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Mondelinge vraag van mevr. Fraiteur: Art in Town. 

 
Mevr. Fraiteur vermeldt een artikel in de Wolvendael van januari 2017 over de steun van de ge-

meente aan "Art in Town", een project rond stadskunst waarbij gevels met kunst worden versierd gedurende 
6 maanden. Ze wil graag weten hoeveel kandidaten er zijn voor de eerste wedstrijd (de gevel van de Xavier 
De Buestraat 56) en of er wedstrijden voor nog andere gevels voorzien worden. 

Ze wil eveneens weten hoe de jurering verloopt, hoe het project gepromoot wordt en hoe de sa-
menwerking met "Art in Town" verloopt.  

 
Schepen Cools antwoordt dat "Art in Town" een jongerenproject is om gevels met kunst te versieren 

gedurende 6 maanden, via een wedstrijdformule. De gemeente komt hierbij enkel tussen voor de uitreiking 
van de stedenbouwkundige vergunning. Het college heeft 6 vergunningen uitgereikt (Xavier De Buestraat 56, 
Karmelietenstraat 182, Waterloosesteenweg 1135, Messidorlaan 161, Edith Cavellstraat 133 en Waterloose-
steenweg 846) en een zevende project (Engelandstraat 38) wordt momenteel behandeld door het gewest 
voor de uitreiking van de vergunning. 

 
De uitwerking van deze initiatieven is echter complex omdat er private financiering gezocht moet 

worden. De promotoren van "Art in Town" zullen zorgen voor de inhuldiging van de bekroonde kunste-
naar voor het eerste gebouw (Xavier De Buestraat - gevel boven het uitstalraam tegenover Neuhaus) die 
eventueel kan plaatsvinden tijdens "Film op het voorplein".  

 
De gemeente komt niet tussen bij de samenstelling van de jury maar heeft wel vetorecht over de in-

gediende projecten om bijzonder ongepaste werken in de openbare ruimte te voorkomen. 
 
In de Wolvendael en op hun website werden artikels rond "Art in Town" gepubliceerd. 
 
Het grootse struikelblok van "Art in Town" is het vinden van voldoende financiering. "Art in Town" 

wenst ook uit te breiden tot het gewest en heeft al contacten met de gemeente Elsene. 


