En nu?

Werkfasen tot in december 2010 :
- Ontmoeten van experten
- Verfijnen van de methodologie
- Verfijnen van de thema's van de kaarten
- Voortzetten van de « allers-retours » met de definiëring van de doelstellingen
- Afwerken van het lastenboek dat zal worden voorgesteld aan de partners > januari 2011
Ontmoetingen oktober-november
Olivier Bastin, Benoît Périlleux (kabinet Picqué), Michel Breton (ADT), Christian Vandermotten
en Jean-Luc Quoistiaux (IUAT-ULB), Jean-Louis Genard (La Cambre-ULB), Bernard Declève
(UCL), BRAT-Bureau de Recherche d’Aménagement du Territoire, Christian Kesteloot (KUL),
Tim Cassiers (Cosmopolis/KUL), Pierre Huyghebaert (Speculoos), Charlotte Geldof (FLC pour
Fuck Le Corbusier), etc.
+ specifieke experten ontmoeten in functie van de thema's : MIVB, CBAI, etc.
Opzoeken van voorbeelden in het buitenland
Amsterdam > Laurence Jenard
Lille, Lyon > Lissa Kinnaer
Marseille > Annabelle Guérin
Barcelona > Leen Scholiers

5. Volgende vergaderingen
Woensdag 10 november 2010 van 9u30 tot 12u00 (plek tbc)
Maandag 17 januari 2011 van 14u00 tot 17u30 : 2e stand van zaken van het Cultuurplan voor
Brussel
***

