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cultuur

culturEEl WESt-VlAANDErEN

Het imago van West-Vlaanderen als aantrekkelijke woonprovincie moet 
worden versterkt. Cultuur is dé katalysator voor de ontwikkeling van een 
buurt, gemeente of stad. Deze sector verdient dan ook onze steun.
De cultuurparticipatie ligt in West-Vlaanderen vrij hoog. De 
gemeentebesturen spelen sterk in op de mogelijkheden die door de 
Vlaamse decreten worden geboden.
Met de realisatie van het Concertgebouw in Brugge en de renovatie 
van het Kursaal in Oostende beschikt de provincie nu over twee 
grootschalige culturele infrastructuren die naast de andere culturele centra 
en gemeenschapscentra het draagvlak en de verscheidenheid in het 
culturele aanbod in de provincie moeten versterken.

Onderlinge afstemming en coördinatie is meer dan wenselijk. Door 
onderlinge afspraken tussen de West-Vlaamse centrumsteden te 
maken over wie investeert in theater, film, musea, ateliers, … kan een 
complementair stedelijk cultuurbeleid worden ontwikkeld. Wel is het zo 
dat er rekening gehouden moet worden met de schaalgrootte van de 

gemeenten zodat elke gemeente toch een eigen cultuurbeleid 
kan voeren. Een minimumaanbod moet er sowieso zijn.

Belangrijke culturele openluchtmanifestaties en evenementen 
zijn ook in het kader van de toeristische aantrekkingskracht 
van de provincie van groot belang.    Typische producten 
als het Folkfestival in Dranouter, Theater aan Zee in 
Oostende, het Cactusfestival in Brugge, Leffingeleuren in 
Middelkerke (Leffinge) en Novarock in Kortrijk versterken de 
cultuurtoeristische aantrekkingskracht van onze provincie.  

ErfgoED

culturEEl ErfgoEDDEcrEEt

In 2008 werd het cultureel-erfgoeddecreet goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet werd opgericht 
enerzijds om het culturele erfgoed te beschermen, anderzijds om organisaties, verenigingen en instellingen 
die zorg dragen voor het cultureel erfgoed via subsidies te stimuleren. 
Op basis van dit decreet werden voor West-Vlaanderen erfgoedconvenanten afgesloten met Brugge, Kortrijk, 
Ieper en de intergemeentelijke samenwerking TERF (Roeselare, Izegem, Lichtervelde, Ingelmunster, Hooglede, 
Moorslede en Staden). 
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In het kader van dit erfgoeddecreet startte de Vlaamse regering 
vanaf 1 juli 2008 met de 1-euro-maatregel om de cultuur- en 
erfgoedparticipatie van jongeren te verhogen. Jongeren tot 26 jaar 
betalen 1 euro toegangsgeld in alle nationaal erkende musea. Voor 
West-Vlaanderen gaat het om het Groeningemuseum in Kortrijk, 
het Hospitaalmuseum in Brugge, het Kunstmuseum aan Zee in 
Oostende, In Flanders Fieldmuseum in Ieper en het Ijzertoren 
Museum in Diksmuide. De 1 euro maatregel is vooral bedoeld om 
meer jongeren naar de musea te lokken. 

DorpSgEzichtEN

Onze provincie kent nog heel wat pittoreske dorpjes met hun 
typische rurale karakter. Denken we maar aan dorpjes zoals 
Stuivekenskerke, Stene, Vlissegem, Leffinge, Ramskapelle, Damme, 
Leke, Pollinkhove, Oostkerke, Zuienkerke, …
Deze dorpen komen echter steeds meer onder druk te staan van 
bouwgrage immobiliënbedrijven, die hun werkterrein uitbreiden nu 
grote steden en kuststeden zijn volgebouwd. Ze dreigen hierdoor 
steeds meer hun rurale en charmante karakter te verliezen. Om 
dit typische karakter toch te kunnen behouden kunnen een aantal 
initiatieven genomen worden. Hiervoor werd al een resolutie 
ingediend in het Vlaams parlement. Met de resolutie wordt aan de 
Vlaamse regering gevraagd om de lokale besturen te sensibiliseren 
en te ondersteunen bij het ontwikkelen van een ruimtelijke visie. 

gEbouWEN

Het historisch patrimonium in onze provincie telt nog heel wat gebouwen 
die misschien niet waardevol genoeg zijn om opgenomen te worden in de 
lijst van beschermde gebouwen van Monumenten en Landschappen, maar 
die omwille van hun lange geschiedenis, hun bouwstijl of sociale functie 
onmisbaar geworden zijn in het landschap van een dorp of stad. Het behoud 
van deze waardevolle gebouwen hangt veelal af van de verantwoordelijkheid 
die de gemeentebesturen nemen op het vlak van erfgoed en ruimtelijke 
ordening. 

MEEr MiDDElEN Voor ErkENDE MuSEA

In 2008 kreeg het Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke voor het eerst een regionale erkenning. 
Hierdoor krijgt het een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro. 
Het Hopmuseum in Poperinge kreeg een lokale erkenning en kan rekenen op een subsidie van 12.500 euro 
per jaar. 
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Ook de middelen van het In Flanders Fields Museum in Ieper stijgen met 350.000 euro tot 610.000 euro, maar 
deze stijging is te wijten aan een compensatie voor de 1 euromaatregel. 

oNzE VoorStEllEN

Dorpsgezichten
We roepen de Vlaamse regering op om lokale besturen te sensibiliseren en te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een ruimtelijke visie zodat dorpen als Klemskerke, Uitkerke en Mannekensvere hun 
rurale en charmante karakter kunnen behouden en uit handen blijven van de immobiliënsector. Hiervoor 
werd dus reeds een resolutie ingediend in het Vlaams parlement, maar omdat dorpen in de toekomst 
nog meer onder druk zullen komen te staan, zal de Vlaamse regering nog meer inspanningen moeten 
leveren om ze te vrijwaren van grote bouwprojecten. 

gebouwen
De Vlaamse overheid moet elke gemeente aansporen om bij de uitreiking van een sloopvergunning de 
erfgoedinventarissen van het bouwkundige erfgoed te consulteren, een erfgoedlijst van waardevolle 
gebouwen aan te leggen en een erfgoedcommissie op te richten die bij het uitreiken van een 
sloopvergunning eerst het gebouw op zijn historische waarde beoordeelt.    

religieus erfgoed
Heel veel lokale en kerkbesturen hebben een oprechte en 
diepgaande interesse voor hun religieus erfgoed, maar 
beschikken jammer genoeg over weinig deskundigheid 
inzake de correcte juridische en historisch-wetenschappelijke 
omgang met dit erfgoed. CD&V vraagt daarom de erkenning 
van een Vlaams Expertisecentrum. De voornaamste 
opdrachten voor dit centrum moeten zijn: het verstrekken 
van deskundige informatie, begeleiding en vorming van alle 
betrokken partners en het ontwikkelen van een beleidsvisie 
over herbestemming.

Het onderhoud en de ontsluiting van het immense patrimonium – niet alleen kerken, maar vooral ook 
kloosters, abdijen en gebouwen van de congregaties – wordt immers onhoudbaar voor de lokale en 
religieuze overheden. 
Bovendien moet dit Expertisecentrum nauw samenwerken met het nieuwe culturele erfgoedsteunpunt 
Faro én met het museum van de Parkabdij zodat de ontsluiting van het kerkelijk erfgoed voor een ruim 
publiek gegarandeerd wordt.

Musea
Het In Flanders Fields Museum in Ieper dat dankzij zijn groot succes te kampen heeft met een 
oppervlaktetekort, zal fors uitbreiden van 1.000 naar 1.600 m². Het concept voor het nieuwe museum 
moet klaar liggen tegen de zomer van 2009 zodat de werken in 2010 kunnen starten. Het museum 
krijgt van de Vlaamse regering een projectsubsidie van 500.000 euro om de ontsluiting van het 
oorlogslandschap verder uit te bouwen. 
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restauratiepremies
De Vlaamse regering voorziet jaarlijks subsidies voor de restauratie van beschermde monumenten. 
Zo werden de afgelopen jaren onder meer volgende gebouwen gerestaureerd of werd een 
restauratiepremie toegekend: de Brouwerij in Aartrijke, de Sint-Caroluskerk in Doomkerke (Ruiselede), 
de Sint-Amanduskerk in Ichtegem, O.L.V. Ter Duinenkerk in Oostende, de Oostmolen in Gistel, de 
Steenakkermolen in Langemark-Poelkapelle en de Windmolen ‘Ma Campagne’ in Wervik. Er zijn echter 
nog een aantal West-Vlaamse dossiers die reeds ontvankelijk verklaard zijn, maar nog geen premie 
toegekend kregen, zoals de restauratie van de inkombrug van het kasteel in Anzegem, werken aan de 
kapel Ter Bede in Kortrijk, de restauratie van de goederenloods van het Spoorwegstation in Wevelgem, 
de renovatie van de watertoren in Blankenberge, de restauratie van het orgel van de Sint-Annakerk in 
Stene (Oostende) of archeologisch onderzoek en de restauratie van de Sint-Clemenskerk in De Haan. 
Hiervoor moeten zeker de nodige middelen worden vrijgemaakt. 
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lokAAl cultuurbElEiD

In West-Vlaanderen stapten 48 van de 64 gemeenten in het decreet lokaal cultuurbeleid. Dit is 75% van 
de West-Vlaamse steden en gemeenten. Zij vertegenwoordigen 86,48% van de West-Vlaamse inwoners. 
Ook Deerlijk, Ingelmunster, Jabbeke en Ruiselede hebben te kennen gegeven dat zij vanaf 1 januari 2009 
aanspraak wensen te maken op de subsidie voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan. 
Het lokaal cultuurbeleid bracht in heel wat gemeenten een dynamiek teweeg, maar vaak betekende het ook 
een zware administratieve last, met als gevolg dat er soms meer aandacht ging naar de opmaak van plannen 
dan naar de eigenlijke uitvoering van het cultuurbeleidsplan. 
In het Vlaamse regeerakkoord werd minder planlast dan ook als doelstelling opgenomen. Via een 
decreetswijziging werd de planlast al grotendeels verminderd. 

oNzE VoorStEllEN

Er zijn nog steeds een aantal gemeenten in West-Vlaanderen  die nog niet zijn ingestapt in het decreet 
lokaal cultuurbeleid. 
Dentergem, Hooglede, Knokke-Heist, Koekelare, Lichtervelde, Lo-Reninge, Oudenburg, Pittem, Spiere-
Helkijn, Vleteren en Zuienkerke hebben nooit een subsidie aangevraagd in het kader van de uitvoering 
van een cultuurbeleidsplan. Dit zien wij als een gemiste kans om het lokale cultuurbeleid verder uit te 
bouwen. Vooral kleinere gemeenten stappen niet in het cultuurbeleid omdat ze niet over de vereiste 
infrastructuur beschikken. Daardoor wordt het culturele leven nog te vaak geconcentreerd in grotere 
steden. 
We vragen dan ook dat het decreet lokaal cultuurbeleid wordt aangepast en dat er geen 
infrastructuurvoorwaarden meer worden gesteld, zodat ook kleine gemeenten kunnen instappen in 
dit decreet. Zodoende zullen ook meer mensen in hun eigen wijk aan cultuur participeren, wat het 
gemeenschapsleven alleen maar versterkt. 

cultuurpArticipAtiE: cultuur Voor iEDErEEN

lAAgDrEMpElig

In West-Vlaanderen zijn er nog heel wat mensen die om allerlei redenen (financieel, mobiliteit, sociale drempel, 
interesse) geen toegang hebben tot culturele activiteiten. Nochtans is het voor CD&V zeer belangrijk dat 
iedereen voldoende kansen krijgt om aan culturele activiteiten te participeren. Cultuur zorgt voor je eigen 
ontplooiing en ontwikkeling, zorgt ervoor dat je ‘erbij’ hoort en dat je kunt meepraten met de mensen. 
De Vlaamse regering heeft de voorbije legislatuur enkele initiatieven genomen om de zogenaamde 
kansengroepen aan te sporen om cultuur op te snuiven. 
Het participatiedecreet, dat in 2008 werd goedgekeurd door het Vlaams parlement, zal bestaande initiatieven 
én nieuwe projecten ondersteunen die de participatie van kansengroepen bevorderen. Het participatiedecreet 
moet de hardnekkigste drempels wegwerken. Specifiek voor West-Vlaanderen kreeg het Katho een subisidie 
van 3000 euro, het CAW kreeg een susidie van 1250 euro en de Poëziezomer kreeg een subsidie van 30.000 
euro voor leesbevorderende projecten. 

oNzE VoorStEllEN

het participatiedecreet
De doelstellingen van het participatiedecreet zijn goed, maar we moeten er op toe zien dat er een 
degelijk beleid wordt uitgewerkt inzake de participatie van kansarmen en dat het decreet niet louter een 
geldschieter is voor tijdelijke projecten en nieuwe organisaties. 

uitbreiding 1-euro maatregel
Onze provincie kent ook nog waardevolle niet-erkende musea. Zij voelen zich verplicht om mee in te 
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stappen in de 1 euromaatregel, maar krijgen hier, in tegenstelling tot de erkende, geen compensatie 
voor. We vragen dan ook dat de 1 euromaatregel wordt geëvalueerd en indien relevant wordt uitgebreid 
naar niet-erkende musea of dat aan deze musea een tegemoetkoming gegeven wordt. 

bibliothEkEN

De openbare bibliotheek geldt nog steeds als het informatiecentrum en de ontmoetingsplaats bij uitstek voor 
jong en oud. 
De provincie West-Vlaanderen heeft in 1993 het project Winob opgezet: het West-Vlaams Informatienetwerk 
van Openbare bibliotheken. Winob heeft als doel het informatieaanbod van de West-Vlaamse openbare 
bibliotheken te verruimen, hun dienstverlening te verbeteren en de samenwerking tussen de bibliotheken 
te stimuleren. Winob ondersteunt de publiekswerking van openbare bibliotheken met campagnes, 
tentoonstellingen, verspreiden van promotiemateriaal, deelname aan acties zoals de Bibliotheekweek, …

oNzE VoorStEllEN

De openbare bibliotheek heeft een belangrijke functie 
als informatiecentrum en bijgevolg moet de prijs van 
(audiovisueel) uitleenmateriaal zo democratisch mogelijk 
worden gehouden. Ook toegang tot internet moet voor 
iedereen mogelijk en betaalbaar blijven.
Tijdens de zomermaanden kunnen bibliotheken een 
aanbod boeken ter beschikking blijven stellen voor de 
lezers op het strand. Vorige jaren werden al dergelijke 
initiatieven genomen, echter noch structureel noch op 
lange termijn ingebed. Wij zijn dan ook voorstander van 
een uitbreiding van de ‘strandbibliotheek’.

cultuur- EN gEMEENSchApScENtrA

Degelijke infrastructuur is onontbeerlijk voor een bruisend cultuurbeleid.  
Het concertgebouw in Brugge, het Kursaal in Oostende, De Spil in Roeselare en de Kortrijkse Schouwburg 
zorgen voor een uitgebreide programmatie waardoor de West-Vlaamse burger voor grote producties en 
voorstellingen niet meer ver moet lopen. Recent is dit rijtje aangevuld met Het Staf Versluyscentrum in 
Bredene. In Brugge werd ook een gloednieuw Regionaal Centrum voor jongerencultuur opgericht: Het 
Entrepot. 
De vier centrumsteden werken ook al jaren samen rond programmatie op het vlak van cultuur en om 
gemeenschappelijke initiatieven op te zetten rond publieksverbreding. Dit samenwerkingsverband, BROK 
genaamd, wordt gesteund vanuit de Provincie. 
Gemeenschaps- en cultuurcentra zorgen voor een verscheiden aanbod aan culturele voorstellingen dicht 
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bij huis. Ze bieden aan sociaal-culturele verenigingen vaak ook een betaalbare alternatieve locatie in 
vergelijking met de vaak onbetaalbare privé zalen.  Volgende West-Vlaamse gemeenten hebben reeds een 
cultuurcentrum: Brugge, Kortrijk, Roeselare, Ieper, Knokke-Heist, Menen, Tielt, Waregem, Blankenberge, 
Diksmuide, Koksijde, Torhout en Wevelgem.

oNzE VoorStEllEN

We moeten toezien op een goede lokale spreiding van 
cultuur- en gemeenschapscentra in de hele provincie. Er moet 
een verscheiden cultureel aanbod zijn, en we moeten als 
overheid samenwerking tussen de cultuurcentra bevorderen en 
concurrentie ontmoedigen. Het lokale verenigingsleven moet 
voldoende gebruik kunnen maken van de infrastructuur van de 
cultuur- en gemeenschapscentra.  Het lijstje van gemeenten met 
een cultuurcentrum, zoals hierboven vermeld, mag dus gerust 
nog een stuk uitgebreider worden. 

Het aanbod van cultuurcentra mag niet concurrerend zijn aan het aanbod van verenigingen. Wij pleiten 
voor een samenwerking tussen cultuurcentra en verenigingen om een verscheiden cultureel aanbod te 
realiseren. 
Het Entrepot in Brugge werkt momenteel met steun van de stad Brugge en de Provincie West-
Vlaanderen. Wij vragen dat er projectsteun komt vanuit het 
departement cultuur van de Vlaamse overheid voor het RCJC Het 
Entrepot. 

Er is destijds veel geïnvesteerd in de renovatie van het Kursaal, 
waardoor de leasingkosten voor het Kursaal zwaar om dragen zijn 
en een breakeven-exploitatie, ondanks de positieve resultaten, 
niet mogelijk is. Wij vragen dan ook dat de Vlaamse overheid een 
structurele betoelaging voorziet voor het Kursaal zodat het haar 
werking verder kan uitbouwen en een kwaliteitsvolle en betaalbare programmatie kan blijven aanbieden. 
Volgens het decreet lokaal cultuurbeleid kan de stad Oostende nog een cultuurcentrum categorie A 
oprichten. De stad is dan ook van plan om in de toekomst een gesubsidieerd cultuurcentrum uit te 
bouwen. CD&V vraagt alle steun voor deze plannen.

West-Vlaanderen in haar geheel en de regio Brugge in het 
bijzonder verdienen in elk geval sowieso een groter aandeel 
van de Vlaamse culturele subsidies. Alle huidige grote Vlaamse 
cultuurinstellingen zijn gesitueerd in Antwerpen en – weliswaar ook 
in minder mate – in Brussel. Buiten West-Vlaanderen dus.
Het Concertgebouw in Brugge bewees de voorbije jaren het 
succesverhaal op vlak van artistieke kwaliteit, publieksopkomst 
en appreciatie, maar wordt momenteel financieel gefnuikt in zijn 
groei. De Vlaamse overheid moet het Concertgebouw in Brugge 

dan ook erkennen als grote Vlaamse Cultuurinstelling en/of inspanningen doen om de zware recurrente 
infrastructuurlasten, gekoppeld aan een verhoogde werkingssubsidie voor het Concertgebouw, te 
dragen. 
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SociAAl-culturElE VErENigiNgEN

West-Vlaanderen kent tal van vrijwilligers en tal van verenigingen die met allerhande activiteiten mensen 
dichter bij elkaar willen brengen en de verzuring in de maatschappij tegengaan. Sociaal-culturele verenigingen 
houden het culturele leven draaiende en spelen een belangrijke rol in de gemeenschapsopbouw. We moeten 
deze verenigingen en de vrijwilligers dan ook maximaal ondersteunen stimuleren. 

DE billijkE VErgoEDiNg

De Vlaamse overheid besliste om de billijke vergoeding van verenigingen en vrijwilligers over te nemen, zoals 
vooropgesteld stond in het regeerakkoord. De billijke vergoeding betekende immers voor veel vrijwilligers een 
extra administratieve en financiële verplichting. 

oNzE VoorStEllEN

Veel sociaal-culturele verenigingen ondervinden nog een te grote concurrentie van de dienstencentra. 
Dienstencentra organiseren vaak activiteiten die ook door sociaal-culturele verenigingen kunnen worden 
aangeboden. 
Een goed voorbeeld: In het ontwerp van woonzorgdecreet is opgenomen dat lokale dienstencentra 
bij de organisatie van recreatieve activiteiten moeten samenwerken met lokale sociaal-culturele 
verenigingen en organisaties. Dit is voor de sociaal-culturele verenigingen alvast een goede zaak, maar 
we moeten er op blijven toezien dat dit in de praktijk ook zo gebeurt. 


