Cultuurplan
Cultuur verhoogt de individuele en collectieve levenskwaliteit van de burgers en zorgt voor
emancipatie en een opening op de wereld, sociale cohesie en nieuwe banden binnen een
gemeenschappelijk gebied. We zullen daarom een cultuurbeleid voeren dat open is, multicultureel
en innovatief, maar ook duurzaam en participatief.
Via culturele centra, bibliotheken, academiën, het OCMW, culturele plaatsen en talrijke lokale
culturele actoren (collectieven, stichtingen, musea, verenigingen, …) beschikt de gemeente over
talrijke middelen om zo veel mogelijk burgers van alle generaties en uit alle wijken een betere
toegang te geven tot creatie en expressie. Een transversale aanpak van cultuur zal eveneens
aangemoedigd worden in alle openbare domeinen ten bate van de gehele Ukkelse bevolking.
Het cultuurbeleid van de gemeente wordt ontwikkeld rond deze hoofdprincipes die voorkomen in
onze algemene beleidsverklaring:







Ukkelaars aanmoedigen om deel te nemen aan het culturele leven van de gemeente,
Cultuur voor iedereen in de gehele gemeente beter toegankelijker maken,
Stimuleren van opvoeding en praktische beleving van cultuur,
Valoriseren van het lokale culturele en natuurlijke erfgoed,
Onder de aandacht brengen van diversiteit en culturele ontmoetingen,
Lokale kunstenaars ondersteunen en meer zichtbaarheid geven.

De acties om dit te bereiken:
 Meer ondersteuning van lokale culturele en socio-culturele actoren en van
beroepskunstenaars en amateurs,
 Ontwikkeling van samenwerkingen tussen culturele operatoren op het grondgebied,
 Uitbreiding van de grote culturele ontmoetingen van de gemeente,
 Ontwikkeling van de aanwezigheid van alle kunstvormen in de openbare ruimte en op
ongebruikelijke plaatsen.
De volgende middelen zullen o.a. gebruikt worden:
 Lancering van raadplegingen bij culturele operatoren, kunstenaars en Ukkelaars
 Creatie van het platform voor lokale culturele actoren
 Co-redaction van een gemeentelijk cultuurplan
 Lancering van de oproep tot projecten Cultuur
 Creatie van een cultuurpas
 Versterking van de communicatie naar alle Ukkelaars toe
 Creatie van een erfgoedparcours
 Lancering van nieuwe evenementen en culturele hoogtepunten (Fête de la musique, Rendezvous au jardin, Concours poésie,…)
 Bibliotheken buiten de muren
 Ondersteuning van culturele projecten in de wijken
 …
Drie grote projecten rond onze belangrijkste culturele plaatsen zullen eveneens deze legislatuur
markeren met de doelstelling om van het cultureel centrum van Ukkel een cultureel centrum voor
iedereen te maken, van la Ferme rose een huis voor dynamische culturen en van onze bibliotheken
vierde levensruimtes.

