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1. INLEIDING 
 

 

Het lokaal cultuurbeleid van Ganshoren heeft, naast een rijkgeschakeerd verenigingsleven, 

drie belangrijke pijlers: de dienst Nederlandse cultuur, het gemeenschapscentrum De Zeyp 

en de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek. Dit drieluik werd operationeel met de 

intrede per 1 januari 2016 van de gemeente Ganshoren in het decreet Lokaal Cultuurbeleid. 

Andere reguliere partners zijn het IBO de Rivieren en het dienstencentrum De Rotonde. 
 

De onderlinge samenwerking tussen de drie eerstgenoemde “decretale” partners mondde de 

afgelopen jaren uit in verschillende geslaagde of minder succesvolle initiatieven (Ciné Basilic, 

Rendez-vous in Ganshoren, Erfgoedbank Ganshoren, wijknamiddagen, enz.). Deze nieuwe 

activiteiten zorgden met een sneeuwbaleffect voor een groeiende impact op onze omgeving. 

Het netwerk en draagvlak werd verstevigd, en er ontstond geleidelijk meer complementariteit 

en uitwisseling tussen de verschillende partners. Voor een project als het filmfestival Ciné 

Basilic werden ook banden met de Franstalige gemeentelijke actoren heropgenomen, voor 

het eerst zelfs met de betrokkenheid van de dienst Franse cultuur. 
 

In een kleine gemeente als Ganshoren vormt cultuur een belangrijk aspect dat verbinding 

creëert tussen inwoners uit alle lagen van de bevolking. Het overstijgt sociale en politieke 

verschillen. Het verenigingsleven functioneert als een sociaal netwerk van en voor een groot 

aantal inwoners. De gemeente reikt een luisterend oor, ondersteunt waar nodig, stimuleert 

als het moet, of lanceert het initiatief. De vrijwilliger uit het verenigingsleven moet de 

mogelijkheid vinden om zijn ding te doen. 

 

Ervan uitgaand dat alles in de toekomst nog beter kan, willen de decretale partners de 

komende jaren een blijvende impact genereren met de uitwerking van een ambitieus 

gemeentelijk cultuurbeleid, waarbij ontmoeting, ontplooiing en communicatie centraal staan. 

Hun strategische uitdagingen zijn conform het decreet van 6 juli 2012, waarbij een kwalitatief 

en duurzaam lokaal cultuurbeleid nagestreefd wordt, met bijzondere aandacht voor 

gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. 
 

De voorgestelde uitdagingen zijn een koppeling van allerlei bevindingen en resultaten uit de 

omgevingsanalyse, de bevraging over het culturele leven in Ganshoren, de schrijfsessies met 

de partners van het lokaal cultuurbeleid, en de ervaringen van alle beroepskrachten op het 

terrein. Zonder deze interne en externe input worden namelijk geen bergen verzet.  
 

Voorliggend beleidsplan is bedoeld om iedereen te informeren over én te betrekken bij de 

richting die wij op denken te moeten gaan. Hierbij gaat het niet zozeer om “het verdelen van 

de taart”, maar om het uitwerken van nieuwe werkprocessen en -attitudes. Met het oog op 

de toekomst peilen we ook best naar de impact op lange termijn van onze praktijken en naar 
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de manier waarop we die impact willen bereiken. Daarom bevat dit plan ook concrete 

actievoorstellen. 

 

Dit plan sluit enige flexibiliteit en een verschuiving van de aandachtspunten zeker niet uit. De 

voorgestelde concrete acties hebben zodoende betrekking tot het eerste werkjaar, zodat ze 

desnoods achteraf nog kunnen worden bijgesteld. 
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2. ENKELE UITDAGINGEN VANUIT DE OMGEVINGSANALYSE 
 

 

Tijdens de vorige regeerperiode heeft de gemeente Ganshoren haar identiteit grotendeels 

kunnen bewaren. Ganshoren heeft de reputatie een residentiële woonomgeving te zijn, waar 

het ongestoord en aangenaam vertoeven is. Deze op twee na kleinste gemeente van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (net geen 25.000 inwoners op 2,5 km²) is gelegen in de 

zogenaamde Tweede Kroon van het Gewest, waar de verstedelijking pas na de Tweede 

Wereldoorlog defintief intrad. Haar aangrenzende gemeenten zijn Jette (in het noordoosten), 

Koekelberg (in het zuiden), Sint-Agatha-Berchem (in het zuidwesten) en Asse (in het westen).  
 

 
 

Figuur 1: Opdeling van Ganshoren in wijken en statistische sectoren. 

 

Globaal gesteld wordt Ganshoren onderverdeeld in twee zones: het dichtbevolkte 

zuidoostelijke deel rond de Basiliek en het Elisabethpark, en het meer landelijke noordelijke 

deel in de vallei van de Molenbeek. Deze relatieve rust wordt enigszins verstoord door de 

hoge verkeersdruk van twee belangrijke gewestelijke invalswegen die de gemeente 

doorkruisen: de Wereldtentoonstellingslaan en de Keizer Karellaan. De ermee gepaarde 

verkeersonveiligheid en slechte luchtkwaliteit werden de jongste jaren op gewestelijk niveau 

door burgerplatforms als 1030/0 en Filter Café Filtré ter discussie gesteld, en vormen een niet 

uit te sluiten uitdaging in tijden waarin het mobiliteitsvraagstuk centraal staat. 
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Figuur 2. Bevolkingsdichtheid in Ganshoren per statistische sector, 1 januari 2013. 

 

Het sterk aandeel 65-plussers, waarmee de gemeente doorgaans vereenzelvigd wordt, daalde 

de laatste jaren gestaag. Anderzijds ging het aantal jongeren, en het aantal gezinnen met 

kinderen, in stijgende lijn. Tegelijk kent Ganshoren ook een toename van het aantal 85-

plussers en blijft de bevolking ouder dan het gewestelijk gemiddelde. Hier stelt zich een 

andere boeiende uitdaging, namelijk het beheer van het spanningsveld tussen de behoeften 

van deze gezinnen met kinderen (in termen van mobiliteit, nabijheid van scholen, 

speelpleinen en crèches) en de welzijnsnoden van de senioren. 
 

De inwoners met een buitenlandse nationaliteit zijn in Ganshoren minder sterk 

vertegenwoordigd dan in het Gewest. Zoals in de andere Brusselse gemeenten, kleurt de 

bevolking wel steeds diverser, als gevolg van de forse toestroom van onder meer Roemenen, 

Marokkanen en Polen. 
 

 
 

Figuur 3. Evolutie in Ganshoren van het aantal onderdanen van de 10 meest 

vertegenwoordigde buitenlandse nationaliteiten, tussen 1 januari 2005 en 2015. 
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Het bevolkingscijfer van Ganshoren steeg de voorbije jaren continu. De kaap van 25.000 

inwoners werd op 1 januari 2019 nog net niet overschreden. In het westen van de gemeente 

verrees, ter hoogte van de Negen Provinciënlaan, een volledig nieuwe woonwijk en de sociale 

woontorens “De Villa’s van Ganshoren” (thans LOJEGA) werden ingrijpend gerenoveerd. 

Nieuwbouw treft ook de betrekkelijk landelijke Lowetstraat en Demesmaekerstraat, en 

stellen het probleem ter discussie van de versnippering van deze centrale groene ruimte, dat 

destijds door de gemeente met de beste bedoelingen herdoopt werd tot “Groen Hart”. 
 

De bevolking van Ganshoren bestaat voor een groot deel uit de middenklasse, met een vrij 

hoge activiteitsgraad van 68,4 % (volgens de telling in 2013). In vergelijking met het Brussels 

Gewest ligt de werkgelegenheidsgraad (54,5 %) hoger, en de werkloosheidsgraad (20,3 %) 

lager. Met het verkleinen van de verschillen tussen gemeente en Gewest, wijzen de 

tewerkstellingscijfers op een verzwakking van de Ganshorenaar op de arbeidsmarkt, wat 

vooral tastbaar is in de sociale woonwijken, waar de jongerenwerkloosheid toch wel 1 op de 

3 jongeren treft. 
 

 
 

Figuur 4. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad per leeftijdsgroep, 2013. 

 

Het koesteren van de Nederlandstalige aanwezigheid in Ganshoren is een ander belangrijk 

aandachtspunt waarop we in ons plan willen focussen. In aanloop naar de laatste 

gemeenteraadsverkiezingen tekende Ganshoren voor de tweede grootste afname (na 

buurgemeente Sint-Agatha-Berchem) van het aantal Nederlandstalige kiezers*. Een daling 

van maar liefst 16% tussen 2012 en 2018, waarbij opvalt dat vooral de “hippere” gemeenten 

van de Eerste Kroon een nieuwe Nederlandstalige bevolking aantrekken, in tegenstelling tot 

de vergrijzing in de traditionele Nederlandstalige gemeenten van de Tweede Kroon. 
 

* Deze resultaten werden in oktober 2018 gebundeld uit cijfers die BRUZZ kon opvragen bij verschillende politieke partijen. 
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Figuur 5. Procentuele evolutie van het aantal Nederlandstalige kiezers in het Brussels Gewest 

tussen 2012 en 2018. 
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3. DE PARTNERS VAN HET LOKAAL CULTUURBELEID 
 

 

De drie decretale partners (de dienst Nederlandse cultuur, het gemeenschapscentrum De 

Zeyp en de gemeentelijlke Nederlandstalige bibliotheek) vertrekken elk vanuit hun eigen 

missie en werken samen om het lokaal cultuurbeleid concreet vorm te geven. Naast het 

structureel overleg met de Schepen van Nederlandse Cultuur, werd ook het overleg 1083 

Cultuur in het leven geroepen door de cultuurbeleidscoördinator, de bibliothecaris, de 

centrumverantwoordelijke en de stafleden van De Zeyp. Tijdens dit maandelijks overleg 

streven de partners naar een gedeelde kijk op de gewenste toekomst door gedragen acties 

en projecten op poten te zetten en bij te sturen. Voorliggend cultuurbeleidsplan ontstond 

mede door deze overlegmomenten. Ook tijdens de komende beleidsperiode blijft dit overleg 

een belangrijk instrument om het cultuurbeleid te evalueren en te implementeren, en 

mogelijke samenwerkingen te concretiseren. 

 

3.1. Dienst Nederlandse Cultuur 
 

Gemeentebestuur Ganshoren 

Keizer Karellaan 140 - 1083 Ganshoren 

02/464.95.75 - www.ganshoren.be 
 

3.1.1. Historiek 
 

Tot voor kort had de gemeente Ganshoren geen dienst Nederlandse cultuur. Wel was er een 

beroepskracht voor 25% vrijgesteld om zich met deze aangelegenheden bezig te houden. Via 

de vzw Sport, Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren stonden cultuur en ontspanning centraal, en 

werden in hoofdzaak culturele daguitstappen en avondvoorstellingen geprogrammeerd aan 

democratische prijzen. Verder bood de vereniging financiële ondersteuning aan het 

gemeenschapscentrum De Zeyp. Met de erkenning van de bibliotheek en de instap van 

Ganshoren in het lokaal cultuurbeleid, kon de dienst Nederlandse cultuur in het najaar van 

2015 opgericht worden, met een halftijdse cultuurbeleidscoördinator en een kwarttijds 

administratief medewerkster. 

 

3.1.2. Missie en werking 
 

De dienst Nederlandse cultuur heeft als voornaamste taak het gemeentelijk cultuurbeleid op 

te stellen en uit te voeren. In tegenstelling tot haar partners (het gemeenschapscentrum De 

Zeyp en de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek), vertrekt de dienst minder vanuit één 

locatie en aanschouwt ze de gemeente in haar geheel als een permanent werkveld. De 

initiatieven die ze neemt zijn ingegeven door netwerking en ervaringen op het terrein. De 

dienst organiseert activiteiten, al dan niet in samenwerking met de culturele partners, ze 

http://www.ganshoren.be/
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bouwt bruggen tussen mensen en verenigingen, en biedt ondersteuning aan initiatieven van 

andere groepen. 

 

3.1.3. Mensen en middelen 
 

Bij de dienst Nederlandse cultuur zijn 1 halftijdse cultuurbeleidscoördinator (niveau A), en 1 

kwarttijds administratief medewerkster (niveau B) werkzaam. 

 

Aanvullend beschikt de dienst Franse cultuur over 1 voltijdse Franstalige cultuurcoördinator. 

Beide diensten werken vanaf november 2019 in hetzelfde bureau en beogen een nauwere 

samenwerking met gemeenschappelijke projecten, zoals dat de vorige jaren al het geval was, 

bij voorbeeld met het filmfestival Ciné Basilic. 
 

Het loon van de cultuurbeleidscoördinator wordt sinds 2016 door de Vlaamse Gemeenschap 

gesubsidieerd. Het loon van de administratief medewerkster komt uit het gemeentebudget, 

via de gemeentelijke vzw Sport, Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren. 

 

3.1.4. De Dienst Nederlandse Cultuur en haar partners 
 

- Gemeentebestuur: de dienst is wezenlijk verankerd in het gemeentelijk organogram. 

Voor haar activiteiten legt ze verantwoording af tegenover het College van 

Burgemeester en Schepenen. De cultuurbeleidscoördinator werkt in nauw overleg 

met de Schepen van Nederlandse Cultuur. 
 

- Adviesraad Cultuur: de cultuurbeleidscoördinator ondersteunt de werking van de 

Adviesraad. Hij begeleidt de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het 

cultuurbeleidsplan, alsook van het jaarlijks voortgangsrapport. Over deze materie 

wordt verplicht het advies gevraagd aan de Adviesraad Cultuur. Binnen deze raad 

heeft de cultuurbeleidscoördinator, zoals de Schepen van Nederlandse Cultuur, een 

louter waarnemende functie. 
 

- Partners van het Lokaal Cultuurbeleid: de cultuurbeleidscoördinator neemt een 

coördinerende rol op en organiseert met de beleidspartners het maandelijks overleg 

1083 Cultuur. Naargelang de projecten kan uiteraard ook gewerkt worden met andere 

partners, zowel binnen als buiten de gemeente. 
 

- Verenigingen en vrijwilligers: de dienst Nederlandse cultuur ondersteunt het 

plaatselijk Nederlandstalig verenigingsleven, trekt vrijwilligers en andere niet-

decretale partners aan, en gaat samenwerkingen met hen aan. 
 

- VGC: de cultuurbeleidscoördinator neemt deel aan het maandelijks overleg van de 

Brusselse cultuurbeleidscoördinatoren, dat door de VGC ingericht wordt. 
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3.1.5. Prioriteiten in de beleidsperiode 2020-2025 
 

- Versterken van een aantal succesvolle projecten zoals de Erfgoedbank Ganshoren, 

wijknamiddagen zoals “De beuk van Mijnheer François” en “Onder de Sorbeboom”, 

enz. 
 

- Nauwer samenwerken met de dienst Franse cultuur en andere gemeentelijke diensten 

zoals Leefmilieu, Stedenbouw, Agenda 21. 
 

- Ontsluiten van bepaalde locaties (Raadszaal van het Gemeentehuis, de 

Nederlandstalige bibliotheek en de ontmoetingsruimte van het lokaal 

dienstencentrum De Rotonde) als nieuwe plekken van culturele beleving. 
 

- Minder zelf organiseren, meer faciliteren en ondersteunen. 
 

- Het Lokaal Cultuurbeleid verder openbreken door op zoek te gaan naar mensen en 

organisaties waarmee men (nog) niet gewerkt heeft, om aldus het draagvlak van het 

cultuurbeleid te vergroten. Dit impliceert verder terreinwerk (aanwezigheid op 

buurtactiviteiten, contacten leggen, etc.). 

 

3.2. Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 

GC De Zeyp 

Zeypstraat 47 - 1083 Ganshoren 

02/422.00.11 - www.dezeyp.be 

 

3.2.1. Historiek 
 

De Zeyp is van oudsher de belangrijkste culturele ontmoetingsplek voor de Nederlandstalige 

gemeenschap van Ganshoren. In haar veertigjarig bestaan kende het gebouw – sinds de 

renovatie in 1987 – drie grote verbouwingen. Voor de eeuwwisseling kreeg het centrum een 

nieuwe ingang en werd de cafetaria verruimd. Tien jaar later werd de centrale keuken 

vernieuwd en werd een grotere berging aangebouwd. De grootste ingreep vond de voorbije 

twee jaar plaats, met een nieuwbouw waarin ruimte is voor zowel het dienstencentrum De 

Rotonde als voor de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek. Deze laatste was reeds 

enkele jaren aanwezig in De Zeyp, maar kon dankzij de verbouwing haar oppervlakte 

vergroten tot 275 m². Deze volwaardige bibliotheek behoort ook eindelijk tot het netwerk van 

de Brusselse bibliotheken. 
 

Het GC De Zeyp heeft het lokale verenigingsleven altijd ten volle ondersteund, maar 

ontwikkelt daarnaast een breed scala aan eigen activiteiten. Hierbij worden alle 

leeftijdscategorieën, van jong tot oud, bediend. Een bijzondere aandacht werd gegeven aan 

de taalstimulerende initiatieven voor nieuwe burgers en in de laatste tien jaar investeerde De 

Zeyp sterk in een artistieke werking met personen met beperkingen. 
 

http://www.dezeyp.be/
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De Zeyp is partner in het succesvolle Plazey Festival en Bar Eliza in het Elisabethpark. Beiden 

staan model voor een sterk participatief project met vele vrijwilligers. Ook klassieke muziek 

ontbreekt niet in het aanbod. Jaarlijks wordt met Concert@Home een veelgeprezen reeks 

thuisconcerten aangeboden. 
 

De laatste jaren werd eveneens veel geïnvesteerd in theater en creatieve ateliers voor 

kinderen. 
 

De inrichtende overheid van De Zeyp is de Vlaamse Gemeenschapscommissie en als 

gemeenschapscentrum valt De Zeyp onder het decreet Lokaal Cultuurbeleid. De 22 Brusselse 

gemeenschapscentra vormen samen het N22. 

 

3.2.2. Missie en werking 
 

“De Zeyp wil, vanuit een sterke lokale verankering en in een open pluralistische dialoog met 

alle andere actoren die betrokken zijn bij gemeenschapsmateries en bij de leefkwaliteit van 

de omgeving, hét centrum zijn waar ontmoeting, informatie, mogelijkheden tot persoonlijke 

ontplooiing en cultuurbeleving centraal staan.” 
 

Deze missie heeft aan actualiteit nog niet ingeboet en kan de toetsing aan de algemene 

omschrijving van de missie van een gemeenschapscentrum door de VGC aan. 
 

De gemeenschapscentra zijn lokale sociaal-culturele organisaties die elk afzonderlijk en als 

geheel bijdragen aan de integrale leefkwaliteit van de stad. Ze doen dit door een werking te 

ontplooien op het vlak van: 
 

- communicatie, onthaal en dienstverlening 
 

- culturele participatie, animatie en spreiding 
 

- educatie en permanente vorming 
 

- gemeenschapsvorming 
 

De gemeenschapscentra doen dit door het creëren van dwarsverbindingen tussen cultuur, 

welzijn en onderwijs. 
 

Zij baseren hun werking op een omgevingsanalyse en benutten hierbij de potentialiteiten en 

netwerken uit het lokale werkveld. Gemeenschapscentra kunnen zowel netwerk-

ontwikkelaars als netwerk-actoren zijn. De gemeenschapscentra ontwikkelen een open en 

laagdrempelige werking waar het realiseren/ontwikkelen van kansen op ontmoeting een 

cruciaal gegeven is. 
 

In deze werking wordt de betrokkenheid van verenigingen en individuele gebruikers 

gemaximaliseerd en de rol van de vrijwilligers verankerd. De vier basisfuncties zoals hierboven 

omschreven worden uitgebreid met een opdracht ter bevordering van de integrale 

leefkwaliteit, ingevuld op maat van elk centrum, waarbij ontmoeting centraal staat. 
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De Zeyp vervult een bijkomende missie als inclusieve kunstenwerkplaats.  
 

“De Zeyp wil, vanuit een sterke artistieke gedrevenheid, voor de Brusselse regio hét centrum 

zijn waar personen met psychische en mentale beperkingen en gehoorgestoorden zich 

kunnen ontplooien in dans, theater, muziek, en dit in een inclusieve omgeving met andere 

acteurs/dansers/muzikanten. De Zeyp betrekt zowel de eigen podiuminfrastructuur als 

kunstenwerkplaats, maar ook de zorginstellingen en andere podia in Brussel om een globale 

artistieke werking met en voor deze groep te ontwikkelen.”  

 

3.2.3. Structuur en middelen 
 

Het GC De Zeyp wordt aangestuurd door een raad van bestuur waarin zowel afgevaardigden 

van lokale verenigingen als geïnteresseerde burgers opgenomen worden. Voor de uitvoering 

van haar opdrachten beschikt De Zeyp over een personeelsploeg van een tiental personen.  
 

De VGC neemt als inrichtende overheid het allergrootste deel van de exploitatiekosten van 

het gemeenschapscentrum op zich: onderhoud van de infrastructuur, energiekosten en 

personeelskosten. De vzw GC De Zeyp beschikt over een eigen jaarlijks werkingsbudget van 

ongeveer € 200.000. Naast de overheidssubsidies haalt De Zeyp zijn inkomsten uit de verhuur 

van de lokalen en de exploitatie van het café ‘t Zeypke. 
 

De subsidiërende overheden zijn op de eerste plaats de VGC (jaarlijkse werkingsmiddelen: € 

36.000), de gemeente Ganshoren (€ 20.000) en de Sociale Maribel (€ 14.000). De voorbije 

jaren kon De Zeyp ook rekenen op Europese fondsen, zowel door participatie aan als door 

coördinatie van Europese projecten. 
 

De personeelsploeg bestaat uit: 

- 1 centrumverantwoordelijke 

- 1 cultuurfunctionaris 

- 1 communicatiemedewerker 

- 4 secretariaatsmedewerkers 

- een onderhoudsploeg met 3 medewerkers 

- 1 technieker/klusjesman 
 

De Zeyp is actief betrokken in het overleg tussen de 22 Brusselse gemeenschapscentra, 

aangestuurd door de Entiteit Gemeenschapscentra van de VGC. Daarnaast is De Zeyp actief 

lid van de Vereniging van Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra. Tot voor enkele 

maanden was ook het secretariaat en de personeelsploeg van het Europees Netwerk 

Culturele Centra (ENCC) gehuisvest in het GC De Zeyp. 
 

Na 25 jaar het centrum te hebben geleid, gaat centrumverantwoordelijke Ivo Peeters eind 

2019 met pensioen. De nieuwe beleidsperiode wordt dan ook gekenmerkt door een nieuwe 

leiding in het gemeenschapscentrum.  
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3.2.4. Infrastructuur 
 

In 2018-2019 werd er aanpalend aan en geïntegreerd in het GC De Zeyp een nieuwbouw 

gerealiseerd. Na afloop van de werken blijft de naam van het gebouw ongewijzigd. De Zeyp 

biedt, naast het gemeenschapscentrum, 2 andere grote instellingen een onderkomen: het 

dienstencentrum De Rotonde en de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek. 
 

Door de recente nieuwbouw is het belevingsgevoel van het gebouw volledig veranderd. Aan 

de kant van de Zeypstraat werd de gevel verfraaid met teksten die verwijzen naar de 

verschillende functies in het gebouw.  
 

De nieuwe inkomhal beschikt over grote raampartijen en communiceert met een binnentuin. 

Deze centrale ruimte baadt in het licht en is hierdoor uitnodigender dan voorheen. Ideaal als 

ontmoetings- of rustplek. Vanaf eind 2019 wordt het onthaal van De Zeyp in deze 

inkomruimte bemand. 
 

Het GC De Zeyp biedt daarnaast tal van andere mogelijkheden. Het centrum beschikt over 

een achttal ruimtes voor vergaderingen, voor 20 tot 80 personen. De grootste ruimte is 

rechtstreeks verbonden met de semi-industriële keuken, wat eetfestijnen voor verenigingen 

mogelijk maakt. Centraal in het gebouw bevindt zich de theaterzaal, die zowel met een 

tribune (90 plaatsen) als polyvalent (150 plaatsen) kan gebruikt worden. 
 

In het computerlokaal kunnen een achttal bezoekers tijdens de kantooruren pc’s en internet 

vrij gebruiken. 
 

Het lokaal dienstencentrum De Rotonde is verhuisd naar eigen infrastructuur in de 

nieuwbouw. De vrijgekomen ruimte, aan de kant van de Van Overbekelaan, wordt met de 

toepasselijke naam ‘t Labo ingericht als een experimentele ruimte waarin activiteiten voor 

kinderen en jongeren een vaste stek krijgen. 

 

3.2.5. Het GC De Zeyp en zijn partners 
 

Het gemeenschapscentrum De Zeyp is in Ganshoren een belangrijke partner in het 

Nederlandstalige cultureel werkveld. Een GC is een lokaal netwerk op zich met een aantal 

belangrijke stakeholders als directe partners: 
 

- Het lokale verenigingsleven: het GC De Zeyp faciliteert het verenigingsleven ten volle, 

op logistiek vlak (ter beschikking stellen van infrastructuur, promotie in De Zeypkrant, 

layout van drukwerk), maar ook door samenwerkingsverbanden of het betrekken van 

de verenigingen in eigen programma’s. 
 

- Het IBO is een belangrijke partner in het aanbrengen van mogelijke deelnemers aan 

de creatieve ateliers en FilmloKET. Daarnaast is De Zeyp ook steeds aanwezig op het 

lokaal jeugdoverleg, gecoördineerd door het IBO.  
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- CVO Lethas is een partner in huis waarmee nauw wordt samengewerkt bij niet-

schoolse activiteiten onder de noemer “taalstimulering”. 
 

- De Jetse Academie Muziek-Woord-Dans heeft in het GC De Zeyp een aantal klassen 

ondergebracht. Ook zij voorzien in De Zeyp een aanbod voor personen met 

beperkingen. 
 

- Met de school Kasterlinden is overeengekomen dat ze de keuken wekelijks kunnen 

gebruiken met één of meerdere klassen. Voor de leerlingen biedt deze niet-schoolse 

omgeving een extra stimulans. 
 

- Het lokaal dienstencentrum en de bibliotheek, de twee andere organisaties onder 

hetzelfde dak, zijn bevoorrechte partners in diverse programma’s van De Zeyp. 
 

- Jeugdhuis Tongeluk is een partner in het kader van activiteiten voor tieners en 

jongeren. Tevens werd een eerste stap gezet in de oprichting van een jeugdoverleg 

met scouts, chiro en de jeugddienst van de gemeente Ganshoren. 
 

- De gemeentelijke cultuurbeleidscoördinator, de bibliothecaris en de stafleden van De 

Zeyp vormen samen het overleg 1083 Cultuur. 
 

- Met collega van de GC’s De Kroon en De Platoo organiseert De Zeyp regelmatig tijdens 

de vakantieperiodes meerdaagse creatieve kinderateliers. 
 

- De GC’s De Platoo en De Zeyp zijn mede-organisatoren van het Plazey Festival. 
 

- De centrumverantwoordelijke en de stafmedewerkers van De Zeyp zijn lid van 

overleggroepen van N22, het netwerk van de 22 Brusselse gemeenschapscentra. 
 

- Elk jaar wordt een programmatie uitgewerkt dat aangeboden wordt aan de 

Nederlandstalige basisscholen uit Ganshoren.  
 

- Het GC De Zeyp gaat een samenwerking aan met Kind en Gezin, dat binnenkort onder 

hetzelfde dak huist.  

 

3.2.6. Prioriteiten in de beleidsperiode 2020-2025 
 

Naast het verderzetten van de bestaande succesvolle programma’s, kunnen als prioritaire 

aandachtspunten voor de komende 6 jaar worden vermeld: 
 

- Het bereiken van nieuwe publieksgroepen. Onze communicatie en activiteiten 

worden afgestemd op de doelgroepen die we op dit ogenblik nog niet bereiken. 

Hiermee willen we alle Ganshorenaren nauwer betrekken bij het culturele leven in 

hun gemeente. 
 

- Nog sterker inzetten op projecten in de openbare ruimte, om (kleine) ontmoetingen 

tussen bewoners, onbekenden, buren en verschillende gemeenschappen aan te 

moedigen.  
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- De bestaande inspraak en participatie inclusiever maken. Zowel onze ad hoc-

vrijwilligersgroepen betrokken bij specifieke programma’s als de bestuursorganen van 

de vzw meer inclusief en divers maken. 
 

- Oog hebben voor en ondersteunen van burgerinitiatieven, activisme en andere 

vormen van betrokkenheid van de inwoners. 
 

- Inzetten op duurzaamheid, zowel inhoudelijk bij het opmaken van de programmatie 

als binnen de werking zelf.  

 

3.3. Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek 
 

Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek 

Zeypstraat 47 - 1083 Ganshoren 

02/502.35.44 - www.ganshoren.bibliotheek.be 

 

3.3.1. Historiek 
 

Het avontuur startte in oktober 2014, toen de Gemeenteraad de oprichting van de 

gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek goedkeurde. De bibliotheek verhuisde naar het 

Gemeenschapscentrum De Zeyp, waar ze een tijdelijke locatie op de 1ste verdieping betrok. 

Na deze verhuis werd de informatisering en modernisering van de intussen erkende en 

gesubsidieerde bibliotheek opgestart. 
 

Na een kleine zijsprong als “pop-up bibliotheek” tijdens de verbouwingswerken, ging op 

woensdag 12 juni 2019 de Nederlandstalige bibliotheek open op de nieuwe en ruime locatie 

van de 2de verdieping van het GC De Zeyp.  

 

3.3.2. Missie en werking 
 

“De openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn 

vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het 

beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake geletterdheid, 

cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit en 

vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.” 

 

3.3.3. Mensen & middelen 
 

Bij de Nederlandstalige bibliotheek zijn 1 voltijdse bibliothecaris (niveau B), en 1 halftijdse 

bibliotheekassistent (niveau C) werkzaam. 

http://www.ganshoren.bibliotheek.be/
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3.3.4. De gemeentelijke bibliotheek en haar partners 
 

- Het gemeentebestuur: de bibliotheek is wezenlijk verankerd in het gemeentelijk 

organogram. Voor haar activiteiten legt ze verantwoording af tegenover het College 

van Burgemeester en Schepenen. De bibliothecaris werkt in nauw overleg met de 

Schepen van Nederlandse Cultuur. 
 

- Het beheersorgaan van de Bibliotheek: de leden van deze raad geven officieel advies 

aan het College van Burgemeester en Schepenen, wat betreft de werking van de 

bibliotheek. De bibliothecaris is waarnemer en verzorgt de administratie. 

De Schepen van Nederlandse Cultuur en de Cultuurbeleidscoördinator wonen de 

adviesraad bij als waarnemers. 
 

- Bevoorrechte partners in het gebouw De Zeyp: de bibliotheek werkt nauw samen met 

de partners die actief zijn in het gebouw, nl. het GC De Zeyp, het dienstencentrum De 

Rotonde en het consultatiebureau Kind en Gezin.  
 

- Partners van het Lokaal Cultuurbeleid: naast de aanwezigheid van het personeel bij 

het overleg 1083 Cultuur, neemt de bibliotheek ook deel aan activiteiten die samen 

worden georganiseerd. 
 

- Het onderwijs is een belangrijke (decretale) partner, niet enkel voor de klassieke 

klasbezoeken, maar ook voor de andere activiteiten of projecten (bijv. 

Jeugdboekenmaand). De bibliotheek is er niet enkel voor het basisonderwijs, maar 

ook voor het secundair en volwassenenonderwijs (bijv. de immersieklas van het 

Franstalige Centre scolaire Notre-Dame de la Sagesse en de cursisten Nederlands van 

het CVO Lethas). 
 

- Jeugd: het IBO de Rivieren, het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 

(CKG) Sloebernest en de gemeentelijke Nederlandstalige jeugddienst zijn partners bij 

het aanbrengen van deelnemers tijdens activiteiten. De bibliotheek is ook een partner 

in het Huis van het Kind. 
 

- Onze historische band met de gemeentelijke Franstalige bibliotheek wordt versterkt 

door een blijvende samenwerking en de organisatie van bijv. meertalige 

voorleesuurtjes en de toekomstige deelname aan de zadenbibliotheek. 
 

- De dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) van de VGC is de onmisbare 

partner die de Brusselse bibliotheken op technisch en inhoudelijk vlak ondersteunt 

(bijv. voor het gemeenschappelijk bibliotheeksysteem), en werkt ook samen met de 

bibliotheken publieksprojecten uit (bijv. de Brusselse “Leeslijn”, de 

Jeugdboekenmaand, het meertalig voorleesfestival “Brussels Reads Aloud”, enz.). 
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3.3.4. Prioriteiten in de beleidsperiode 2020-2025 
 

De Nederlandstalige bibliotheek staat sinds 2015 op haar eigen benen en moest hierna haar 

eigen “draai” vinden. Automatisch startte de zoektocht naar de rol die ze als kleine, lokaal 

verankerde bibliotheek kan opnemen. Het resultaat van deze zoektocht eindigde in volgende 

conclusie: de bibliotheek zal zich specialiseren in volgende collecties:  
 

- voor kinderen en jongeren 
 

- romans voor volwassenen 
 

- wie Nederlands leert 
 

- lokaal erfgoed 

 

Aangezien we, rekening houdend met het beschikbare budget, geen uitgebreide collectie 

informatieve werken voor volwassenen meer kunnen aanbieden, wordt de mogelijkheid 

onderzocht om met de omliggende bibliotheken samen te werken (bijv. Jette, Koekelberg, 

Sint-Agatha-Berchem). Zo krijgen we de kans, door ons te specialiseren in bepaalde 

onderwerpen, om een blijvende kwaliteitsvolle collectie aan te bieden. Voor andere 

onderwerpen kunnen we, dankzij het netwerk van de Brusselse bibliotheken, doorverwijzen 

of deze materialen via “interbibliothecair leenverkeer” (IBL) opvragen. 
 

Tijdens de volgende beleidsperiode wenst de Nederlandstalige bibliotheek in te zetten op 

volgende prioriteiten: 
 

- Welkom 

De bezoekers en gebruikers (zowel kinderen als volwassenen) van de bibliotheek 

komen graag naar de bibliotheek en voelen zich er, dankzij de persoonlijke aanpak en 

de aangename infrastructuur, welkom. 
 

- Continuïteit 

Bestaande activiteiten of projecten worden voortgezet. 
 

- Activiteitenaanbod 

Het aanbod aan activiteiten, aangepast aan de doelgroepen baby’s, peuters, kleuters 

en schoolgaande kinderen, wordt uitgebreid en gediversifieerd. 
 

- Samenwerking met partners 

De bibliotheek wenst haar samenwerking met de partners te intensifiëren (bijv. met 

het Huis van het Kind, de kinderdagverblijven, het IBO De Rivieren). 
 

- Openingsuren  

D.m.v. van een bevraging zal onderzocht worden welke aanpassingen aan de huidige 

openingsuren doorgevoerd kunnen worden. Ook de activiteiten die in het 

“Zeypgebouw” plaatsvinden kunnen hierbij een rol spelen (bijv. kindercursussen, Jetse 

Academie). 
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- Infrastructuur 

De bibliotheek organiseert niet enkel, maar stelt ook haar nieuwe infrastructuur ter 

beschikking van de partners voor gemeenschappelijke activiteiten of projecten. 
 

- Mediawijsheid 

Dankzij de nieuwe infrastructuur zal de Nederlandstalige bibliotheek haar decretale 

rol in de toegang tot digitale media opnemen door het aanbieden van een openbare 

computer met internet, gratis wifi, toegang tot de online databank Gopress, 

aanbieden van uitleenbare E-boeken, enz. 

 

3.4. Het Lokaal Dienstencentrum De Rotonde 
 

Lokaal Dienstencentrum De Rotonde 

Zeypstraat 47 - 1083 Ganshoren 

02/422.00.50 - www.ldc-de-rotonde.be 

 

3.4.1. Historiek 
 

Het lokaal dienstencentrum De Rotonde vzw werd opgericht in 2007 op initiatief van het 

gemeenschapscentrum De Zeyp, om een aantal welzijnsnoden van de oudere bezoekers van 

het gemeenschapscentrum en bij uitbreiding van de inwoners van Ganshoren in te vullen: 

dagelijkse ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen en kwetsbare personen, informatie en 

oriëntatie naar ondersteunende diensten, zorg. De nieuwe werking kreeg de naam “Lokaal 

Dienstencentrum De Zeyp” en startte zijn werking vanuit een woonhuis aanpalend aan De 

Zeyp. Deze lokatie beantwoordde echter niet aan de infrastructurele normen voor een 

dienstencentrum – een belangrijke voorwaarde om als dienstencentrum erkend te worden 

door de Vlaamse Gemeenschap –, waardoor de werking een jaar later verhuisde naar een 

aantal lokalen in De Zeyp. Bij de tiende verjaardag, in 2017, werd het centrum herdoopt tot 

De Rotonde, en in juni 2019, vond het een definitieve stek in de nieuwe vleugel van het 

gemeenschapscentrum De Zeyp.  

 

3.4.2. Missie en werking 
 

Het dienstencentrum De Rotonde wil een plek zijn waar buren elkaar kunnen ontmoeten en 

leren kennen. De Rotonde wil er mede voor zorgen dat ouderen en mensen met een 

zorgnood, langer zelfstandig en kwaliteitsvol in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven 

wonen.  
 

Iedereen kan er met zijn vragen, zorgen, talenten, interesses en behoeften terecht bij een 

enthousiaste groep van medewerkers en vrijwilligers. Zij realiseren dagelijks waar De Rotonde 

voor staat: “een zorgzame buurt waar we samen zorg dragen voor elkaar”. 
 

http://www.ldc-de-rotonde.be/
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De Rotonde voltrekt dit via onthaal, ontmoeting, informatieve, vormende, recreatieve en 

buurtgerichte activiteiten. Daarnaast biedt het centrum ook aangepaste en ondersteunende 

diensten, soms binnen het eigen aanbod, soms via doorverwijzing naar een meer gepaste 

dienst. De Rotonde werkt hiervoor met tal van organisaties samen.  

 

Tijdens de openingsuren valt er heel wat te beleven in De Rotonde. Het dienstencentrum 

heeft een vast aanbod aan ondersteunende diensten zoals dagelijkse maaltijden, een 

wekelijkse soepmaaltijd, vervoer, een retouchedienst, een klusjesdienst, hygiënische 

verzorging, een boodschappendienst, een lees- en computerhoek, een cafetaria en 

ontmoetingsruimte, een aanspreekpunt, een permanentie gerechtsdeurwaarders, een 

diabetes infopunt, telefonische permanentie van Inclusie Vlaanderen, Afdeling Brussel, enz. 
 

Vaste activiteiten zijn: Qi Gonglessen, spelletjesnamiddagen, een hobbybijeenkomst, een 

samenleesgroep, bingo, verjaardagsfeestjes, een nieuwjaarshappening, een 

lente/zomer/herfstmaaltijd, een sinterklaasfeest, een kerstontbijt en uitstappen. 

 

3.4.3. Structuur en middelen 
 

Het dienstencentrum De Rotonde vzw is erkend in zijn werking door de Vlaamse 

Gemeenschap en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en ontvangt hiertoe jaarlijkse 

subsidies van respectievelijk € 39.000 en € 80.000. Daarnaast kan de vzw rekenen op een 

personeelstoelage van Actiris van € 12.000. Met dit totaal aan subsidies baat de vzw de eigen 

infrastructuur uit, staat ze in voor alle kosten van onderhoud en energie en draagt ze de eigen 

personeelskosten. Het overgebleven saldo gaat naar de werking. 
 

De personeelsploeg van het dienstencentrum De Rotonde bestaat uit 1 voltijdse 

centrumleider, 1 halftijdse stafmedewerker en 1 halftijdse administratief en 

onthaalmedewerker. 
 

Daarnaast kan het dienstencentrum steunen op een 14-tal vrijwilligers die tal van functies 

opnemen zoals het onthaal in de ontmoetingsruimte, de begeleiding van activiteiten en 

diensten, alsook logistieke en administratieve taken. De vrijwilligers zijn veelal afkomstig uit 

de eigen doelgroep en komen uit de directe buurt van het dienstencentrum. 
 

Het dienstencentrum De Rotonde wordt aangestuurd door een raad van bestuur. 

 

3.4.4. Dienstencentrum De Rotonde en zijn partners 
 

De Rotonde werkt samen met heel wat lokale en bovenlokale, professionele en niet-
professionele actoren uit de culturele, welzijns- en gezondheidssector. Samenwerken leidt tot 
nieuwe inzichten naar de eigen werking toe, maar biedt bovenal een concrete en praktische 
meerwaarde bij het opnemen van de hulpvragen en het toeleiden van gebruikers naar de 
juiste diensten. De voornaamste doelstelling van het dienstencentrum De Rotonde is om 
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kwetsbare personen uit de buurt te helpen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te behouden 
en hun integratie in de gemeenschap te bevorderen. 
 

De Rotonde werkt samen met: 
 

 

- het gemeenschapscentrum De Zeyp, de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek 

(programmatie) 
 

- OKRA Ganshoren, Davidsfonds, Willemsfonds, vtbKultuur, de dienst Nederlandse 

cultuur van de gemeente Ganshoren (programmatie) 
 

- Zonnestraal (ziekenbezoekers) 
 

- PVT Thuis (toeleiden van vrijwilligers) 
 

- Begeleid Wonen (toeleiden van gebruikers) 
 

- CGG (ondersteunen van gebruikers met psychische problemen) 
 

- Logo Brussel, CM, Socialistische Mutualiteiten, Huis voor Gezondheid (infosessies) 
 

- TA Jette richting verzorging (leerkansen aanbieden in ruil voor ondersteuning en 

activiteiten) 
 

- BOp (animatorenoverleg van de dienstencentra, buurtconciërge) 
 

- Katelijne De Clercq bvba (pedicure, manicure, verzorging) 
 

- De Welvaartkapoen (retouchedienst) 
 

- Sociaal Vervoer Brussel (vervoer van en naar het LDC, vervoer extern) 
 

- OCMW Ganshoren (sociale coördinatie) 
 

- Gezins- en Bejaardenhulp Ganshoren 
 

- SAM-TES (permanentie gerechtsdeurwaarders) 
 

- Medisch Huis Calendula (hulpvragen, bekendmaking) 
 

- Sociale Huisvestingsmaatschappij LOJEGA (hulpvragen, bekendmaking) 
 

- Traiteur Ronny (maaltijden) 
 

- Apothekers, kinesisten, artsen (verdeling van de LDC-brochure, bekendmaking) 
 

- Zelfsturend team van Brusselse dienstencentra 
 

- VGC-overlegplatform van Brusselse dienstencentra 

 

3.4.5. Prioriteiten in de beleidsperiode 2020-2025 
 

Naast de voortzetting van de bestaande werking staat het dienstencentrum De Rotonde voor 

een aantal uitdagingen: 
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- De nieuwe infrastructuur verder uitrusten en openstellen voor de buurt met als basis 

een gedragen samenwerkingsovereenkomst met het gemeenschapscentrum en de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie.  
 

- Efficiëntieverhoging door meer overleg met lokale actoren, buurtbewoners en 

vrijwilligers. 
 

- Inregelstelling met het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en de 

uitvoeringsbesluiten van 28 juni 2019. Hierin wordt gesteld dat het dienstencentrum 

de kernactor vormt van een zorgzame buurt, de schakel tussen individuen, hun 

netwerk en de ruimere omgeving. Het opmaken van een buurtanalyse is daartoe 

verplicht, om de buurt beter te leren kennen, om zicht te krijgen op de wensen en 

behoeften van de buurtbewoners, om te onderzoeken welke initiatieven nodig zijn 

om tot een buurtgerichte zorg te komen. Inspraakmomenten met alle belangrijke 

actoren zullen daartoe ingericht worden. Dit onderzoek moet uitmonden in een 

meerjarenplanning 2023-2026, voorbereid door het team en goedgekeurd door het 

bestuur van het dienstencentrum. 
 

- Bredere bekendmaking van de eigen communicatiekanalen (nieuwe website, 

elektronische nieuwsbrief, kennismakingsfolder). 

 

3.5. IBO De Rivieren 
  

IBO de Rivieren 

Mathieu De Jongelaan 40 - 1083 Ganshoren 

02/420.43.76 – www.iboderivieren.be 

 

3.5.1. Historiek 
 

IBO de Rivieren is een “Initiatief voor buitenschoolse opvang” (IBO). Het is een 

Nederlandstalige instelling die kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang organiseert voor 

kinderen van 2,5 tot 12 jaar die schoollopen in het kleuter- en lager onderwijs van Ganshoren 

of omringende gemeenten. Het IBO beschikt over 2 locaties: de Rivieren (25 kindplaatsen) en 

Heilig-Hart (56 kindplaatsen). Naast de organisatie van naschoolse opvang, wordt er eveneens 

opvang voorzien tijdens pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en 

schoolvakanties. 

 

3.5.2. Missie en werking 
 

Het IBO ontwikkelt een gevarieerd aanbod aan materialen en activiteiten, zowel tijdens 

verschillende ateliers als tijdens het vrij spelen. In de ateliers biedt het IBO de kinderen 

sportieve, creatieve, expressieve en muzikale activiteiten aan. 
 

http://www.iboderivieren.be/


22 
 

IBO de Rivieren is een plek waar elk kind zich thuis kan voelen, waar het op zijn eigen tempo 

kan experimenteren in een veilige en warme sfeer, in een niet-schoolse context. Zij streven 

naar een klimaat waar er ruimte is voor persoonlijke aandacht en een respectvolle omgang. 

Daarbij vervult het IBO drie maatschappelijke functies: een educatieve, een economische en 

een sociale: 
 

- pedagogische functie: een goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen 

verzorging en geborgenheid, maar stimuleert hen ook in hun fysische en psychische 

ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen en leren er van jongs af aan respectvol 

mee omgaan. 
 

- economische functie: dankzij kinderopvang kunnen ouders gaan werken en voor een 

inkomen zorgen. In de kinderopvang zelf werken ook heel wat mensen. 
 

- sociale functie: kinderopvang kan de uitsluiting van kansengroepen tegengaan en hun 

integratie helpen bevorderen. Door opvang kunnen ouders er bijvoorbeeld steun 

vinden en andere ouders leren kennen. Soms hebben ouders opvang nodig om even 

tot rust te komen. 

 

3.5.3. Structuur en middelen 
 

Bij het IBO zijn 1 voltijdse coördinator, 1 voltijdse pedagogisch verantwoordelijke en 7 

halftijdse kindbegeleiders werkzaam. 

 

3.5.4. Het IBO en zijn partners 
 

De werking van het IBO wordt mogelijk gemaakt door de subsidies van de VGC en van Kind en 

Gezin, alsook door de samenwerking met Actiris, het dienstencentrum De Rotonde en de 

gemeente Ganshoren. Het IBO werkt een gevarieerd keuzeaanbod van vrijetijdsactiviteiten 

voor kinderen uit, in samenwerking met partners uit de buurt. Men bouwt daarom een 

netwerk uit om de toegankelijkheid van de andere voorzieningen voor kinderen van de 

buitenschoolse opvang te vergroten. 

 

3.5.5. Prioriteiten in de beleidsperiode 2020-2025 
 

- Inzetten op een meer ecologische en milieuvriendelijke IBO en zo ook hun steentje 

bijdragen aan het milieu (IBO=BIO). 
 

- Opening van een derde IBO in Ganshoren. 
 

- Het nestgevoel zo optimaal mogelijk opkrikken. 
 

- Het uitbreiden van het netwerk met partners uit de buurt. 
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3.6. De Nederlandstalige culturele verenigingen in Ganshoren 
 

Meer dan 20 culturele verenigingen met een Nederlandstalige werking, zorgen er elke dag 

opnieuw voor dat Ganshoren kan rekenen op een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod. 

In bijlage vindt u de lijst van alle Nederlandstalige culturele verenigingen in Ganshoren. 

Ook de grote groep vrijwilligers die tot deze verenigingen behoren, mag niet onderschat 

worden. Zij dragen namelijk bij tot de leefkwaliteit en de gezelligheid van hun gemeente. 

Dankzij de toewijding van dit middenveld neemt de actieve bewoner deel aan het sociaal-

cultureel leven, wat op zijn beurt het thuisgevoel in de eigen gemeente aanmoedigt. Ook zij 

zijn dus een essentiële partner om tot een duurzaam en geïntegreerd lokaal cultuurbeleid te 

komen. 
 

Zoals gesteld in het vorige cultuurbeleidsplan volgt ook Ganshoren de algemene trend in 

Brussel en Vlaanderen tot vergrijzing van de Nederlandstalige verenigingen. Enkele 

verenigingen werden recent ontbonden of staan op non-actief, anderen ondervinden 

moeilijkheden bij het vernieuwen en het verjongen van hun leden. 
 

Een gelijklopende trend vinden we bij de jeugd: de Ganshorense jongeren zoeken vaak hun 

heil bij verenigingen en instellingen gevestigd in het centrum van Brussel of buiten de 

gemeentegrenzen, naar de Vlaamse Rand toe. En andersom bieden de in Ganshoren actieve 

jeugdbewegingen- en verenigingen (zoals de Scouts, de Chiro en het Jeugdhuis Tongeluk) 

plaats aan heel wat jongeren uit de andere gemeenten. Hierdoor zijn ze minder lokaal 

verankerd en is het niet makkelijk hen in te schakelen in projecten en activiteiten die vanuit 

de culturele beleidspartners opgezet worden.  
 

Het GC De Zeyp – zoals eerder vermeld – blijft inzetten op een goede ondersteuning van het 

verenigingsleven. Er zijn minder verenigingen die hierop een beroep doen. Ook het aantal 

verenigingen dat is aangesloten als lid van de algemene vergadering van het 

gemeenschapscentrum is gedaald. Dit bevestigt de algemene tendens. 
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4. PARTICIPATIE EN INFORMATIE 

 

 

4.1. Participatie 
 

In de aanloop naar het Lokaal Cultuurbeleidsplan lanceerden de culturele partners een 

grootschalige bevraging over het culturele leven in Ganshoren, zowel gericht naar de 

bewoners, de organisaties en de lokale verenigingen. In deze bevraging werd gepeild naar 

hun kennis van de Nederlandstalige culturele partners, naar hun deelname aan het culturele 

aanbod, naar hun tevredenheid, hun wensen, behoeften en prioriteiten voor de de toekomst. 

Deze enquête werd in juni 2019 per mail verstuurd, maar kon ook gedownload worden op de 

websites van de gemeente, van het GC De Zeyp en van de gemeentelijke Nederlandstalige 

bibliotheek. Zo’n zestig respondenten hebben zich aangemeld, en de interessantste 

bevindingen werden mee in het bad van het cultuurbeleidsplan getrokken. 
 

Los van deze enquête werden ook alle actieve lokale Nederlandstalige verenigingen 

aangeschreven om hun ideeën over te brengen, een ideale manier om ook dit netwerk 

definitief in kaart te kunnen brengen (cf. Bijlage 8. Lijst van de Nederlandstalige culturele 

verenigingen in Ganshoren). 
 

Tijdens de activiteiten en initiatieven op het terrein (culturele uitstappen, infoavonden 

Erfgoedbank Ganshoren, Feest van de Vlaamse Gemeenschap) gingen we ook systematisch 

in dialoog met de aanwezige gebruikers en bewoners. Hun input ervaarden we als heel 

waardevol omdat ze ons een dieper inzicht boden in hun wensen en verzuchtingen. 
 

In januari 2019, in het kader van het maandelijks beroepskrachtenoverleg 1083 Cultuur, 

vatten we samen met de nieuwe schepen van Nederlandse cultuur het participatietraject aan 

met een grondige evaluatie van het vorige cultuurbeleidsplan 2016-2019. 
 

Vervolgens doorliepen de decretale partners het door de VGC uitgestippeld traject. Tijdens 

twee dagsessies (op 21 januari en 22 februari 2019), werd gefocust op de lange termijnimpact 

die we als culturele partners willen hebben op het lokaal cultuurbeleid, en op onze omgang 

met superdiversiteit en participatie. Tijdens twee schrijfsessies in de zomer werden de 

uitgewerkte inzichten verder verfijnd en vertaald als uitdagingen die door alle partners 

gezamenlijk gedragen worden. 
 

Participatie manifesteert zich ook op het niveau van de Adviesraad Cultuur. Dit adviesorgaan 

heeft als taak de opmaak en de uitvoering van het lokaal cultuurbeleidsplan te begeleiden. Bij 

de start van elke nieuwe legislatuur dient de adviesraad binnen een redelijke termijn opnieuw 

samengesteld te worden. In haar vernieuwde samenstelling (cf. Bijlage 8. Ledenlijst van de 

adviesraad cultuur) volgt de adviesraad de opmaak en de uitvoering van het 



25 
 

cultuurbeleidsplan op. De komende jaren zal dit orgaan op regelmatige basis geraadpleegd 

worden om de uitvoering van het uitgestippelde beleid mede vorm te geven en bij te sturen.  
 

 

4.2. Informatie 
 

Voorliggend lokaal cultuurbeleidsplan werd op maandag 18 november 2019 voorgesteld aan 

de Adviesraad Cultuur, en door haar leden positief geadviseerd. 
 

Vervolgens werd het ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en 

Schepenen en aan de gemeenteraad. 
 

Vanaf januari 2020 kan het plan door alle belangstellenden geraadpleegd worden op de 

gemeentelijke website (www.ganshoren.be), alsook op deze van het GC De Zeyp en van de 

gemeentelijke bibliotheek. Hierover wordt bericht in het gemeentelijk infomatieblad 

Ganshoren Info, in de Zeypkrant en op de facebookpagina’s van de gemeente en van de Dienst 

Nederlandse Cultuur. 
 

Op aanvraag kan een een uitgeprint exemplaar van het plan verkregen worden op de Dienst 

Nederlandse Cultuur van Ganshoren (De Villegaslaan 31 - 1ste verdieping - 1083 Ganshoren).  

 

  

http://www.ganshoren.be/
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5. FINANCIËLE MIDDELEN 

 

 

5.1. Gemeente Ganshoren 
 

5.1.1. Ontvangen subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie 
 

In 2018 werden onderstaande bedragen ter beschikking gesteld aan het Nederlandstalig 

lokaal cultuurbeleid van Ganshoren. 

 

Voor de Dienst Nederlandse Cultuur: 
 

- € 6.624 van de VGC – realisatie van het actieplan Lokaal Cultuurbeleid 
Sinds het kalenderjaar 2017 zorgt de gemeente Ganshoren voor een billijke verdeling van deze 

werkingssubsidies tussen de dienst Nederlandse Cultuur (50%) en het GC De Zeyp (50%) 
 

- € 26.791,16 van de VG – tussenkomst loonkosten cultuurbeleidscoördinator 
 

Voor de Nederlandstalige bibliotheek: 
 

- € 53.547,62 van de VG – personeelssubsidie 
 

- € 1.176,53 van de VG – subsidie bibliotheekportalen Vlaamse Overheid (bijv. voor de 

deelname aan het netwerk van Brusselse bibliotheken = gebruik van het 

gemeenschappelijk bibliotheeksysteem en publiekscatalogus) 

 

5.1.2. Andere eigen middelen in de begroting van de gemeente (cijfers 2018) 
 

Dienst Nederlandse Cultuur: 
 

- € 2.339,98  
 

Sport, Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren vzw: 
 

- € 2.502,03  
 

Nederlandstalige bibliotheek: 
 

- € 75.973,15 – bibliotheekpersoneel 

- € 1.203,14 – onderhoudspersoneel 

Totaal personeelskosten: € 77.176,29 
 

- € 645,49 – eigen inkomsten (lidgeld, boetes, portkosten, enz.) 

Totaal eigen inkomsten: € 645,49 
 

- € 4.598,07 – gedrukte materialen 

- € 845,50 – krant- en tijdschriftabonnementen 

- € 563,38 – digitale toepassingen (Gopress) 

Totaal aankoopbeleid: € 6.006,95 
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- € 34.016,88 – infrastructuur (huur, aankoop nieuw meubilair, verzekering, enz.) 

- € 3.072,69 – werkingsuitgaven (kantoormateriaal, abonnementen telefoon en 

internet, organisatie van activiteiten, enz.) 

- € 5.847,03 – informatica (licenties, aankoop informaticamateriaal, enz.) 

Totaal andere kosten (werkingsuitgaven, huur, energie, enz.): € 42.936,60 

 

5.2. Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 

5.2.1. Ontvangen subsidies van de gemeente Ganshoren 
 

Jaarlijkse vaste subsidie: 
 

- € 21.849,96 van de vzw Sport, Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren – werkingstoelage 
 

- € 3.312 van de Dienst Nederlandse Cultuur – 50% van de werkingssubsidies van de 

VGC (cf. hierboven) 
 

Projectsubsidies 2018: 
 

- € 845,13 van de vzw Sport, Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren – druk- en 

verzendingskosten voor de Nieuwjaarsreceptie 
 

- € 1.200 van de vzw Sport, Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren – ondersteuning van het 

Plazey Festival 

 

5.2.2. Eigen middelen van het GC de Zeyp 
 

Voor het budget van het GC De Zeyp worden cijfers van 2017 als voorbeeld gegeven gezien 

de quasi stilstand van werking en exploitatie in 2018 als gevolg van de verbouwingen. 
 

De grote kosten van het GC De Zeyp (personeel, infrastructuur) worden gedragen door de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie en vind je niet terug in onderstaande cijfers. Het 

totaalbedrag van € 193.000 in 2017 heeft betrekking tot de eigen werkingsmiddelen waarover 

het gemeenschapscentrum beschikte om haar programma uit te voeren en haar secretariaat 

te organiseren: 
 

- € 14.000 – opbrengst verhuur lokalen 

- € 15.500 – opbrengst horeca 

- € 116.500 – toelagen diverse overheden 

- € 47.000 – eigen werkingsopbrengsten 

Totaal eigen middelen: € 193.000  
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6. STRATEGISCHE UITDAGINGEN 

 

Voor de komende beleidsperiode willen we onze bestaande werking en nieuwe initiatieven 

toetsen aan strategische uitdagingen op de volgende vier domeinen:  
 

- Ontmoeting en onthaal 

- Vrije tijd, ontplooiing en empowerment 

- Interne en externe communicatie 

- Glansrijk en duurzaam Ganshoren 

 

 

6.1. Ontmoeting en onthaal 
 

Het zijn soms kleine ingrepen in de omgeving die maken dat iemand zich beter thuis voelt...  
 

Het zijn soms kleine evenementen die ervoor zorgen dat men zich meer welkom voelt in een 

gemeente...  
 

Het zijn soms kleine tools die ervoor zorgen dat mensen meer kunnen genieten van hun 

omgeving, zich veiliger voelen of meer betrokken bij de omgeving… 
 

In Ganshoren, zo blijkt uit de omgevingsanalyse, is bijna 1 op de 2 huishoudens samengesteld 

uit één persoon. Niettegenstaande de tendens tot verjonging, blijft de bevolking van 

Ganshoren ouder dan het gewestelijk gemiddelde, met ook een toename van het aantal 85-

plussers, waarvan het grootste deel vrouwelijk is. Voorts zijn de koppels zonder kinderen en 

de alleenstaande ouders oververtegenwoordigd tegenover het gewestelijk gemiddelde. Deze 

cijfers worden wellicht verklaard door het grote aandeel sociale woningen in de gemeente. 
 

Voor al deze mensen is het leggen van sociale contacten, buiten de familiale context of 

dagelijkse werkomgeving, zeker geen evidentie.  
 

Maar volgens de cijfers van 2015 wonen er in Ganshoren ook 5.523 kinderen en jongeren 

onder de 18 jaar, een stijging van 3,6 % tegenover 2005. In de verschillende jeugdbewegingen 

die in Ganshoren actief zijn (Chiro Ganshoren, Scouts en Gidsen Sint-Martinus en Akabe 

Brussel), bieden 35 leiders en leidsters wekelijks een waardevol spelaanbod aan voor meer 

dan 214 leden. Uit onze bevraging blijkt dat deze jeugdbewegingen en hun jongeren graag 

meedenken over de toekomst van de gemeente, en dat ze hun rol willen opnemen om te 

streven naar een optimaal leefklimaat. Participatie dragen zij hoog in het vaandel. 
 

Vanuit deze bevindingen willen de dienst Nederlandse cultuur, het gemeenschapscentrum De 

Zeyp en de Nederlandstalige bibliotheek samen heel wat realiseren om de leefbaarheid van 

Ganshoren voor alle inwoners te verbeteren. De komende zes jaar doen we dit door nog meer 



29 
 

in te zetten op participatie en op het slim gebruik van de openbare ruimte. Zo trekken we 

nieuwe publieken aan en betrekken we ze mede in het gemeenschapsgebeuren. 
 

Hiertoe werken we systematisch samen met de andere niet-decretale partners, zoals de 

bovengenoemde jeugdbewegingen, het dienstencentrum De Rotonde en de Nederlandstalige 

verenigingen. 

 

Intentieverklaring 
 

De activiteiten en initiatieven van het lokaal cultuurbeleid worden plekken van ontmoeting. 

De bestaande infrastructuur wordt geoptimaliseerd voor gebruikers en potentiële partners. 

Deze open plekken van cultuurbeleving zijn laagdrempelig, toegankelijk en zichtbaar. 
 

De decretale partners luisteren naar de stem van iedereen, maar nog ietsje meer naar die van 

kinderen en jongeren. Hun noden en wensen worden meegenomen in het cultuurbeleid. Met 

de uitbouw van een jeugdraad wordt werk gemaakt van een duidelijk aanspreekpunt voor de 

jongeren, maar het mag nóg vooruitstrevender. 
 

De decretale partners volgen met interesse het traject van het dienstencentrum De Rotonde 

om de noden en wensen van de senioren in kaart te brengen (buurtanalyse). Waar nodig 

ondersteunen ze het dienstencentrum en faciliteren ze de contacten met relevante actoren.   
 

De decretale partners beschouwen de (socio)culturele verenigingen en de opkomende 

burgerbewegingen als een welkome partner. Ze omarmen hun zaak en zoeken met hen naar 

structurele en duurzame oplossingen voor de problemen die ze aankaarten. 

 

Welke impact binnen 6 jaar? 
 

- Meer Ganshorenaren uit diverse bevolkingsgroepen en van alle leeftijden hebben 

elkaar ontmoet en hebben de ontmoetingsplekken van het lokaal cultuurbeleid (GC 

De Zeyp, gemeentelijke Raadszaal, Nederlandstalige bibliotheek) en bij uitbreiding die 

van hun partners (IBO, De Rotonde, verenigingen…) ontdekt, gesmaakt en zich 

toegeëigend. 
 

- De Ganshorenaar voelt zich er welkom (in het Nederlands of, indien te moeilijk, in een 

andere wereldtaal) en kan er “zichzelf zijn”. Tevens wordt hij er ook breed 

geïnformeerd over alles wat er leeft in de gemeente en in Brussel. 
 

- De lokale partners organiseren systematisch projecten in de openbare ruimte en op 

alternatieve locaties, waarbij samengewerkt wordt met zoveel mogelijk lokale 

partners (verenigingen, burgerbewegingen en buurtbewoners). 
 

- De jongeren participeren in het gemeentelijk cultuurbeleid en samen met hen maken 

we van Ganshoren de gemeente waar alle kinderen en jongeren zich door spel en 

plezier kunnen ontplooien. 
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- De ouderen en personen met een kwetsbaarheid participeren in het gemeentelijk 

cultuurbeleid.  

 

Eerste stappen 
-  

Algemeen 
 

- De Zeyproute wordt gereactiveerd als integratiemiddel en instrument tot 

taalstimulering voor de nieuwe inwoners. De verouderde bewegwijzering wordt in een 

modern jasje gestoken, en vervolgens via een computerapp en een drietalige 

kaart/folder ontsloten. 
 

- Op deze kaart worden ook de interessantste en leukste plekken in Ganshoren 

opgelijst, dit in samenspraak met de bewoners. 
 

- Ook het mobiliteitsvraagstuk wordt hierbij betrokken. Er wordt nagedacht over de 

uitgave van een fietskaart, in samenwerking met de scholen en het IBO, zodat 

kinderen zich veiliger kunnen verplaatsen in hun gemeente. 
 

- De dienst Nederlandse cultuur, het GC De Zeyp en andere lokale partners uit 

Ganshoren, Jette, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg werken samen een zinnode uit 

in het kader van de Zinneke Parade 2020. 
 

- De jeugdbewegingen worden sterker ondersteund in hun lokale situatie: meer 

begeleiding op administratief vlak en een beter beheer van de groene ruimtes rondom 

de gebouwen die ze gebruiken. 
 

- De gemeentelijke website wordt hertekend zodat het jeugdwerk er een duidelijke 

plaats in heeft en dat de ouders alle info over de jeugdwerkingen tweetalig kunnen 

terugvinden. Het aanbod wordt actief verspreid in de gemeentelijke publicaties. 
 

- De gemeentelijke website wordt hertekend zodat het aanbod naar senioren toe een 

duidelijke plaats heeft. 
 

- Er wordt structureel nagedacht over vernieuwende manieren van werken met de 

jeugd, vooral op het niveau van participatief beleid. 
 

GC De Zeyp 
 

- Het gebouw wordt gebruikt als shortcut tussen 2 wijken. De brede gang, die dit 

mogelijk maakt, wordt beter aangeduid aan beide gevels van het gebouw. 
 

- De uitstraling van de gevel aan de Van Overbekelaan wordt vergroot aan de hand van 

een participatief artistiek project. De gevelbeplanting wordt gesnoeid, in 

samenwerking met de tuinafdeling van COOVI. 
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Gemeentelijke Raadszaal 
 

- De Raadszaal wordt herbestemd als een nieuwe boeiende locatie voor tijdelijke 

culturele activiteiten: 2 jaarlijkse expo’s, kleine concerten, afleveringen van “Op de 

Koffie” (afwisselend met De Zeyp).  
 

Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek 
 

- Eind 2019 wordt een nieuwe halftijdse bibliotheekassistent aangesteld, die zich 

uitsluitend bezig zal houden met de jeugdwerking (collectie, scholenwerking en 

programmatie). 
 

- Op initiatief van de dienst Nederlandse cultuur, en in samenwerking met alle 

mogelijke partners, komt er een jaarlijkse expo in de bibliotheek.  
 

- Voorts verwelkomt de bibliotheek afleveringen van “Op de Koffie”, vrijwilligersessies 

van de Erfgoedbank Ganshoren, en andere te bepalen initiatieven. 
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6.2. Vrije tijd, ontplooiing en empowerment 
 

Het culturele landschap in Ganshoren wordt vaak geassocieerd met een wat ouder publiek. 

In het GC De Zeyp is dat deels te verklaren door de bruisende aanwezigheid van het lokaal 

dienstencentrum De Rotonde en de traditionele verenigingen die al vele jaren over de vloer 

komen. Ook de associatie met een eerder ‘blanke’ doelgroep zijn niet onbestaande. 
 

Het beeld dat de Ganshorenaren hebben van hun gemeenschapscentrum klopt echter niet 

helemaal. De laatste jaren werd sterk ingezet op creatieve kinder- en tienerateliers, met 

daarnaast focus op gezinnen. Ook de wekelijkse aanwezigheid van CVO Lethas, de 

samenwerkingen die met hen werden opgestart, en de keuze om oefenkansen aan te bieden 

aan anderstaligen, zorgden voor een diverser publiek. 
 

Daarnaast is De Zeyp ook mede-organisator van enkele activiteiten in de openbare ruimte, 

zoals Plazey en Bar Eliza, waarbij deze doelgroepen wel worden bereikt.  

 

Intentieverklaring 
 

Het GC De Zeyp wordt benut als een co-creatieve ruimte voor de jeugd in Ganshoren en een 

verscheidenheid aan (taal)gemeenschappen. In de toekomst willen we niet enkel de perceptie 

veranderen maar ook nog meer inzetten op het bereiken van een diverser doelpubliek in 

leeftijd en afkomst. 
 

Het vernieuwd gemeenschapscentrum biedt enorme kansen. Door de verhuis van het lokaal 

dienstencentrum naar de andere kant van het gebouw willen we inzetten op een jeugdige 

uitstraling aan de Van Overbekelaan. Op die manier kunnen we de eerste indruk omvormen 

en een jonger publiek aantrekken. Met een lokaal dat enkel en alleen gebruikt wordt voor 

activiteiten voor kinderen tussen 0 en 16 jaar. In een lokaal dat ze zich kunnen toe-eigenen, 

omdat ze het zelf hebben ingericht en het niet moeten delen met andere gebruikers. 
 

Ook de lessen Nederlands van CVO Lethas kunnen als gevolg van de verbouwingen doorgaan 

in een aangenamer lokaal, vlak naast de burelen. Een vaste stek, dichtbij het secretariaat, 

zodat de cursisten zich welkom voelen en de betrokkenheid groter is. De opstap naar 

deelname aan het culturele leven in Ganshoren wordt hierdoor makkelijker voor hen. 
 

We willen een ruim publiek aantrekken, hen de ruimte bieden om zelf aan de slag te gaan 

door projecten op te zetten of activiteiten te organiseren, al dan niet in samenwerking met 

het gemeenschapscentrum, de gemeente of de bibliotheek. We willen creatie stimuleren en 

participatie aanmoedigen.  



33 
 

Welke impact binnen 6 jaar? 
 

- De uitgewerkte bottum-up programmatie, dat inzet op nieuwe 

samenwerkingsvormen, heeft een lawine aan initiatieven en ideeën voortgebracht. 
 

- In alle initiatieven en activiteiten van het lokaal cultuurbeleid wordt de ontmoeting 

gefaciliteerd tussen verschillende (taal)gemeenschappen en leeftijdsgroepen. 
 

- Het GC De Zeyp, de Nederlandstalige bibliotheek en het dienstencentrum De Rotonde 

zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen geworden waar het Nederlands kan geoefend 

worden. 
 

- Het GC De Zeyp is een open huis voor kinderen en jongeren waar ze zichzelf kunnen 

ontplooien. 
 

- De Nederlandstalige bibliotheek is een veilige en toegankelijke plek binnen de 

gemeente waar jongeren en ouderen zich welkom voelen voor zowel leesplezier als 

andere initiatieven en projecten binnen het kader van het lokaal cultuurbeleid. 

 

Eerste stappen 
 

- Ondersteunen van burgerinitiatieven op logistiek en promotioneel niveau en overleg 

met hen inplannen om dit georganiseerd te krijgen.  
 

- Verder inzetten op samenwerking met CVO Lethas: naast de conversatiegroep enkele 

nieuwe taalstimulerende activiteiten organiseren zoals een kooknamiddag, een 

filmnamiddag, rondleidingen in de bibliotheek, enz. 
 

- De nieuwe jeugdruimte van het GC De Zeyp wordt omgevormd in samenwerking met 

de kinderen en jongeren. Er worden workshops georganiseerd waarbij ze zelf de 

handen uit de mouwen steken.  
 

- De culturele partners zetten in op activiteiten in de openbare ruimte, met focus op 

ontmoeting, om nieuwe publieken aan te trekken. 
 

- Het GC De Zeyp gaat een nauwere samenwerking aan met Kind en Gezin. Het wil 

ouders bereiken en betrekken bij het culturele leven, maar hen ook in de eerste plaats 

in contact brengen met elkaar, in eerste instantie door het organiseren van 

oudercafé’s. 
 

- In de kelder van het gemeenschapscentrum wordt een muziekstudio uitgebouwd met 

permanent geluidsmateriaal. 
 

- De culturele partners organiseren debatavonden rond maatschappelijk relevante 

thema’s. 
 



34 
 

- De vernieuwde Nederlandstalige bibliotheek beschikt nu over een eigen infrastructuur 

en zal deze gebruiken om zelf activiteiten te organiseren of stelt deze ter beschikking 

van de partners voor gemeenschappelijke activiteiten of projecten. 
 

- De Zeypkrant start met een reeks portretten van nieuwe Ganshorenaars. Deze wordt 

eveneens op facebook (De Zeyp en 1083 Cultuur) en via nieuwsberichten op de 

website kenbaar gemaakt. 
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6.3. Interne en externe communicatie 
 

Om de inwoners van Ganshoren goed te kunnen informeren dienen we ze op te delen in 

verschillende doelgroepen: senioren, tieners, alleenstaande ouders, jonge ouders, families, 

Nederlandstaligen, anderstaligen, enz. Iedere doelgroep vraagt namelijk een andere manier 

om benaderd te worden. Denk maar aan de toegang tot online communicatie of het gebrek 

daaraan, het taalgebruik, de plekken waar mensen vertoeven, enz. 
 

Ook de noden en wensen van bepaalde inwoners zijn verschillend. De culturele partners 

moeten hierop inspelen om de juiste informatie tot bij de gewenste doelgroep te krijgen. Dit 

vraagt om gerichte communicatie. Hiervoor kunnen we kiezen uit verschillende 

communicatiekanalen, zowel online (websites, sociale media, mailings, nieuwsbrieven, 

campagnes) als offline (geprinte kranten, affiches, flyers, mond-aan-mond-reclame).  
 

Naast inwoners correct informeren willen we uiteraard ook mensen warm maken om onze 

werking beter te leren kennen. Een vaste groep bezoekers kent de weg naar ons cultureel 

aanbod al erg goed. Voor hen is de drempel om zelf toenadering te zoeken laag en zij zijn snel 

overtuigd om deel te nemen. Maar we blijven ook pogingen ondernemen om de groep 

mensen die we nog niet bereiken of niet overtuigd hebben te betrekken. Het is voor ons nog 

niet duidelijk of dit een bewuste keuze is of dat het mensen zijn die een extra uitreikende 

hand nodig hebben. 
 

Communicatie is het codewoord voor een goede, vlotte werking. Een duidelijke 

communicatie tussen de culturele partners en organisaties in de gemeente is dus cruciaal. 
 

De decretale culturele partners weten elkaar sinds 2016 te vinden en werkten een interessant 

lokaal cultuurbeleid uit, maar toch kan het nog beter. Met 0,75 VTE op de dienst Nederlandse 

cultuur, 1,5 VTE in de Nederlandstalige bibliotheek, en door aanslepende 

aanwervingsprocedures in het GC De Zeyp, bevinden we ons in een permanente staat van 

personeelstekort.  
 

Na enkele jaren afwezigheid is er opnieuw een (halftijdse) communicatiemedewerker aan het 

werk in De Zeyp. Zij voert ook externe communicatie voor de culturele partners. Dankzij de 

fysieke nabijheid zien we elkaar op regelmatige basis face-to-face, waardoor we sneller op de 

hoogte zijn van nieuwigheden. Er wordt vaak samengewerkt, wat de banden tussen de 

partners sterker maakt. In de toekomst willen we nog beter op elkaar afgestemd zijn. 

 

Intentieverklaring 
 

We willen ervoor zorgen dat de inwoners van Ganshoren correct worden geïnformeerd over 

hun noden en wensen. Onze vaste groep bezoekers willen we behouden, en zelfs uitbreiden. 

We willen inzetten op de mensen die we nog niet overtuigd hebben om kennis te maken met 

onze werking. De interne communicatie tussen de culturele partners willen we optimaliseren. 
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We beschouwen de (socio)culturele verenigingen en de opkomende burgerbewegingen als 

een welkome partner. We omarmen hun zaak en zoeken met hen naar structurele en 

duurzame oplossingen voor de problemen die ze aankaarten. 

 

Welke impact binnen 6 jaar? 
 

- De culturele partners zijn perfect op de hoogte van elkaars agenda. De programmatie 

is op elkaar afgestemd. 
 

- Onze groep vaste bezoekers is uitgebreid. 
 

- Meer inwoners weten waarvoor we staan en kennen (een deel) van onze werking. 
 

- Mensen vinden gemakkelijk hun weg naar onze kanalen. 
 

- Het aantal volgers op de sociale media en lezers van onze nieuwsbrieven is gestegen. 
 

- Het vaste publiek van de ene culturele partner leert de werking van de andere partners 

kennen, en vice versa. Er is een doorloop van bezoekers. 

 

Eerste stappen 
 

Interne communicatie 
 

- De dienst Nederlandse cultuur, het GC De Zeyp en de gemeentelijke bibliotheek 

organiseren een maandelijks beroepskrachtenoverleg 1083 Cultuur, waarbij elke 

partner zijn rol binnen het lokaal cultuurbeleid definieert en uitdraagt. Samen zoeken 

ze in dit kader naar mogelijke samenwerkingen op het vlak van communicatie, 

organisatie, ondersteuning en samenwerkingsverbanden. In een volgende fase wordt 

onderzocht hoe andere actoren zoals het dienstencentrum De Rotonde hierbij 

betrokken kunnen worden. 
 

- Een gezamenlijk, gedeelde agenda wordt aangemaakt en moet ervoor zorgen dat de 

partners op de hoogte zijn van elkaars werking, en overlappende programmatie wordt 

vermeden. 
 

- De gezamenlijke agenda wordt verspreid naar andere organisaties en verenigingen, 

zodat ook zij bij het uitwerken van hun activiteiten op de hoogte zijn van het 

gemeentelijk aanbod. 
 

- De partners lijsten de gegevens op van alle (socio)culturele actoren die op het 

gemeentelijk grondgebied actief zijn. 
 

Externe communicatie 
 

- De partners maken een plan met verdeelpunten voor hun affiches en flyers, zodat dit 

promotiemateriaal te vinden is op de plekken waar hun doelgroepen vertoeven. 

- Af en toe plaatsen ze korte samenvattingen van hun teksten in het Frans en Engels, 

zodat ook anderstaligen de boodschap begrijpen. Deze drempelverlagende manier 
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van werken wordt toegepast bij facebookberichten, affiches en flyers die betrekking 

hebben tot deze doelgroep. 
 

- Om een vinger aan de pols te houden stappen ze tijdens hun activiteiten in de 

openbare ruimte naar de mensen toe om hen blijvend te informeren en te bevragen. 

Ze bedenken een aantrekkelijk concept waarmee de mensen op straat worden 

aangesproken, en communiceren ook duidelijk deze momenten via de sociale media. 
 

- Bij elk werkjaar stellen de culturele partners een gemeenschappelijk actieplan voor, 

waarin elke partner zo concreet mogelijk beschrijft welke doelen hij wil bereiken, met 

welke acties hij deze wil bereiken en op welke manier hij het behalen ervan nagaat. 

Het voorontwerp wordt telkens voorgelegd aan de verschillende adviesorganen. 
 

- De gemeentelijke website en de website van de Nederlandstalige bibliotheek worden 

systematisch ingezet om de activiteiten van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid 

een grotere zichtbaarheid te geven. 
 

- De Nederlandstalige bibliotheek zal starten met het versturen van een eigen 

elektronische nieuwsbrief.  
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6.4. Glansrijk en duurzaam Ganshoren 
 

Ganshoren wordt al te vaak bestempeld als een wat saaie, muffe en residentiële grijze zone, 

gelegen in de schaduw van de Basiliek van Koekelberg. Een gemeente met weinig of geen 

culturele infrastructuur, waar niets te beleven valt, terwijl ze bij nader inzien toch heel wat 

erfgoedparels en enkele toeristische hotspots herbergt die te weinig bekend zijn bij het grote 

publiek en via een uitgekiende communicatie toeristisch uitgespeeld kunnen worden. Hierbij 

denke men in de eerste plaats aan de art deco basiliek (60% van haar oppervlakte is gelegen 

op Ganshorens grondgebied!). De Ganshorense landelijke dorpskern verdween volledig ten 

behoeve van dichtbevolkte woonwijken met individuele modernistische woningen uit het 

interbellum (2 woningen van architect-sleutelfiguur Antoine Pompe, waarvan één 

geklasseerd), een 40-tal bel-étage woningen in Expo 58-stijl van de Ganshorense modernist 

Raoul J. Brunswyck, en ook enkele recentere appartementsgebouwen van Jean Delhaye, die 

als leerling van Victor Horta diens werk omarmde en van de ondergang redde. 
 

De twee voornaamste gemeentelijke eigendommen – het Gemeentehuis op de Keizer 

Karellaan, en haar bijhuis op De Villegaslaan – herbergen beiden interessant meubilair en een 

ondergewaardeerde verzameling kunstwerken. In de eerstgenoemde vindt men een 

authentiek bewaarde concertzaal en opnamestudio uit 1938, dat vandaag gebruikt wordt als 

trouw- en raadszaal. Het tweede werd in 1965 als kantoorruimte ontworpen door Brunswyck 

en zijn vennoot Odon Wathelet. 
 

Uit onze bevraging over het culturele leven in Ganshoren blijkt ook dat verschillende inwoners 

aangeven dat hun beslissing om zich in Ganshoren te vestigen deels ingegeven werd door de 

nabijheid van groene zones. De Moerassen van Ganshoren liggen op een boogscheut van de 

dichtbevolkte woongebieden en vormen een welkome aanleiding tot rust en herbronning. In 

het centrum van de gemeente bevindt zich tevens het Groen Hart, een tot dusver 

onbestemde groene long, dat door omwonende voetgangers, fietsers en wandelaars 

doorkruist wordt, en dat heel wat potentieel kan hebben in het kader van een slim gebruik 

van de openbare ruimte. 

 

Intentieverklaring 
 

De decretale partners willen de inwoners van Ganshoren doen inzien dat ze in een boeiende 

en aantrekkelijke gemeente vertoeven, door op gerichte momenten culturele activiteiten op 

locatie te programmeren waarbij ze deze plekken kunnen ontdekken of herbeleven. Op die 

manier worden deze alternatieve locaties ter beschikking gesteld aan individuele gebruikers 

en verenigingen, zodat ze zich deze kunnen toeëigenen. 
 

De culturele partners zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en stellen het ecologisch 

bewustzijn prioritair in al hun initiatieven en activiteiten. 
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Bij het gebruik van de openbare ruimte in Ganshoren is het vanzelfsprekend dat deze 

waardevolle groene zones op een respectvolle manier, en met het oog voor duurzaamheid, 

ingezet en benut worden. 

 

Welke impact binnen 6 jaar? 
 

- De Erfgoedbank Ganshoren is een goed geoliede machine, met een actieve groep 

vrijwilligers die het lokaal erfgoed omarmen en uitdragen. 
 

- De Ganshorenaars hebben toegang tot de gemeentelijke kunstcollectie en weten deze 

te vinden en te raadplegen, zowel in het gemeentelijk archief, in de erfgoedcollectie 

van de bibliotheek, als op de website van de Erfgoedbank Brussel. 
 

- De Ganshorenaars weten dat ze voor een divers aanbod aan culturele activiteiten 

naast het GC De Zeyp ook op hun wenken bediend worden op alternatieve locaties, 

zowel binnen als in de openbare ruimte. 

 

Eerste stappen 
 

Glansrijk 
 

- De vrijwilligers van de Erfgoedbank Ganshoren worden op hun wekelijkse 

bijeenkomsten ondersteund en begeleid door de lokale coördinator in taken die op 

hun lijf geschreven zijn. Elke vrijwilliger krijgt de mogelijkheid om te doen wat hij het 

liefste wil en het beste kan. Om de zes maanden organiseren ze samen een infoavond 

op een spannende locatie, rond een bepaald thema. 
 

- Er wordt getracht om de vrijwilligersploeg van de Erfgoedbank nog uit te breiden. 
 

- Geïnspireerd op het stadsproject “Straatbeeld” in Geraardsbergen, trachten de lokale 

partners om andere Brusselse gemeenten mee in zee te krijgen om – in samenwerking 

met de Erfgoedcel Brussel – een erfgoedproject uit te werken in de openbare ruimte. 
 

- In het straatbeeld wordt meer aandacht besteed aan de 13 gesneuvelden uit de Eerste  

Wereldoorlog, waarvan de herinnering in evenveel straatnamen blijft voortleven. Dit 

project wordt uitgewerkt in samenwerking met andere gemeentelijke diensten. 
 

- Samen met de dienst Franse cultuur wordt een inventaris opgemaakt van de 

gemeentelijke kunstverzameling en -inboedel. 
 

- Rond de Ganshorense architect Raoul J. Brunswyck wordt in samenwerking met de 

vzw’s Korei en De Vrienden van de Basiliek een architectuurtraject annex 

tentoonstelling uitgewerkt, waarbij de bewoners van een door Brunswyck gebouwde 

woning actief betrokken worden. 
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- De Nederlandstalige bibliotheek wordt ingezet als een nieuwe exporuimte, met 

minstens één tentoonstelling per jaar rond een toonaangevende illustrator of een 

maatschappelijk relevant thema.  
 

Duurzaam 
 

- Alle culturele partners die zich in de omgeving van het Groen Hart bevinden (GC De 

Zeyp, Nederlandstalige bibliotheek, CC La Villa, diensten Nederlandse en Franse 

Cultuur) reflecteren over de mogelijkheden tot een slim gebruik van deze groene open 

ruimte. 
 

- De Nederlandstalige partners organiseren een groot netwerkmoment op basis van 

enkele actueel brandende maatschappelijke thema’s. 
 

- In samenwerking met de gemeentelijke diensten Leefmilieu en Agenda 21 wordt een 

inventaris gemaakt van alle duurzame materialen die op de gemeente ter beschikking 

staan of aangekocht moeten worden. 
 

- Zowel in hun reguliere werking als voor hun activiteiten gebruiken de partners zoveel 

mogelijk duurzame ingrediënten en materialen (vb. glazen flessen, geen 

wegwerpartikelen). Ze ruimen zelf hun evenementen op en laten de gebruikte ruimte 

telkens na als vanouds. 
 

- De Nederlandstalige bibliotheek stapt mee in het project van de “zadenbibliotheek”, 

een samenwerking tussen de gemeentelijke Franstalige bibliotheek, de gemeentelijke 

dienst Leefmilieu en Agenda 21. 
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7. BIJLAGEN 

 

Bijlage 1. Infrastructuurnota tussen de gemeente en het gemeenschapscentrum De Zeyp 
 

Bijlage 2. Convenant tussen de VGC en de gemeente Ganshoren 
 

Bijlage 3. Advies van de adviesraad cultuur 
 

Bijlage 4. Advies van de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum De Zeyp 
 

Bijlage 5. Advies van het beheersorgaan van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek 
[nog bij te voegen] 
 

Bijlage 6. Advies van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad 
 

Bijlage 7. Ledenlijst van de adviesraad cultuur 
 

Bijlage 8. Lijst van de Nederlandstalige culturele verenigingen in Ganshoren 
 

Bijlage 9. Verklaring op eer van het gemeentebestuur betreffende het personeel 

 


