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Voorwoord 
In deze legislatuur wordt de doorgedreven samenwerking van het lokaal cultuurbeleid verder uitgerold 

en uitgediept.  We kiezen bewust voor gemeenschappelijke overkoepelende doelstellingen (voor de 

bibliotheken, cultuurcentra en –antennes), en stellen per district een cultuurteam samen dat die 

doelstellingen in nauw overleg met de staf vanuit één globale visie realiseert. 

Door een veelzijdig aanbod en een correcte dienstverlening op maat te combineren met heldere en open 
communicatie houden we de vinger aan de Antwerpse cultuurpols.  Elke Antwerpenaar kan zijn gading 
vinden of krijgt de kans zichzelf cultureel (verder) te ontplooien.  Steeds explicieter kiezen we daarbij voor 
een geïntegreerd verhaal.  We stemmen de violen tussen de verschillende partners en stimuleren en 
bevorderen samenwerkingsverbanden op alle niveaus. 

Zo zullen de ontmoetingscentra Oude Badhuis, Merksem Dok en Stadsmagazijn vanaf 1 januari deel 

uitmaken van het netwerk van het lokaal cultuurbeleid.  Deze “inkantelingsoperatie” werd in 2013 grondig 

voorbereid en zal er vanaf 2014 voor zorgen dat we een nóg fijnmaziger cultureel ontmoetingsnetwerk 

kunnen aanbieden. 

En onze infrastructuur breidt nog verder uit. Momenteel wordt in drie districten een nieuw cultuurcentrum 

gebouwd (in 2014 zal CC Hof de Bist in Ekeren geopend worden, de oplevering van de CC’s in Hoboken en 

Zandvliet is voorzien midden 2015).  Verder zullen we minstens drie bibliotheken uitrusten met een 

zelfuitleensysteem.  In 2014 gaan we daar in Hoboken mee van start.  Door (mits een definitieve 

overeenkomst met de uitgeverijen) in te tekenen op het pilootproject rond eBooks dat in 2014 door Bibnet 

gelanceerd wordt, trekken de bibliotheken de kaart van de vernieuwing nog verder door.  

We streven er naar zoveel mogelijk Antwerpenaars te bereiken en zetten specifiek in op kinderen, tieners, 

jongeren en kansengroepen.  In 2015 komt het tweejaarlijkse sociaal-artistieke “Enterfestival“ naar 

Antwerpen, ter voorbereiding zetten we daar samen met de organisator Demos in 2014 al graag de 

schouders mee onder. 

Omdat deze ambitieuze plannen gepaard gaan met enkele nieuwe of besparingsmaatregelen (centralisatie 

van het communicatiebudget en besparingen op werkings-, investerings- en personeelsmiddelen) zal het 

een extra uitdaging zijn om de efficiëntie van onze werking voortdurend in vraag te stellen en regelmatig 

duidelijke keuzes te maken. 
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Stedelijke doelstellingen en acties 2014 

Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal 

cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien 

Door toegankelijkheid centraal te plaatsen en door expliciet de hele stad te gebruiken als plek voor 

ontmoeting en cultuurbeleving, kan ieder die dit wil genieten van een – zowel qua aanbieder als qua aard – 

gevarieerd lokaal cultuuraanbod. 

Het sociocultureel aanbod is veelzijdig, kwaliteitsvol, stedelijk relevant en lokaal 

verankerd 

We bieden de Antwerpenaar een uitgebreid en veelzijdig cultuuraanbod dat geënt is op en ingebed is in de 

eigen buurt.  De typisch stedelijke context is altijd het uitgangspunt voor de aard van het aanbod en de 

voorzieningen. 

Het sociocultureel aanbod is er voor alle inwoners.  Het aanbod beperkt zich niet tot het uitlenen van 

boeken in de bibliotheek, het programmeren van voorstellingen of organiseren van activiteiten in de 

cultuur- en ontmoetingscentra, maar bestaat o.a. ook uit de verhuur van lokalen aan lokale verenigingen, 

het ter beschikking stellen van studieruimtes, computers en internet of ondersteuning via subsidies of 

vorming. 

1.1. Kwaliteitsvol aanbod in openbare bibliotheken, cultuur- en ontmoetingscentra 

De voorzieningen en het aanbod in de bibliotheken en cultuurcentra beantwoorden aan de momenteel 

geldende standaarden.  Met het oog op een zo breed mogelijke participatie van de gehele Antwerpse 

bevolking zijn ze verscheiden en vernieuwend. 

We realiseren: 

• een actueel aanbod  

o door minimaal een vernieuwingsgraad in collecties te voorzien en door het realiseren van 

een evenwicht in aangroei en afvoer van de collecties. 

o door het uitbouwen van een artistiek programma, als netwerk, in samenwerking met de 

Antwerpse en Vlaamse kunstenorganisaties (geïntegreerd kunstenbeleid) 

• een divers en vraaggericht aanbod 

o door maximaal af te stemmen op de behoeften van de klanten, op de samenstelling van de 

bevolking en op het rendement van de verschillende collectieonderdelen (o.a. verhogen 

aantal taalcursussen NT2 makkelijk lezen boeken)  

o door af te stemmen op de demografische samenstelling van de stad met het oog op een zo 

breed mogelijke participatie (bezoekersprofiel) 

• een innoverend aanbod 

o door in te zetten op digitalisering (zie beleidsprioriteit Vlaanderen): content, tablets, 

eBooks,... 

o door het initiëren van innoverende projecten en een vernieuwend vormingsaanbod 

(vervolg project Biodroom en andere) 
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De bibliotheken nemen initiatieven die de link leggen tussen de fysieke collectie en het digitaal aanbod. 

In 2014 zijn volgende concrete acties gepland: 

Proefproject rond aanbod eBooks en uitbreiding digitale content voor het bibliotheekaanbod.  

Verder zetten we ook in op het uitbreiden van het taalcursussenaanbod.  Samen met Demos bereiden we 

het Enter festival voor dat in 2015 in Antwerpen doorgaat en focust op de sociaal-artistieke praktijk in 

Vlaanderen. 

1.2. Lokale verankering van het socioculturele aanbod in de districten 

We zorgen voor een sociocultureel aanbod met het oog op het bereiken van een publiek dat de 

demografische samenstelling van de wijk en buurt weerspiegelt. 

In de voorbije periode werd de werking al sterk gedecentraliseerd met de oprichting van een vzw lokaal 

cultuurbeleid in elk district.  We gaan op de ingeslagen weg verder door het behoud van de toelages aan de 

vzw's en de districten, door het versterken van de cultuurteams in de districten en het zwaartepunt van de 

werking van het lokaal cultuurbeleid nog meer te verleggen en op maat van de districten te organiseren. 

We zorgen met ons socio-cultureel aanbod en onze infrastructuur voor duurzame ontmoeting.  We werken 

samen met professionele en niet-professionele partners om verbindende activiteiten op te zetten (sociaal-

artistieke projecten).  We zetten projecten op en organiseren evenementen in de publieke ruimte die de 

leefbaarheid van buurt, district of stad versterken.  BIB-punten en bib-pakketten versterken de 

ontmoetingsfunctie van buurthuizen en ontmoetingscentra (en rvt’s en dienstencentra), en waar mogelijk 

wordt samengewerkt met het DKO om een gezamenlijk socio-cultureel aanbod te realiseren. 

In 2014 betekent dit volgende concrete projecten of acties: de integratie van ontmoetingscentra 

Oude Badhuis, Stadsmagazijn en Merksem Dok, het vernieuwen van de werking van de 

cultuurnetwerkers (vroegere cultuurtoeleiders), de oprichting van de vzw lokaal cultuurbeleid Borgerhout 

en het werken aan de herkenbaarheid van de BIB-punten.  

1.3. Cultuureducatie 

Door cultuureducatie wordt het informatie- en cultuuraanbod toegankelijk en begrijpelijk gemaakt en 

werkt het inspirerend. 

In 2014 wordt de samenwerking met onderwijs – de vroegere strategische doelstelling CS15 – 

geëvalueerd en verdergezet onder de nieuwe doelstelling “Een gecoördineerde net- en 

bedrijfsoverschrijdende cultuureducatieve aanpak realiseert brede buurtscholen en actieve en receptieve 

participatie aan kunst, cultuur en erfgoed” (1SLW020201).  Er wordt ook een traject opgezet rond 

mediawijsheid voor kinderen, een leerlijn waarbij kinderen leren gebruik maken van het digitale 

informatieaanbod: ‘van digigedoe tot mediawijsheid’. 

1.4. Cultuurcommunicatie 

Vanuit een globaal communicatieplan informeren we de Antwerpenaar op een wervende en duurzame 

manier.  We maken daarbij optimaal gebruik van de hedendaagse communicatiekanalen en -middelen. 

• We zetten in op sociale media en onderzoeken de digitale mogelijkheden voor promotie van ons 

aanbod en activiteiten 
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• We maken maximaal gebruik van digitale dragers (de A-kaart en www.dna.be maken daar een 

onderdeel van uit) 

• We starten een project rond de afbouw van drukwerk en tekenen o.a. in op het nieuwe A-platform 

ifv meer digitale communicatie en dienstverlening. 

• We organiseren marketingacties met het oog op klantenbinding (in functie van het beperken van 

het aantal afhakers) 

• We kiezen zoveel mogelijk voor bestemmelinggeoriënteerde communicatie 

• We communiceren in samenwerking met andere culturele partners het lokale culturele en 

artistieke aanbod op maat van doelgroepen 

1.5. Klantvriendelijkheid 

Bij de organisatie van het lokaal cultuurbeleid houden we permanent rekening met een klantvriendelijke 

benadering. 

Projecten en acties In 2014: herkenbaarheid van het bibliotheekpersoneel, de uitrol van het nieuwe 

tickettingsysteem, het uitbreiden van de klantendienstbereik richting het hele lokaal cultuurbeleid.  

Wiki uitbouwen als informatiekanaal voor de publiekswerkers.  

1.6. De stad als dynamisch cultuurforum 

De cultuurmakers en socioculturele verenigingen in de stad zijn partners die het globale stedelijke aanbod 

mee uitbouwen.  Dit doen we door met hen in dialoog te gaan en hen waar nodig en mogelijk financieel, 

logistiek, inhoudelijk en communicatief te ondersteunen. 

• We zorgen voor transparante en laagdrempelige projectsubsidies voor cultuurmakers en socio-

culturele verenigingen die een originele bijdrage leveren aan het Antwerpse cultuurleven 

(verbeterproject doorlooptijd). 

• We zorgen voor transparante en laagdrempelige werkingssubsidies voor cultuurmakers en socio-

culturele verenigingen die een originele bijdrage leveren aan het Antwerpse cultuurleven. 

• We zorgen voor een front-office voor inhoudelijke vragen van cultuurmakers en socio-culturele 

verenigingen. 

• We zetten verder in op een actief-receptieve werking. 

• We ondersteunen partners die de culturele competenties van cultuurmarkers en socio-culturele 

verenigingen te versterken. 

• We ondersteunen de adviesorganen cultuur. 

• We ondersteunen door inzet van eigen materiaal en technische ondersteuning in functie van actief-

receptieve werking. 

• Voor het uitlenen van materiaal verwijzen we door naar stedelijke diensten. 

• We zorgen voor een transparante en klantvriendelijke zaalverhuur ten dienste van cultuurmakers 

en socio-culturele verenigingen (i.s.m. Vespa, netwerk ontmoetingsruimten, brede school, …). 

• We ondersteunen partners door hun culturele activiteiten te communiceren of hen toe te leiden 

naar bestaande communicatiekanalen. 

• We communiceren op transparante en toegankelijke wijze de verschillende ondersteunings-

mogelijkheden voor cultuurmakers en socio-culturele verenigingen. 

• Het lokaal cultuuraanbod draagt bij tot de realisatie van brede buurtscholen. 
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Voor 2014 zijn volgende acties gepland: implementeren van de nieuwe subsidiereglementen – 

impulssubsidies en ‘kunst maakt de stad’ – en optimaliseren projectsubsidies FOTO.  De bestaande 

districtsadviesraden worden aangepast aan het nieuwe werkkader, de stedelijke adviesraden vervangen 

door conferenties van afgevaardigden.  Er worden voor en door alle raden  instrumenten voor inspraak 

ontwikkeld en we zetten in op het verder afstemmen van de verschillende adviesraden onderling (cultuur, 

sport, jeugd en senioren). 

1.7. Aanbod op maat voor moeilijk te bereiken doelgroepen 

We stemmen onze voorzieningen en ons aanbod af op de kansengroepen, zodat iedere Antwerpenaar het 

aanbod kent en er gebruik van kan maken: 

• A-kaart omnio-statuut. 

• Er is een nieuwe afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. 

• We organiseren in samenwerking met algemeen onderwijsbeleid en jeugdwerk op geregelde 

tijdstippen focus- en evaluatiegesprekken over de kwaliteit van het aanbod in bibliotheken en 

cultuurcentra. 

• De werking lokaal sociaal beleid wordt verdergezet en volledig geïntegreerd in de dagelijkse 

werking van de verschillende partners van het lokaal cultuurbeleid (bibliotheken, cultuur- en 

ontmoetingscentra).  

• Samenwerking bibliotheken rond mediawijsheid en e-inclusie gericht op de maatschappelijke 

integratie en ontplooiing van kansengroepen. 

• De bibliotheken nemen initiatieven om, in samenwerking met partners zoals het Huis van het 

Nederlands, Centra voor Basiseducatie, Samenlevingsopbouw…, Antwerpenaars die Nederlands 

leren te ondersteunen. 

• Bib aan huis 

• In samenwerking met de dienst inburgering is er een aanbod op maat voor inburgeraars. 

• De bibliotheken voorzien een aanbod (BIB-punten of pakketten) in stedelijke RVT’s en 

dienstencentra. 

In 2014 worden de samenwerkingsovereenkomsten vernieuwd met partners als APGA, Tutti Fratelli, 

Vormingplus,…  Er worden vier nieuwe acties stadsbreed uitgewerkt om de vrijetijdsparticipatie van 

mensen in armoede te bevorderen: versterken sociaal luik van de A-kaart (voor mensen met omnio-

statuut), introduceren van professionele vrijetijdsbemiddelaars, bestaande initiatieven uitbouwen tot 

loketwerkingen vrijetijd, het initiëren van een experimentenfonds voor vrijetijdsparticipatie.   

De vroegere ‘stedenfondsprojecten’ worden vanaf 2014 ondergebracht in de nieuwe subsidiereglementen 

waarbinnen specifieke criteria werden opgenomen voor het ondersteunen van kunstenorganisaties of 

socio-culturele verenigingen die zich toeleggen op een sociaal artistieke werking. 

1.8.  Aanbod op maat voor kinderen, tieners, jongeren en hun begeleiders 

We stemmen onze voorzieningen en ons aanbod af op kinderen, tieners, jongeren en hun begeleiders 

zodat zij het aanbod kennen en er gebruik van kunnen maken. 

De bibliotheken werken een aanbod uit: 

• op maat van baby’s en peuters (van 0 tot 3 jaar) en hun begeleiders: de bibliotheekwerking voor 

stedelijke kinderkribbes en onthaalouders  
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• op maat van kinderen (van 4 tot 12 jaar) en hun begeleiders: een gedifferentieerd lees-, leer- en 

mediatraject uit voor basisscholen en middelbare scholen 

Er wordt een leerlijn cultuureducatie ontwikkeld voor kinderen, tieners en jongeren in samenwerking met 

algemeen onderwijsbeleid binnen de schooltijd. 

De bibliotheken nemen initiatieven rond leesbevordering voor peuters, kleuters, tieners en jongeren en 

hun begeleiders (vb. digitaal platform) en taalontwikkeling. 

De cultuurcentra werken een gedifferentieerd aanbod uit op maat van tieners (van 13 tot 18 jaar) en hun 

begeleiders, in samenwerking met het algemeen onderwijsbeleid en jeugd.  

De acties voor 2014 die centraal worden uitgewerkt en uitgerold over alle districten zijn de 

jeugdboekenweek, de voorleesweek en boekenklap.  Verder wordt vooral werk gemaakt van een 

geïntegreerde educatieve werking per district en wordt de scholenwerking geëvalueerd en ook de 

bestaande samenwerking met kind & gezin. 

De socioculturele infrastructuur is uitnodigend en optimaal toegankelijk 

We maken onze infrastructuur zo herkenbaar, uitnodigend en toegankelijk mogelijk met het oog op 

cultuurbeleving, ontmoeting en ontplooiing. 

2.1. Toegankelijke en evenwichtig verspreide socioculturele infrastructuur 

• Hof de Bist / Gravenhof / De Schelde 

• Inschuiven OC’s 

Door middel van renovatie en nieuwbouwprojecten zorgen we voor toegankelijke infrastructuur.  

Tegelijkertijd streven we naar een evenwichtige spreiding over het grondgebied van de stad. 

Tijdens deze beleidsperiode wordt de nieuwe cultuur- en ontmoetingsinfrastructuur gerealiseerd in Ekeren 

(Hof de Bist), Zandvliet (VC De Schelde) en Hoboken (CC Gravenhof). 

Verder wordt onderzocht op welke manier het gebruik van de bestaande infrastructuur kan 

geoptimaliseerd worden. 

2.2. Hedendaags duurzaam comfort in de socioculturele infrastructuur 

Bij nieuwbouw- of verbouwingsprojecten houden we maximaal rekening met de toegankelijkheid van de 

gebouwen en met duurzaamheid, comfort en de noden van de gebruikers. 

Er wordt een actieplan opgesteld om de fysieke toegankelijkheid van de infrastructuur te verbeteren. 

2.3. Kwaliteitsvolle dienstverlening dankzij duurzame vooruitstrevende technologie 

We voeren het nieuw ticketing-, toegangs- en kassasysteem in en voegen waar mogelijk loketten samen: 

geïntegreerde loketten zorgen ervoor dat de burger een duidelijk aanspreekpunt heeft voor alle culturele 

voorzieningen in het district.  Hierdoor zorgen we voor een meer kwalitatieve en klantvriendelijke 

dienstverlening. 
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We werken aan verdere digitalisering / zelfuitleen in de bibliotheken / inschrijvingen, verlengingen.   

We stellen onze zalen maximaal ter beschikking. 

De acties voor 2014 zijn: een LED-verlichtingsplan voor de cultuurcentra, zelfuitleensysteem in 

bib Couwelaar, het installeren van betaalautomaten in de bibliotheken.  In 2014 zou het nieuwe 

ticketing-, toegangs- en kassasysteem grotendeels operationeel moeten zijn. 

2.4. Herkenbare socioculturele infrastructuur 

Door weldoordachte ingrepen qua huisstijl en marketing zorgen we ervoor dat onze gebouwen en hun 

functie herkenbaar zijn. 

Een coördinerend duurzaam cultuurbeleid zorgt voor meer samenwerking, 

participatie en ontmoeting 

Het lokale cultuuraanbod in de stad is veelzijdig en complementair.  De verschillende actoren werken 

samen en hun expertise wordt gebundeld en gedeeld.  Hiervoor nemen we op alle niveaus een 

coördinerende rol op. 

3.1. Samenwerking in het district 

Het lokale cultuuraanbod in de stad is veelzijdig en complementair.  De verschillende actoren werken 

samen en hun expertise wordt gebundeld en gedeeld.  Hiervoor nemen we op alle niveaus een 

coördinerende rol op: 

• We brengen alle culturele spelers (individuen en verenigingen) in het district in kaart. 

• We zijn aanspreekpunt, bundelen informatie en expertise. 

• We brengen de juiste mensen of verenigingen met elkaar in contact en stimuleren 

samenwerkingen complementariteit. 

• We zoeken mee naar oplossingen voor eventuele ontbrekende schakels in het lokale 

cultuuraanbod. 

• We coördineren en ondersteunen de adviesorganen in het district en bevorderen participatie en 

inspraak. 

• We hebben aandacht voor erfgoedprojecten in district (mini-convenanten). 

3.2. Samenwerking in de stad 

Het lokale cultuuraanbod in de stad is veelzijdig en complementair.  De verschillende actoren werken 

samen en hun expertise wordt gebundeld en gedeeld.  Hiervoor nemen we op alle niveaus een 

coördinerende rol op: 

• We brengen alle culturele spelers (individuen en verenigingen) in de stad in kaart. 

• We zijn aanspreekpunt, bundelen informatie en expertise. 

• We brengen de juiste mensen of verenigingen met elkaar in contact en stimuleren samenwerking 

en complementariteit. 

• We zorgen voor een evenwichtige spreiding van het globale cultuuraanbod over de hele stad 

(spreidingsopdracht, ook resolutie uit inspraakmoment). 
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• We zoeken mee naar oplossingen voor eventuele ontbrekende schakels in het stedelijke 

cultuuraanbod. 

• We coördineren en ondersteunen de stedelijke adviesorganen en bevorderen participatie en 

inspraak. 

• We onderzoeken en stimuleren mogelijke samenwerking met het DKO of met lokale hogescholen 

en universiteit. 

• We coördineren en zetten structurele samenwerking op tussen onderwijs, jeugd(werk) en lokaal 

cultuurbeleid: ontwikkeling verenigingendatabank. 

• We organiseren het sectoroverleg. 

3.3. Samenwerking op Vlaams niveau 

We brengen op Vlaams niveau de juiste mensen of verenigingen met elkaar in contact en stimuleren 

samenwerking, kennis- en expertise uitwisseling en complementariteit.  We informeren, werken samen 

met en laten ons informeren door Vlaamse adviesorganen, kenniscentra of steunpunten. 

3.4. Stadsbrede cultuurcommunicatie 

We bundelen de informatie over het lokale cultuuraanbod en kiezen zowel in de stad als het district voor 

overkoepelende, duurzame, heldere en bestemmelinggeoriënteerde communicatie. 

In 2014 wordt de samenwerkingsovereenkomst met Prospekta vernieuwd en wordt er samen met de 

districten een actieplan uitgewerkt. 

3.5. Voortrekkersrol in Vlaanderen dankzij innovatie en vernieuwing 

We onderzoeken vernieuwende projecten en ontwikkelen ze zélf of helpen bij het realiseren ervan.   

We geven ruimte aan het experiment en aan het testen en ontwikkelen van nieuwe methodieken. 

Via deelname aan de Academie voor morgen (een intensief opleidingstraject gericht op innovatie binnen 

het lokaal cultuurbeleid) wordt in 2014 de werking van bib Elsschot aangepakt. 

3.6. Efficiënte vrijwilligerswerking 

We beheren zowel op stedelijk als op districtsniveau een databestand van vrijwilligers.  We bouwen 

expertise op rond vrijwilligerswerking en delen die. 
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Hardware 

Human Resources 

Inbreng HR 2014 

 

CC aantal VTE 

A-niveau 

Consulent cultuurfunctionaris 8 7,6 

B-niveau 

Boekhouder 1 0,8 

Deskundige cultuurfunctionaris 21 18,4 

Deskundige grafisch ontwerp 1 0 

Deskundige communicatie 1 1 

C-niveau 

Administratief assistent 28 24,6 

Technisch vakspecialist (cultuur) 15 14,5 

D-niveau 

Administratief bediende 7 5,9 

Ploegbaas 1 0,5 

Polyvalent vakman/-vrouw 25 21,57 

E-niveau 

Polyvalent werkman/-vrouw 7 6,6 

Totalen 111 98,07 

 

 

LCB + CA aantal VTE 

A-niveau 

Afdelingschef (algemene functie) 2 1,8 

Afdelingschef (bib) 3 2,8 

Bestuurscoördinator (cultuur) 2 2 

Consulent (economie) 2 1,8 

Consulent (cultuurfunctionaris) 1 1 

Consulent (bestuurskunde) 1 1 

Deskundige (assistent 
dienstleider) 

2 2 

Deskundige (boekhouding) 1 0,8 

Deskundige (communicatie) 1 1 

Hoofddeskundige 1 1 

Deskundige (cultuurfunctionaris) 12 10,9 

Deskundige (maatschappelijk 
werk) 

1 1 

C-niveau 

Administratief assistent 1 1 

D-niveau 

Administratief bediende 2 1,5 

Totalen 32 29,6 

 

 

BIB aantal VTE 

A-niveau 

Consulent (cultuurfunctionaris) 1 1 

Afdelingschef 2 1,8 

B-niveau 

Hoofddeskundige dienstleider 9 8,6 

Deskundige  
assistent dienstleider 

19 16,90 

Deskundige 
maatschappelijk werk 

1 1 

Deskundige cultuurfunctionaris 5 4,8 

C-niveau 

Administratief assistent 99 78,23 

Bestuursassistent 1 0,80 

D-niveau 

Administratief bediende 51 39,73 

Polyvalent vakman (algemene 
functie) 

6 5,5 

Polyvalent vakman (rollend 
materieel) 

7 6,8 

E-niveau 

Museumtoezichter 1 1 

Polyvalent werkman/-vrouw 10 8,3 

Totalen 212 174,46 
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Personeelsplanning 2014 

2014 staat in het teken van de verdere uitbouw van de doorgedreven samenwerkingen tussen de partners 

binnen de districten.  Om deze te versterken zullen er in ieder district cultuurteams worden samengesteld 

die voor heel het lokaal cultuurbeleid van het district werken.  De eigenheid van de districten staat hierbij 

centraal.  Hiervoor worden trajecten op maat gestart en zal er o.a. ook bekeken worden wat de 

personeelsbehoeften zijn per district. 

De samenwerkingen worden ook verder uitgebouwd.  Zo worden de ontmoetingscentra binnen de stad 

Antwerpen ingekanteld in het lokale cultuurbeleid vanaf 1 januari 2014. 

Het belooft een creatieve en ambitieuze oefening te worden daar het personeelskader sinds midden 2013 

door een besparingsronde geslonken is.  Samen met de cultuurcoördinatoren zal bekeken worden welke 

profielen en functies noodzakelijk zijn om een succesvol lokaal cultuurbeleid te realiseren op maat van het 

district. 

Verandertrajecten 

In het HR plan voor 2014 zijn de verandertrajecten die gepaard gaan met de organisatieveranderingen per 

district centraal opgenomen.  Op maat en ondersteunend zijn hierbij twee sleutelbegrippen die borg 

moeten staan voor het succes van de voorziene trajecten. 

Vanuit HR willen we de cultuurcoördinatoren zoveel mogelijk ondersteunen bij het realiseren van hun 

opdracht: op basis van het beschikbare personeel, de beschikbare middelen en infrastructuur een globaal 

verhaal uit te schrijven, waardoor de doelstellingen centraal én op het niveau van het district optimaal 

gerealiseerd worden. 

Talent en ontwikkeling 

We blijven werken aan de competenties en ontwikkeling van de medewerkers via opleidingen en coaching.  

Via de implementatie van een nieuw platform ‘succesfactors’ geven we de medewerkers nog meer de kans 

hun eigen loopbaan en ontwikkeling in handen te nemen. 

Ook blijft de nadruk liggen op de coaching van leidinggevenden (individueel en in groep) om de 

organisatiedoelen die zijn vooropgesteld te realiseren. 
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Financiën 

In dit deel wordt eerst een overzicht gegeven van de budgetten per operationele doelstelling.   

Daarna worden de kosten naar aard verdeeld weergegeven. 

Overzicht per operationele doelstelling 

Doelstelling  
Exploitatie Investering 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 

1SBR010101 2.192.937  8.500 

1SBR010102 3.279.468   

1SBR010104 275.000   

1SBR010105  990.000  

1SBR010106 544.000   

1SBR010107 496.900 192.500  

1SBR010108 25.000   

1SBR010201 267.100  6.638.994 

1SBR010202 3.334.408 129.000 100.000 

1SBR010203 188.500  237.000 

1SBR010302 113.710 6.800.000  

1SBR010303 3.100 303.000  

1SBR010304 280.000   

Totalen 11.000.123 8.414.500 6.984.494 

Overzicht van de uitgaven op exploitatiekredieten 

Exploitatie uitgaven: werkingskosten 

Huur bibliotheeklocaties 213.600 

Onderhoud, herstellingen en externe diensten gebouwen 562.500 

Schoonmaak gebouwen 1.481.300 

Energie en water 1.041.208 

Erelonen en studiekosten 35.100 

Vergoedingen voor optredens e.d. 25.000 

Vergoedingen voor jeugdactiviteiten vnl. Jeugdboekenweek 25.000 

Overkoepelende projecten LCB 40.000 

Internationale samenwerkingsprojecten 30.000 

Werkingskosten LCB 293.300 

Technische kosten 30.100 

Versiebeheer ticketing-toegangscontrole varenden 60.000 

Vervoerskosten varenden 2.500 

Wettelijke keuringen 19.900 

Communicatiekosten LCB 274.900 

Communicatiekosten CC’s 149.182 

Leasing voertuigen 17.500 

Kilometervergoeding, reis- en verblijfkosten 18.900 

Huurkosten (o.a. technische benodigdheden, zalen,…) 54.400 

Belastingen en financiële kosten 26.500 

Totaal 4.400.890 
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Exploitatie uitgaven: toelagen 

District Antwerpen 112.900 

District Berchem 27.900 

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 10.100 

District Borgerhout 28.700 

District Deurne 43.800 

District Ekeren 39.400 

District Hoboken 56.900 

District Merksem 27.900 

District Wilrijk 27.400 

Stedenfonds doorgeefsubsidie 2013 316.470 

vzw LCB Antwerpen (Oude Badhuis, Stadsmagazijn) 100.000 

vzw LCB Merksem (MerksemDok) 50.000 

vzw Creatie en Ontmoeting 200.000 

vzw Werkmaat 53.100 

vzw Fameus (Huis voor Amateurkunsten) 325.000 

Projectenfonds cultuur/onderwijs 50.000 

Blidscap 4.000 

Andere toelagen (bv. subsidies) 2.647.625 

Totaal 4.221.195 

Overzicht van de ontvangsten op exploitatiekredieten 

Exploitatie: ontvangsten 

Bibliotheek ontvangsten verkoop, lidgelden, fotokopieën e.d. 990.000 

Doorrekening exploitatiekosten 21.500 

Vergoeding voor Bibnet 200.000 

Verhuringen 96.500 

Terugvorderingen kosten nutsvoorziening 11.000 

Participatiedecreet 170.000 

Enveloppetoelage voor LCB  
(BIB, CC, LCB, 1 euro-subsidie, cultuurcoördinator, gemeenschapsvormend) 

6.800.000 

Toelage Vlaamse gemeenschap: gevangenisbibliotheek 22.500 

Provinciale werkingssubsidie voor IBL 23.000 

Subsidie Vlaamse gemeenschap voor participatie in het provinciaal bibliotheeknetwerk 80.000 

Totaal 8.414.500 
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Overzicht van de uitgaven op investeringskredieten 

Investeringen: uitgaven 

Aankoop tablets, digitale apparatuur voor publiek Digitaal aanbod 8.500 

CC Ekeren – theatertechnieken 90.000 

CC Ekeren – kantoormeubilair, meubilair vergaderzalen en foyer, signalisatie 50.000 

CC Ekeren – bekabeling, werkplekken, multimedia 100.000 

CC Hoboken – bouwkost 1.944.060 

CC Hoboken – theatertechnieken 557.000 

CC Hoboken – kantoormeubilair, meubilair vergaderzalen en foyer 100.000 

CC Zandvliet – bouwkost 1.544.034 

CC Zandvliet – theatertechnieken 557.000 

CC Zandvliet – kantoormeubilair, meubilair vergaderzalen en foyer 180.000 

Noodzakelijke instandhoudings- en aanpassingswerken aan gebouwen CC 300.000 

Noodzakelijke instandhoudings- en aanpassingswerken aan gebouwen BIB 250.000 

Huis voor Amateurkunsten 100.000 

Fondsen Vespa (Oude Badhuis) 726.775 

Ciso, overname afschrijvingen ontmoetingscentra 140.125 

Vervangen versleten algemeen en kantoormeubilair CC 50.000 

Vervangen versleten algemeen en kantoormeubilair BIB + audiovisueel materiaal 50.000 

Theater technisch materiaal, vervangen versleten en verouderd materiaal CC 100.000 

Technisch materiaal BIB 7.000 

Invoering bibliotheek zelfbedieningssysteem en herinrichting - Deurne 130.000 

Totaal 8.414.500 
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Infrastructuur 

Werven 

In 2013 werd gestart met de renovatie en nieuwbouw van 3 cultuurcentra: 

• CC Hoboken 

• CC Zandvliet 

• CC Ekeren, Hof de Bist 

Dit laatste wordt opgeleverd in het voorjaar 2014 en start met de inrichting van de theaterzaal en de 

kantoren.  De officiële opening wordt gepland in september 2014. 

Meerjarenplanning opmaken voor de investeringsbudgetten uit de meerjarenplanning, met name: 

• 221 Gebouwen –gemeenschapsgoederen  (werken) 

• 231 Niet medische installaties, machines en uitrusting (theatertechnieken) 

• 240 Meubilair gemeenschapsgoederen 

• 611 Schilderwerken 

Per huis kan er een planning opgemaakt worden per budget of een planning per project waarbij 

verschillende budgetten gebruikt worden.  Deze planning wordt opgemaakt in samenspraak met de 

cultuurcoördinatoren. 

Werken 

De beschikbare budgetten investeringen gebouwen zullen volgens onderstaande prioriteiten besteed 

worden: 

• Veiligheid en wettelijk verplichte aanpassingswerken 

• Een verantwoorde verdeling tussen onderhoudswerken (deepscan), opgelijst door 

patrimoniumonderhoud en gewenste aanpassingswerken in functie van de dienstverlening o.a. 

vragen op wensenlijst en invoering RFID. 

2014 netwerk 

Opstellen retributiereglement zaalverhuur.  Elke legislatuur worden de retributiereglementen opnieuw 

bekeken en aangepast waar nodig. 

Schoonmaak onder de loupe nemen. 

We stellen vast dat er geen duidelijk overzicht is van wat en hoeveel er gepoetst wordt tegen welke 

kostprijs.  In 2014 willen we dit duidelijker in kaart brengen en een systeem opzetten om het overzicht te 

bewaren op reeds verbruikte budgetten, zodat vragen naar extra poets op een verantwoorde manier 

gehonoreerd kunnen worden. 

In 2014 worden het Oude Badhuis, Merksem Dok en Stadsmagazijn geïntegreerd in lokaal cultuurbeleid en 

mee opgenomen in de patrimoniumplanning. 
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Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 

Om het lokaal cultuurbeleid te ondersteunen en de kwaliteit van de dienstverlening te maximaliseren 

wordt er gerekend op een vooruitstrevende en efficiënte informatie- en communicatietechnologie. 

Hoewel Digipolis continu investeert in vervanging en opwaardering van de bestaande infrastructuur en 

standaardtoepassingen, voorziet het lokaal cultuurbeleid extra middelen voor het versiebeheer van de 

bedrijfskritische toepassingen zoals het bibliotheeksysteem, de websites van de cultuurcentra en de 

verenigingendatabank.  In 2014 wordt de serverinfrastructuur van de cultuurcentra vernieuwd en 

gecentraliseerd. 

In het vorig jaar opgestarte project om een kassa- en tickettingsysteem in te voeren voor de 

bedrijfseenheid Cultuur en Sport, komt nu ook Lokaal Cultuurbeleid aan de beurt.  Begin 2014 zullen de 

bibliotheken uitgerust zijn met een kassasysteem voor de afrekening van de kosten die klanten in de 

bibliotheek maken en in het voorjaar wordt het tickettingsysteem van de cultuurcentra vervangen. 

In het kader van dit project zullen in bib Permeke ook de bestaande betaalautomaten vervangen worden en 

wordt er een in bib Bist geplaatst. 

In 2014 wordt de bibliotheek van het UiThuis in Hoboken uitgerust met apparatuur waarmee de klanten 

zelf hun materialen kunnen ontlenen, de teruggave registeren en hun betalingen kunnen doen en worden 

de voorbereidende werkzaamheden gestart om deze apparatuur ook in bib Couwelaar te plaatsen.  

Hiervoor werd een projectsubsidie bij de provincie aangevraagd. 

Voor het beheer van de zaalreserveringen wordt in 2014 de overstap gerealiseerd van Artifax naar de op 

maat ontwikkelde verenigingendatabank. 

Vanzelfsprekend wordt er ook in de bouwprojecten Hof De Bist (Ekeren), CC De Schelde (Zandvliet) en 

CC Hoboken voor gezorgd dat deze nieuwe locaties voldoen aan de hedendaagse behoeften qua IT en 

multimediagebruik.  In de bestaande locaties zal ook verder worden ingezet op digitale signalering door 

middel van infoschermen waarvoor de informatie op een efficiënte manier lokaal of centraal kan worden 

aangeleverd. 

Voor de diverse bibliotheken en cultuurcentra worden in 2014 ook tablets en digitale apparatuur 

aangeschaft in functie van een publiek digitaal aanbod. 
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Communicatie 

In 2014 wordt er verder gewerkt aan een globale visie op communicatie.  Na gemeenschappelijke 

doelstellingen voor het lokaal cultuurbeleid, willen we ook streven naar meer gemeenschappelijke 

communicatie.  Dit met bijzondere aandacht voor en onderzoek naar nieuwe communicatiemogelijkheden: 

• In de eerste helft van 2014 stellen we een nieuwe gezamenlijke externe nieuwsbrief voor.  

• Verder uitwerken van gemeenschappelijke communicatieprojecten: 

o overkoepelende flyers, zoals bijvoorbeeld de comedyflyer worden ook  voor een aantal 

andere activiteiten onderzocht (theater, schoolvoorstellingen,…) 

o Ontwikkeling website jeugdboekenweek voor alle bibliotheken in Antwerpen. 

o … 

• Meer aandacht voor digitale communicatie.  

o Eenvormigheid van de websites. 

o Implementatie van het digitaal platform,…   

o Social Media worden belangrijker.  Bijna alle bibliotheken en CC’s hebben een 

facebookpagina.  Zorgen voor meer structuur in de verschillende pagina’s. 

o Vermindering van het drukwerk blijft een aandachtspunt. 

• … 
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Hoofdstuk 1: district Antwerpen 

Inleiding 

Lokaal cultuurbeleid in district Antwerpen: het geheel is meer dan de som der delen.  Maar wat zijn de 

delen, anno 2014?  Zes bloeiende cultuurwerkingen – zoveel er postcodes zijn – op maat van de bevolking, 

het verenigingsleven en de beschikbare infrastructuur.  Wat dat laatste betreft, verwelkomen we meteen 

twee nieuwkomers: het Stadsmagazijn en het Oude Badhuis, twee ontmoetingscentra die sinds de jaren 

negentig de sociale trefplaatsen zijn voor respectievelijk het Schipperskwartier (2000) en de 

Stuivenbergwijk (2060).  Samen met de partners in die wijken zullen ze het culturele ontmoetingsnetwerk 

nog fijnmaziger maken. 

Waar gaan we voor in 2014?  Met de continue verjonging van stad en district (21,7 % min 17-jarigen in 

2013 t.o.v. 19,9 % in 2000, district Antwerpen) zetten we keihard in op deze groep: maar liefst 20 projecten 

zullen kinderen loodsen naar een verfrissend cultuuraanbod en jongeren sterken in hun artistieke 

talentontwikkeling.  Sport- en cultuurkampen, cultuurcheques voor 16 tot 18-jarigen en een actueel 

aanbod in alle huizen moeten samen de beste investering zijn in een levenslange cultuurbeleving. 

Wat is het geheel?  2014 wordt het jaar van de verdere professionalisering van de vzw Lokaal cultuurbeleid.  

Met een voltijdse boekhouder en administratieve kracht in onze rangen kunnen we de werkingen nog beter 

ondersteunen in hun kernopdracht: cultuur zo dicht mogelijk bij de burger brengen.  Het nieuwe 

districtsbestuur onderschrijft die kernopdracht.  Het vertrouwen uit zich in de verregaande integratie van 

de districts- en stedelijke cultuurwerking: een 220.000 euro aan cultuurmiddelen van het district zal 

worden overgedragen naar de vzw.  Hierdoor  kunnen we met trots stellen dat we in totaal meer dan een 

miljoen euro in meer dan honderd projecten investeren, ten dienste van de 290.000 inwoners van district 

Antwerpen. 

2000 Antwerpen Sint-Andries 

Een groot deel van 2014 zal in het teken staan van de twintigste verjaardag van cultureel 

ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA).  In kader hiervan komt er bijvoorbeeld een fototentoonstelling 

van mensen uit de buurt – in combinatie met een poëziewedstrijd – met als thema ‘Impressies van Sint-

Andries’.  De apotheose is het feestweekend einde mei waar we niet zozeer onszelf, maar wel de vaste 

partners en verwante verenigingen in de kijker zetten. 

In 2014 is het 70 jaar geleden dat Lode Zielens, auteur van o.a. het verfilmde ‘Moeder waarom leven wij?’ 

overleed.  Hij was een geboren en getogen inwoner van Sint-Andries.  We eren deze veelzijdige en 

maatschappijkritische man op verschillende manieren.  Niemand minder dan revelatie Slongs Dievanons 

(eveneens een rasechte wijkbewoonster) zet teksten van en over Lode Zielens op muziek.  Deze mini-CD 

wordt voorgesteld, samen met de opening van de expo die we met de heemkundige kring en de bibliotheek 

samen organiseren.  Erfgoed in een hedendaags jasje! 
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In 2013 hebben we opdracht gegeven aan het productiehuis Geronimo om een digitale verhalenwandeling 

over en in Sint-Andries te maken.  De uitrol hiervan zal in 2014 gebeuren.  Een originele manier om de wijk 

te verkennen, zowel voor bezoekers als voor lokale bewoners van Sint-Andries.  Met dit project willen we 

verhalen en anekdotes uit het boeiende volksverleden van Sint-Andries opnieuw onder de aandacht 

brengen.  Vanaf 2014 hopen we dit digitaliseringsproject op andere wijken van het district verder te zetten. 

Voor het tweede jaar op rij organiseert coStA en het district een jazz-kroegentocht.  De editie van 2013 

leerde ons dat er hiervoor een enthousiaste markt is.  Nog meer en bewuster zetten we ook in op lokale 

muziekgroepen.  We maken een mix tussen ‘te ontdekken’ en gevestigd talent dat reeds langer een breed 

publiek bereikt.  De jazztraditie die we opgebouwd hebben in de loop der jaren geven we met dit initiatief 

een nieuwe impuls en we maken het genre toegankelijker.  Door heel bewust extra muros te werken, via de 

lokale horeca, bereiken we tevens een veel groter publiek. 

2000 Antwerpen Schipperskwartier 

In 2014 heeft Het Stadsmagazijn weer een boeiend programma klaar.  Samen met bewoners, verenigingen 

en vrijwilligers bouwt het ontmoetingscentrum aan dit aanbod. 

Voor muziekliefhebbers zijn er de maandelijkse lunchconcerten ‘Croque Musique’.  Het recept: sterke 

artiesten en originele muziekgenres in een gemoedelijke setting.  Kindertheater op zolder zal niet 

ontbreken.  Studenten en senioren vertellen elkaar straffe verhalen tijdens de Rap Klap ‘Old Meets Young’.  

Tijdens de zomer zet het Stadsmagazijn in op het hoogtepunt van het Schipperskwartier: festival Falcon 

Playa.  Een nieuwkomer is Falconfair.  Creatievelingen toveren het Falconplein om in één grote markt voor 

ambachten en creatieve economie.  Live muziek, vintage kraampjes, culinaire stands maken het compleet. 

Waar staat het stadsmagazijn nog voor: ontmoeting faciliteren via tal van bewegingscursussen, thema-

avonden, een latino evenement, quiz- en bingonamiddagen, tentoonstellingen, amateurtheater, enz. 

2018 Antwerpen 

In 2018 wordt verder gebouwd aan het lokaal cultuurparcours dat drie jaar geleden werd opgestart.   

De inwoners van de wijken Station/Kievitbuurt, Stadspark/Klein Antwerpen, Brederodebuurt, Harmonie, 

Markgravelei en Zurenborg worden uitgenodigd op de buurtsalons; laagdrempelige ontmoetingsmomenten 

met een kwalitatief cultuuraanbod op wisselende locaties.  Hierbij zijn lokale partners mede-eigenaar van 

het initiatief.  De bestaande samenwerkingsverbanden in de Markgravelei-Haantjeslei, Klein Antwerpen en 

Harmonie (o.v.) worden verzelfstandigd door middel van een convenant.  Op deze manier creëren we 

ruimte voor buurtsalons op andere locaties en samenwerkingen met nieuwe partners en doelgroepen. 

Daarnaast zetten we in op culturele evenementen met een grotere zichtbaarheid en een feestelijk karakter.  

Het Feest in het Stadspark is stilaan een vaste waarde en ook een volgende editie van Zurenborg Maakt 

Muziek is heel waarschijnlijk.  

Het district, Antwerpen Boekenstad, de Zoo, de NMBS en de erven De Coninck bereiden samen een 

kunstwerk voor als eerbetoon aan dichter Herman de Coninck.  Dit wordt geïntegreerd in de nieuwe ingang 

van de dierentuin, waarvan de oplevering is voorzien in 2015-2016. 
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2020 Antwerpen Kiel 

Participatie is de rode draad doorheen de werking van Nova.  Een grote diverse vrijwilligersploeg neemt op 

allerlei manieren het heft in handen en maakt mee de werking waar van Nova.  Onder begeleiding van 

vzw Karton en de Academie van Hoboken dragen vrijwilligers de atelierwerking, activiteiten en projecten in 

het kader van eten worden uitgewerkt en georganiseerd door vrijwilligers (ontbijtfilms, volkskeukens, 

workshops), vrijwilligers gaan mee op prospectie en organiseren voor de buurt A-kaartuitstappen.   

Het Nestfeest wordt volledig in samenwerking met vrijwilligers georganiseerd. 

De jongerenwerking wordt verder uitgebouwd door middel van het project Share your Story waarbij 

jongeren een opleiding scenario, film en montage krijgen en een eigen kortfilm maken.  Daarnaast krijgen 

jongeren tweemaandelijks een podium en laten in het Varietécafé het beste van zichzelf zien. 

Tot slot zal Nova een cruciale netwerk- en coördinatierol spelen in de convenant die district Antwerpen 

aangaat met Let’s Go Urban voor een nieuwe jongerenwerking op het Kiel. 

2030 Antwerpen Luchtbal 

Cc Luchtbal zet in het voorjaar van 2014 in samenwerking met district Antwerpen de wijkmobiliteit op de 

kaart met een uniek erfgoedproject.  We gaan aan de slag met een thema uit het boek 

‘de Salamandereters’ van Gust Van Brussel en bouwen een heuse Velodroom in het midden van de wijk.  

Jongeren uit de buurt worden bij de bouw betrokken, het project zal in de paasvakantie afgewerkt en 

ingehuldigd worden met een aantal (fiets)evenementen.  Met Salon Ballon steken we de maandelijkse 

buurtavonden in een nieuw jasje.  Voortaan kan je naast ‘Komen Eten’, ook ‘Komen Zweten’ en ‘Komen 

Weten’.  Met Salon Ballon focussen we op ontmoeting, ontspanning én kennis. 

In de schouwburg heeft het cultuurcentrum de voorbije twee seizoenen een bescheiden theaterpubliek 

opgebouwd.  In 2014 zetten we daarom vooral in op een nieuw en jong muziekpubliek.  Dat doen we met 

drie eigen nieuwe muziekconcepten (Small Zoo, Staalplaat, Beat Roots) die we afwisselend in verschillende 

afleveringen doorheen het seizoen laten lopen. 

Tenslotte willen we verder werken op toeleiding van de scholen van district Antwerpen naar onze 

schoolvoorstellingen, maar uiteraard ook naar die van onze collega’s coStA, Nova , Link en Permeke.   

We herbekijken voor dit alles onze publiekswerking, (gedrukte en digitale) communicatie en 

samenwerkingen met de omliggende cultuurcentra. 

2050 Antwerpen Linkeroever  

In 2014 wil cc Link haar reputatie vestigen als een cultuurwerking-op-locatie.  Dit gebeurt door intensieve 

samenwerkingen met lokale partners, zoals Formaat vzw, Dienstencentrum Linkeroever en de plaatselijke 

verenigingen.  Samen met het district Antwerpen en het Middelheimmuseum trekt cc Link in 2014 een 

kunstproject met als einddoel de integratie van een duurzaam kunstwerk in de Ernest Claesstraat.   

Het traject om tot dit kunstwerk te komen wordt samen met de bewoners gerealiseerd. 

Qua grote evenementen buitenshuis staan de Vliegerhappening en het Europarkfeest op het programma.  

Cc Link houdt er eveneens aan om kwaliteitsvolle voorstellingen aan te bieden voor zowel senioren (door 

middel van de Cultuurcafés in het dienstencentrum), als jonge gezinnen (matinees) en kinderen 

(schoolprogrammatie). 
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2060 Antwerpen Noord 

a. Permeke 

In 2014 wil Permeke zich tegenover de occasionele en vaste bezoekers nog meer profileren als een plek 

voor ontmoeting, ontspanning en participatie met aandacht voor lokale verankering.  Als rode draad 

doorheen het programma zal er een nieuwe artist in residence worden aangetrokken.  Nieuw zijn de 

reeksen Club Permeke, waarbij een muzikant vertelt over zijn inspiratiebronnen, zijn lievelingsboeken en 

-films, en meteen ook een akoestische muziekset brengt.  Andere nieuwkomers zijn:  De Bibfabriek, 

workshops voor kinderen op woensdagmiddag en in de zomervakantie; Dag Zondag met theater, film, 

literatuur of voorleessessies voor kinderen op zondagochtend en Nieuwe Helden, waarbij Permeke een 

podium biedt aan nieuw talent.  De bibliotheek evolueert meer en meer naar een belevenisbib en besteedt 

extra aandacht aan jongeren, kinderen met leesmoeilijkheden, NT2-cursisten en inburgeraars.  Samen met 

het Oude Badhuis krijgt de wijkwerking en het bereik van beoogde doelgroepen in 2060 verder vorm. 

b. Oude Badhuis 

In 2014 ligt voor het Oude Badhuis de focus op de verbouwing van de infrastructuur.  Van januari tot 

september wordt het gebouw grondig aangepakt op vlak van (brand)veiligheid en akoestiek.  Ook worden 

de vergaderlokalen, foyer en grote zaal (Wasserij) geoptimaliseerd zodat het Oude Badhuis in de toekomst 

maximaal benut kan worden.  Door de grootschalige verbouwingen trekt de werking in 2014 letterlijk naar 

buiten.  Dit doen we door projecten (met eco-inslag) op het achterliggend Jos Verhelstplein te organiseren 

en door het opzetten van een heuse zomerbar.  Ook zet het Oude Badhuis volgend najaar voor het eerst 

expliciet in op een kinder- en jongerenwerking.  Niet enkel met de jaarlijkse interactieve expo waarop tal 

van buurtscholen een rondleiding krijgen, maar ook met de opstart van een gloednieuw wijkproject met 

jongeren. 
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Hoofdstuk 2: district Berchem 

Inleiding 

2014 wordt in Berchem een jaar van doordachte vernieuwing.  Een nieuw bestuur en een nieuwe 

cultuurraad zorgen uiteraard voor nieuwe plannen en ideeën.  Bestaande concepten en tradities worden 

echter niet per definitie van tafel geveegd, maar waar nodig bijgesteld en heruitgevonden.  Nieuwe project 

worden gelanceerd en accenten verlegd. 

We zetten de trend om cultuurbeleving te spreiden over de verschillende wijken van Berchem consequent 

verder in deze nieuwe bestuursperiode.  Het feestelijk zwaartepunt wordt verlegd naar de wijk 

de Veldekens met een wekelijks parkfeest ‘Bar Brilschans’ in de maand augustus.  Ook bij andere bestaande 

en nieuwe projecten en feestelijkheden wordt aandacht besteed aan een evenwichtige spreiding over de 

verschillende wijken.  De kerstboomverbranding en muziek in de wijk op Groenenhoek, ondersteuning van 

braderij op Driekoningenstraat en Diksmuidelaan en de Nieuwjaarsdrink op het Rooiplein zijn daarvan 

enkele voorbeelden. 

2014 wordt ook het jaar waarin Berchem zich extra zal profileren als een district waar kunstenaars en een 

creatieve economie goed gedijen.  Voor het eerst wordt een kunst- en cultuurtracé door Berchem 

uitgestippeld en organiseren we een recup-designveiling waarbij we opnieuw inspelen op die 

ondernemende kant van de cultuursector.  Een derde versie van het erg succesvolle Pop up to Date 

voorzien we echter pas in 2015.  

Wat erfgoed betreft, wordt 2014 uiteraard het jaar van 100 jaar Groot oorlog, ook in Berchem, met een 

bijzondere focus op Groenenhoek.  

Voor het cultuurcentrum en de bibliotheek zal de grote uitdaging erin bestaan om met minder middelen en 

mensen even relevant te blijven.  De verregaande integratie van de partners in Berchem zal dit helpen 

realiseren.  Zo zal de buurtwerking van het cultuurcentrum grotendeels gaan overlappen met de 

districtswerking.  Buurtprojecten en -feesten worden maximaal gedragen door beide partners.   

De bibliotheek van haar kant heeft ambitieuze plannen in 2014. 

Grote Oorlog 

Alles ging goed met Berchem tot de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) uitbrak.  Berchem heeft een groot 

deel van de bombardementen van oktober 1914 ondergaan.  Gedurende twee dagen en twee nachten 

werd er gebombardeerd.  Geen wijk, buurt of straat bleef gespaard.  Het overgrote deel van de bevolking 

vluchtte naar veiligere streken.  Toen op 9 oktober 1914 het bombardement werd gestaakt, verbleven in 

heel de gemeente nog nauwelijks 500 mensen.  Het spreekt dan ook voor zich dat we ook in Berchem met 

het thema van de Grote Oorlog aan de slag willen gaan. 

Met straatnamen als Diksmuidelaan, Zillebekelaan, Passendaelestraat,… roept de wijk Groenenhoek 

onmiskenbaar herinneringen op aan de Eerste Wereldoorlog.  Deze locatie vormt dan ook de ideale 

uitvalsbasis voor een herdenkingsproject waarbij we vooral met beelden zullen werken in de openbare 

ruimte, maar waarbij we ook al plannen koesteren voor straf locatietheater in de buurt en een oproep aan 

verenigingen om mee rond dit thema te werken.  Het project handelt immers enerzijds vanuit de 
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erfgoedgedachte, maar kadert anderzijds in een ruimer verhaal van ‘oorlog en vrede’, van ‘herinnering en 

bewustwording’. 

Creatieve economie 

Berchem heeft de laatste jaren een toenemende aantrekkingskracht op kunstenaars, ontwerpers en 

creatieve ondernemers.  Een dynamiek die de buurt en haar artistieke karakter alleen maar ten goede 

komt.  Verschillende grafische bureaus, expositieruimtes, architectenbureaus, theatergezelschappen,… 

hebben zich de laatste jaren in de wijk gevestigd en vormen een boeiende, hedendaagse aanvulling op het 

socio-culturele verenigingsleven dat een lange traditie heeft in Berchem.  Die kleinere spelers werden 

onlangs ook nog versterkt door de komst van het buurtcentrum De Nieuwe Vrede in de Vredestraat en het 

Kunstencentrum Extra City in de Eikelstraat.  De tijd lijkt bijgevolg rijp om de oude en nieuwe spelers in het 

creatieve veld in kaart te brengen.  Via een wervende communicatiecampagne en een opendeurdag in het 

voorjaar promoten we de creatieve economie in Berchem en profileren we het district als een broeiplaats 

voor jong, artistiek talent. 

In diezelfde lijn willen we een nieuw project lanceren dat naast een artistieke ook een ecologische inslag 

heeft.  Bewoners worden gevraagd om afgedankte meubels, kleding,… te verzamelen in een depot.  

Kunstenaars en productontwikkelaars gaan vervolgens aan het werk en creëren uit deze afdankertjes 

gegeerde designobjecten die op een recup-event geveild worden.   

De succesformule van project Pop up to Date gaat ten voordele van bovenstaande projecten een jaartje in 

de kast.  Bedoeling is om de Kunstenroute en Pop up to Date jaarlijks te laten afwisselen en zo jaarlijks op 

een wisselende manier focus te houden op de creatieve economie in Berchem. 

Brasil! 

2014 wordt ook het jaar van het WK in Brazilië en met de goede vooruitzichten voor deelname door de 

Rode Duivels zal niemand daaraan kunnen ontsnappen.  Wij doen er in Berchem zelf een cultureel schepje 

bovenop.  Zo organiseert het cultuurcentrum in samenwerking met Antwerpen Sportstad en 

theatergezelschap Het Kip een voetbalopera rond de Rode Duivels waarbij we op zoek gaan naar 50 

vrijwillige acteurs die als spionkop van de Rode Duivels zullen gaan fungeren en die bijgevolg in een 

professionele voorstelling zullen meespelen. 

Eind juni kaderen we het slotfeest voor een tweede keer (na 2010) in het thema van het WK.  Geen betere 

tool om de (super)diversiteit van Oud Berchem uit te spelen dan aan de hand van voetbal.  We gaan op 

zoek naar zoveel mogelijk nationaliteiten die hun land in een voetbalploeg willen vertegenwoordigen en 

zoeken daarnaast naar diverse insteken om er een cultureel voetbalfeest van te maken. 

Bibliotheek 

In 2014 zet de bibliotheek vooral in op ontmoeting en samenwerking.  De bibliotheek is een open (t)huis 

voor de Berchemnaar en voor lokale organisaties.  Zo kunnen lokale kunstenaars hun werk tonen op een 

tentoonstellingsmuur, wordt een niet gebruikte hoek in de bib nieuw leven ingeblazen in samenwerking 

met het Centrum voor Beeldexpressie en wordt de zaal van de bibliotheek verhuurd. 
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Leesbevordering en taalvaardigheid blijven natuurlijk belangrijke aandachtspunten.  Zo organiseert de bib 

samen met de jeugddienst de Verhalenpoort, een creatief atelier voor kleuters.  Er wordt gestart met een 

samenleesgroep voor tieners en naast de literatuurgroep van Vormingplus heeft ook het leesatelier van 

Open School onderdak gevonden in de Poort. 

De bib heeft uiteraard ook aandacht voor Gedichtendag, de voorleesweek en de digitale week.  In het kader 

daarvan worden allerlei activiteiten georganiseerd.  Maar ook de week van de amateurkunsten en de 

buitenspeeldag worden niet uit het oog verloren.  Voor de jeugdboekenweek werkt de bib samen met het 

cultuurcentrum een verhalenparcours uit, in 2014 rondom het thema ‘gevaar’. 

De collectie wordt steeds op een verrassende, actuele manier voorgesteld zodat klanten van de bib elke 

keer iets nieuws ontdekken.  Er wordt volop geëxperimenteerd met digitale toepassingen en met 

alternatieve manieren om klanten te informeren. 

Stadstuinieren is in en ook de Berchemnaar begint eigen groenten te kweken.  In De Poort wordt samen 

met Posthof, Velt en het Ecohuis gestart met een zadenbib.  Een project waarin beginnende en ervaren 

tuiniers hun kennis delen, zaden van planten kunnen wisselen en elkaar ontmoeten.  De bibliotheek zal 

haar collectie rondom tuinieren in de kijker zetten en werkt een ontleensysteem voor de zaden uit.  

Daarnaast zullen er in samenwerking met de verschillende partners infoavonden georganiseerd worden.   

In de tuin start Posthof samen met enkele vrijwilligers een moestuin. 

De wijkbibliotheek in Groenenhoek heeft een klein maar trouw publiek.  Om de klanten van deze buurt nog 

beter te bedienen willen we onderzoeken of we kunnen samenwerken met het dienstencentrum voor de 

opstart van een uitgebreid BIB-punt met activiteitenaanbod.  Daarnaast willen we op een intensievere 

manier samenwerken met de twee nabij gelegen scholen (bijvoorbeeld voorleessessies, bib tussen de 

middag, uitbouwen schoolbibliotheek).  De bib zelf krijgt een nieuw profiel zodat ontmoeting, 

opvoedingsondersteuning en culturele activiteiten voor kinderen en gezinnen centraal komen te staan. 
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Hoofdstuk 3:  

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

Eén plek voor vrije tijd 

De bouw- en verbouwplannen van Vrijetijdscentrum De Schelde zijn momenteel in volle uitvoering.   

Het team van het vrijetijdscentrum nam vanwege de bouwwerken begin 2013 zijn intrek in het districtshuis.  

Van hieruit werkt vrijetijdscentrum De Schelde zowel intern als extern hard aan zijn ‘wedergeboorte’.  Het 

team bundelt de krachten van de seniorenconsulent, de jeugdconsulent, de sportantenne, de 

cultuurantenne en het voormalige cultuurcentrum.  Dit is een nieuwe werkwijze binnen de stad.  De klant 

kan nu op de eerste verdieping van het districtshuis en vanaf 2015 in de nieuwbouw terecht op één plek 

voor alles wat met ‘vrije tijd’ te maken heeft, in de brede zin van het woord. 

We bieden een groot vrijetijdsaanbod aan, zowel voor kinderen, volwassenen en senioren.  In 2014 werkt 

het vrijetijdscentrum dit aanbod nog een jaar uit op locatie.  In de zomer vind je ons achter bibliotheek 

Viswater in openlucht, waar we een gezellige site aanbieden.  In de winter presenteren we ons in de kerk 

van Zandvliet, maar ook in die van Lillo, bezoeken we het dienstencentrum en maken we gebruik van het 

voormalige gemeentehuis te Zandvliet. 

Het volledige vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen communiceren we als één geheel vanuit het 

vrijetijdscentrum.  We werken in thema’s waarbinnen onze activiteiten kaderen.  Zo bundelen we in het 

eerste van tien thema’s onder de noemer ‘Winterpret’ het A-kaartaanbod voor de kinderen, de 

kerstboomverbranding, een kerstconcert, veldrijden voor kinderen,… 

Tijdens de zomer is er weer een familiedag in teken van 11 juli, komt muziek in de wijk naar onze contreien 

en geniet men van dans- en filmavonden in openlucht.  De jeugd organiseert een echt muziekfestival.   

Het wordt een waar zomerfestijn!  Maar ook een thema zoals de grote oorlog gaan we niet uit de weg.  

Hierbij plannen we een bezoek aan Flanders Field, maken we een toeristische route rond lokale 

oorlogsgeschiedenis en leren ook kinderen en jongeren meer over dit thema.  De bibliotheek zorgt in 

functie van de thema’s steeds voor aantrekkelijke thematafels. 

We communiceren dit aanbod via een flyer per thema.  Voor meer info kan iedereen terecht op de site van 

het vrijetijdscentrum, waar het volledige vrijetijdsaanbod wordt gecommuniceerd.  Maar eveneens is daar 

info te vinden over het verenigingsleven in het district, subsidiemogelijkheden en de adviesraden.   

Want buiten het organiseren van een eigen aanbod, ondersteunen we ook graag anderen.  Dit kan 

materieel, organisatorisch of financieel zijn. 

Op de site is ook info te vinden over onze locaties.  Dan hebben we het in de eerste plaats over de 

nieuwbouw van vrijetijdscentrum De Schelde, die nu volop gerealiseerd wordt.  Maar andere kleine bouw- 

en verbouwplannen staan op de agenda.  Voor sport proberen we schoolsportterreinen publiek 

toegankelijk te maken na de schooluren en wordt er geijverd voor de aanleg van het tenniscentrum.   

De bib krijgt een toegankelijke toegangspoort in plaats van de huidige zware mastodonten poort en voor de 

jongsten wordt een nieuw speelterrein voorzien. 

Het wordt wederom een boeiend jaar met leuke uitdagingen en interessante vernieuwingen! 

Bijlage: Doelstellingenboom LCB – district Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
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Hoofdstuk 4: district Borgerhout 

De kracht van diversiteit 

Borgerhout is op cultureel vlak enigszins een buitenbeentje: in het district is geen doorsnee cultuurcentrum 

aanwezig, maar een veelheid aan kunsthuizen, kunstenaars en socio-culturele organisaties zorgen voor een 

rijk cultureel leven.  Op deze ongebreidelde creativiteit is het district terecht fier. 

Uit die veelheid aan spelers groeide het platform lokaal cultuurbeleid, een netwerk van cultuurpartners die 

naast hun rijke aanbod – vaak met een bovenlokale uitstraling – oog hebben voor een lokale inbedding in 

Borgerhout.  De Roma, ’t Werkhuys, Rataplan en sinds het najaar van 2013 ook de Academie Borgerhout en 

Muziekcentrum Trix, werken samen met het district (cultuurantenne) en bibliotheek Vredegerecht aan 

initiatieven die oog hebben voor een ruimer lokaal draagvlak. 

In 2014 wordt de samenwerking vertaald in de vzw lokaal cultuurbeleid.  Borgerhout krijgt voor het eerst 

ook een extra stedelijk budget ter ondersteuning van projecten lokaal cultuurbeleid.  In samenspraak met 

de schepen en het platform wordt hier een invulling aan gegeven. 

Speerpunten van het cultuurplatform in 2014 

In dit luikje focussen we op de samenwerkingsprojecten in het district.  In 2014 viert Borgerhout enkele 

belangrijke historische data: 50 Jaar Migratie, 125 Jaar Districtshuis en 100 Jaar Groote Oorlog en 100 Jaar 

Borgerhout Extra Muros.  Naar analogie met het Reuzenjaar zullen de traditionele Borgerhoutse 

evenementen hierop inspelen en kruisverbanden leggen, aangevuld met extra initiatieven en activiteiten 

van externen. 

De ondertekening 50 jaar geleden van een verdrag met Marokko bepaalt ook vandaag het leven in 

Borgerhout.  Daarom staat 50 Jaar Migratie in 2014 centraal met een rits van acties.  Complementair aan 

het programma van de stad wordt er een overzicht gemaakt van alle lokale activiteiten.  In het districtshuis 

vindt een fototentoonstelling plaats waar kinderen en jongeren uit Borgerhout het reisverhaal vertellen van 

hun grootouders.  De expo wordt mede opgebouwd door Samenlevingsopbouw, FMV, Kadoc en 

Casa Blanca vzw.  Via een vertelproject met scholen en de heemkundige kring zullen lokale verhalen 

tastbaar gemaakt worden.  Alle partners dragen op hun manier bij door aangepaste voorstellingen, films, 

thematafels,… en dit gespreid van februari tot en met juli. 

Ook BorgerRio maakt deel uit van dit programma.  Dit familiefestival blijft een hoogtepunt voor 

Borgerhout.  Eind juni transformeren we de (Turnhoutse)baan en omgeving opnieuw in een bruisende 

festivalzone.  Door een gerodeerde samenwerking tussen stad en district, de partners lokaal cultuurbeleid, 

handelaarsvereniging Boho2140 en tal van lokale partners ontstaat er steeds een unieke sfeer.  Een 

belangrijke evolutie zijn de opstelling van de podia in de zijstraten en het engagement van nieuwe 

organisaties als Café Mombasa, Bar Leon en EcoCafé.  Rataplan en Trix willen dit jaar bekijken of ook zij een 

inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. 

In het kader van 125 Jaar Districtshuis Borgerhout willen we op verschillende momenten extra aandacht 

vestigen op dit unieke gebouw.  De ’Nieuwjaarsdrink’ – die traditiegetrouw wisselt tussen intra en extra 

muros – zet dit jaar het districtshuis in lichterlaaie.  Met een vuur- en lichtspektakel benadrukken we de 

schoonheid van dit 125-jarige monument.  Ook fungeert het gebouw tijdens de jeugdboekenweek opnieuw 
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als ’Sprookjeskasteel’.  Rataplan en de bib zorgen voor een literaire belevenis voor kinderen tussen 5 en 

12 jaar. 

Voor 100 Jaar Groote Oorlog tekenen we een traject uit voor de komende vijf jaar en werken we actief 

samen met de heemkundige kring en de cultuurraad.  Bedoeling is om elk jaar op wapenstilstand 

(11 november) een aanbod te voorzien.  In 2014 is er voorlopig een ‘openlucht tentoonstelling’ voorzien op 

kerkhof Silzburg over de kunstenaar Karel Lauwers. 

In het kader van 100 jaar Extra Muros zoemen we extra in op een aantal ontwikkelingen buiten de ring.   

We ondersteunen spontane initiatieven als Electric Picknick en De Zomerbar in het Te Boelaarpark.   

Ook Vlaanderen Feest krijgt dit jaar een frisse invulling extra muros.  Het stukje Borgerhouts Rivierenhof 

wordt omgetoverd in een camping met ludieke caravans, tentjes en busjes als eet- en drankkraampjes.  

Daarnaast biedt het aanbod en programma van de Academie Borgerhout ook hier heel wat mogelijkheden. 

Verder samen aan de slag in Borgerhout 

Naast deze vier historische data vinden in 2014 nog tal van andere projecten plaats.  We blijven aandacht 

hebben voor de interne samenwerking.  Hoe kunnen we de verschillende programma’s nog meer 

afstemmen, hoe kunnen we elkaar versterken, hoe kunnen we de Borgerhoutenaar beter bedienen, beter 

bereiken?  De samenwerking met nieuwe partners als Academie en Trix worden hier bekeken.   

De cultuurnetwerker, die in 2012 startte in Borgerhout, speelt hierin ook een belangrijke rol. 

We onderzoeken of de activiteiten tijdens de zomerperiode niet meer in de verf kunnen gezet worden met 

een koepelcampagne de Zomer van Borgerhout.  Evenementen zoals Muziek in de Wijk, Vlaanderen feest 

en het programma van de jeugddienst en ’t Werkhuys kunnen aangevuld worden met openlucht 

evenementen.  Het wil thuisblijvers zo een vakantiegevoel bij huis geven. 

We blijven inzetten op een cultureel aanbod voor het jonge volkje.  Zo biedt Rataplan theater voor 

scholen, in de eigen zaal en soms op locatie.  In 2014 speelt bijvoorbeeld een voorstelling 

(‘Dienst Bevolking’ door Bad van Marie) in het administratief centrum van Borgerhout.  Met de Kunstendag 

voor Kinderen richten de Borgerhoutse partners zich specifiek op de maatschappelijk kwetsbare gezinnen.  

Kinderen voor wie doorgaans de drempels van cultuurhuizen te hoog zijn, geven we een zetje door een 

aangepast programma en prijsbeleid.  En er valt allerlei te beleven tijdens de jeugdboekenweek, workshops 

in ’t Werkhuys, een filmvoorstelling of circus in De Roma of voorleesmomenten in de bib.  We bekijken ook 

de mogelijkheid van een gezamenlijke infodag voor leerkrachten. 

In september vinden opnieuw de Reuzenfeesten plaats.  In samenwerking met De Reuzen vzw zorgen we 

voor een nog betere afstemming van de Reuzenstoet en het Reuskensbal.  In deze periode vindt ook 

BHART#02 plaats.  Na de succesvolle eerste editie van 2012 geven de Borgerhoutse kunstenorganisaties 

opnieuw een artistieke invulling aan dit tweejaarlijks festival voor hedendaagse kunst. 

Hoogtepunt in ’t Werkhuys is het Feest van den Boom op 1 mei.  De aanwezige organisaties en Liefhebber 

Kunstenfestival tonen het beste van zichzelf en ’t Werkhuys zorgt voor de nodige randanimatie (optreden, 

Volxkeuken, kinderactiviteiten etc). 

Er gaan ook verschillende literaire activiteiten door.  In ’t Werkhuys zijn er Literaire Avonden: je kan er 

‘Samen lezen’ (elke dinsdag komt er een leesgroep samen om te lezen en verhalen te ontdekken) of op ‘warme 

boekenavonden’ bekende mensen horen vertellen over leven in en met boeken.  De bib bekijkt – samen 

met samenlevingsopbouw en Atlas – welke leesbevorderende initiatieven met kansengroepen ontplooid 
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kunnen worden.  Verder zetten we in op de Gedichtendag en de Jeugdboekenweek.  Nieuw dit jaar is een 

samenwerking rond dans, met het Hoofers Festival in ‘t Werkhuys en een avond in De Roma rond 100 jaar 

Lindyhop. 

Accenten van cultuurpartners in 2014 in de diverse huizen 

In dit deeltje brengen we in beeld wat de partners als eigen accenten leggen doorheen hun reguliere 

werking in 2014.  Want naast het aanbod aan gezamenlijke projecten, zorgen de partners ook voor een rijk 

aanbod in eigen huis. 

a. Academie Borgerhout 

De Academie Borgerhout zet naast en doorheen haar educatieve opdracht verder in op samenwerking met 

partners.  Dat wordt onderzocht voor eigen initiatieven zoals het Winterfestival en de Dag van het Deeltijds 

Kunstonderwijs (2015), maar ook voor een Gedichtendag of een klein project rond 50 jaar migratie. 

b. Bibliotheek Vredegerecht 

De bibliotheek evalueert de reguliere werking en bouwt deze in 2014 verder uit rond twee krachtlijnen.  

Gezien er door besparingen geen nieuwe bibliotheek gepland is in de meerjarenbegroting, bekijkt de bib 

vooreerst hoe ze naast de dienstverlening in het Vredegerecht, ook een dienstverlening buiten de muren 

kan versterken.  Denk daarbij aan BIB-punten, samenwerking met partners rond afvoerbeleid, of 

projectmatige samenwerking.  Ten tweede wordt ingezet op twee doelgroepen: enerzijds kinderen en 

scholen, anderzijds nieuwkomers en andere kansengroepen.  Voor deze laatsten gaat er extra aandacht 

naar de structurele uitbouw van het Taalpunt in de bib (met zelfstudiematerialen, computerbegeleiding en 

randactiviteiten).  Ook zet de bib in op pilootprojecten rond e-inclusie (zoals de inzet van een vrijwilliger bij 

de computers of de organisatie van infosessies met tablets bij sociale partners (onder voorbehoud van 

goedkeuring van de projectaanvraag)).  Wat kinderen en scholen betreft, lichten we de ondersteuning naar 

scholen door. 

c. Cultuurantenne 

Als eerste aanspreekpunt voor cultuur staat de Cultuurantenne in voor dienstverlening op maat.  

Organisaties en kunstenaars die op zoek zijn naar samenwerking, ruimte of middelen in Borgerhout krijgen 

via de Cultuurantenne zicht op welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn via de stad.   

Om de vrijetijdsbeleving in Borgerhout maximaal te ondersteunden biedt het district verschillende vormen 

van subsidies aan.  Via ‘projecttoelagen’ wakkeren we de creativiteit en het initiatief van verenigingen, 

professionele organisaties en individuele bewoners aan.  We geven jong talent de kans om te 

experimenten, we spelen in op blinde vlekken en zorgen ervoor dat er een divers publiek bereikt wordt.  

Met de ‘verenigingstoelagen’ stimuleren we vooral ontmoeting en investeren we in de continuïteit van de 

verenigingen.  In 2014 worden de vernieuwde reglementen op verschillende manieren toegelicht. 

De Cultuurantenne staat in voor de logistieke ondersteuning van de cultuurraad.  Het werkkader van dit 

adviesorgaan wordt in 2014 bekrachtigd.  In 2012 lanceerde de Borgerhoutse cultuurraad voor de eerste 

keer de cultuurprijzen.  Om de twee jaar zet het district hiermee mensen in de bloemetjes die een 

belangrijke bijdrage leverden aan het culturele leven.  Gezien participatie en betrokkenheid van bewoners 

meermaals vermeld staan in het bestuursakkoord optimaliseren we de samenwerking met de adviesraden 
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en worden er – samen met de andere beleidsdomeinen – ook extra thematische inspraakmomenten 

voorzien. 

d. Rataplan 

Kunstencentrum Rataplan biedt in 2014 opnieuw een uitgebreid programma aan met (jazz)concerten en 

theatervoorstellingen (voor kinderen, jeugd en volwassenen).  Daarnaast is Rataplan ook een broedplaats 

voor podiumtalent.  De twee zalen (theater-/concertzaal en repetitieruimte) worden ook intensief gebruikt 

voor repetities voor theatervoorstellingen en voor jazzprojecten.  In 2014 verwacht Rataplan een publiek 

van circa 20.000 mensen tijdens een 200 activiteiten. 

Het unieke van Rataplan als kunstencentrum is dat het naast zijn artistieke werking blijvend zoekt naar 

verwevenheid met de buurt en de samenleving en zich ook uitdrukkelijk richt op de buurtbewoners.   

Een nieuwe samenwerking met buurtwerking De Drie Pleintjes in het Pleinhuis Zermatt is daarvoor 

uitgewerkt. 

Rataplan krijgt voor zijn werking subsidies van de Vlaamse Overheid (kunstendecreet) en district 

Borgerhout.  Subsidies van de Stad Antwerpen zijn nog onzeker, wat de planning niet eenvoudig maakt. 

e. De Roma 

De hoofdbrok van het programma van De Roma als cultuurcentrum / volksschouwburg bestaat uit 

muziekconcerten gaande van pop, rock, over folk, roots, chanson en wereldmuziek tot jazz en klassiek.  

Omdat deFilharmonie voor enkele jaren vaste partner is, verwent De Roma haar publiek met een ruim 

aanbod aan klassieke muziek.  Daarnaast is De Roma nog een echte cinema: er spelen zo’n 150 films 

waarvan 25 schoolfilms.  Je kan er ook terecht voor theater, comedy en circus, dansnamiddagen, 

evenementen zoals een kinderrommelmarkt, een filmbeurs en diverse zaalverhuringen.  De hele 

jaarwerking voorziet meer dan 400 activiteiten met zo’n 150.000 bezoekers – gedragen door een klein 

team vaste medewerkers en een zeer uitgebreide ploeg vrijwilligers. 

Het gebouw is een beschermd monument en de buitenzijde zal vanaf 2015 grondig gerestaureerd worden.  

De Roma is erkend als openmonumentenvereniging en heeft een uitgebreide publiekswerking van 

rondleidingen door gidsen, gecombineerd met permanente erfgoedopstellingen. 

f. ’t Werkhuys 

Met de feestelijke opening van een nieuwe ruimte (tentoonstellingen, vergaderingen, expo’s) kan 

‘t Werkhuys vanaf 2014 nog meer kunstenaars, verenigingen en individuele gebruikers ontvangen.  Het huis 

staat open voor allerhande disciplines, gaande van dans, theater tot circus en yoga.  Naast de vaste 

waarden (Volxkeuken, Hart Labeur, Matinees, Pianoblues) komen er jaarlijks nieuwe activiteiten bij van 

externen; zoals Improcomedy Kroket, Ballonnenvrees (poëzie), Tapa-avonden, Literaire avonden.   

De succesvolle (kinder)workshops van 2013 worden herhaald in 2014.  Denk daarbij aan een workshop 

KinderKunst, theaterkampen, inleefkampen of tapdans voor kids. 

In 2014 zet ’t Werkhuys in op een graffiti-project (tweeluik).  Enerzijds zal ’t Werkhuys de gevel aan de 

voorkant van het gebouw visueel aantrekkelijker maken.  Anderzijds zal het samenwerking en budget 

voorzien voor een graffiti-project aan Fantasia Reptiles naar aanleiding van BorgerRio 2014. 

De publicatie van het boek ’t Werkhuys 6 jaar zonder – 6 jaar met en de vernieuwde website, 

oorspronkelijk gepland voor 2013, zullen door vertragingen begin 2014 gelanceerd worden. 
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g. Muziekcentrum Trix 

Trix biedt muzikanten, dj's en muziekliefhebbers kansen om zich creatief uit te leven en te groeien.  

Trix fungeert als werk- en ontmoetingsplaats, faciliteitencentrum, concertzaal/organisator en als 

gangmaker en platform voor diverse muzikale initiatieven.  In 2014 bestaat Trix 10 jaar en dat wordt zeker 

gevierd. 

Tenslotte 

Vele handen, fijne engagementen en openheid voor gesprek beloven opnieuw een boeiend cultuurjaar met 

ruimte voor versterking van het lokale netwerk.  In 2014 zou de nieuw op te richten vzw Lokaal 

Cultuurbeleid effectief operationeel moeten zijn en zo het geheel aan samenwerkingsverbanden verder 

faciliteren. 
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Hoofdstuk 5: district Deurne 
Het Lokaal Cultuurbeleid Deurne blijft ook in 2014 ambitieus.  We bieden een ruim, laagdrempelig, vraag 

gestuurd en divers programma aan dat àlle Deurnenaars moet aanspreken.  We trekken de verschillende 

buurten van Deurne in.  We besteden veel aandacht aan de jeugd, erfgoed en taal- en leesbevordering.  We 

werken hiervoor nauw samen met talloze partners en het district. 

Deurne Leeft schrijft zich enthousiast mee in de ambitie van het district in om cultuur te spreiden en 

ontmoeting te stimuleren in alle 20 buurten van Deurne.  We verlaten daarbij steeds meer onze eigen 

cultuurhuizen om naar de cultuurliefhebbers zelf te trekken. 

We strijken opnieuw neer in het prachtige Openluchttheater Rivierenhof met het feest van de Vlaamse 

Gemeenschap, het slotconcert van de Bevrijdingsfeesten en gevestigde waarden als de gratis 

vrijdagavond-, middag- en kinderconcerten, die jaar na jaar in opkomst, relevantie en appreciatie groeien.  

Deurne Wintert strijkt – sinds de uittocht uit het Districtshuis in 2012 – neer in kerken, scholen, 

parochiezalen, kastelen, straten, pleinen en musea verspreid over het ganse grondgebied van Deurne.   

De buurttentoonstellingen van Deurnse kunstenaars reizen van Den Tip naar de verschillende 

dienstencentra.  We duiken de huiskamers in voor een rondje gluren bij de buren tijdens de Salons.   

De ridders van De Legende VZW toveren het Rivierenhof om tot een middeleeuws slachtveld tijdens De 

Quaye Wereld.  Bibpunten kan je vinden in zowel DC Silsburg, DC Kerkeveld, buurthuis Dinamo, buurthuis 

't Pleintje, kinderdagverblijf Pinokkio als het Voorleeshuisje aan de Jos van Geellaan. 

We kijken enthousiast uit naar enkele nieuwe acties in de publieke ruimte, zoals het klassiek concert op 

locatie en de ‘cultuur bij de buren’ werking, waarbij we zelf, actief cultuur naar de verschillende buurten 

brengen en tegelijkertijd bestaande initiatieven willen versterken.  We ambiëren een groots opgezet 

Pop Up Festival op de Turnhoutsebaan, dat leegstaande winkelpanden inpalmt van september tot 

december, een initiatief van de nieuwe artists-in-residence (RIX) van het Deurns kindertheatercollectief 

VZW Karton.  We steken de Kunstroute in een nieuw jasje, door niet enkel de verbinding te maken met het 

Rozenfeest, maar er ook de onthaaldag nieuwe inwoners van het district aan te koppelen waarbij alle 

verenigingen en diensten van het district zich aan het publiek kunnen voorstellen om er zo een intens Dagje 

Deurne van te maken. 

De structurele samenwerking met VZW Jean et Mar resulteert opnieuw in frisse, artistiek-vernieuwende 

projecten voor de culturele fijnproever zoals het concertaanbod onder de vlag Pluymvee en het 

stadsfestival Deurnroosje.  Samenlevingsopbouw Deurne (buurthuizen Dinamo en ’t Pleintje) sijpelen als 

structurele partners veelvuldig door in projecten, trajecten en acties van de vzw.  VZW Rhythm Naturals 

stelt verschillende Urban disciplines in het licht tijdens het Urban Sport and Art Festival en On Stage With 

My Dancecrew. 

De Samenleesgroepen van de bibliotheken, een partnership tussen de Buurthuizen ’t Pleintje en Dinamo, 

Tweespraak, Taaloor, Recht-Op en DC Kerkeveld zijn een mooi bewijs van hoe (nauw, duurzaam en divers) 

Deurne Leeft graag samenwerkt, net zoals de maandelijkse Cultuurcafé’s, een gezamenlijk initiatief, 

programma en uitvoering van het cultuurcentrum, Samenlevingsopbouw Recht-Op en tal van vrijwilligers. 

De erfgoedwerking in Deurne krijgt – ook dankzij de Hoven Van Plaesantie die terug zijn van nooit weg 

geweest – een stevige boost naar aanleiding van het Schatten van Deurne traject. 
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De bibliotheken helpen elke Deurnenaar  de weg naar hun aanbod te vinden door gebiedsgericht samen te 

werken met sociale partners en onderwijs.  Zij zetten in 2014 in op het vergroten van leeservaringen, het 

stimuleren van taalcompetenties en het verhogen van e-inclusie. 

Dit maken we waar door in verschillende buurten voorleessessies te organiseren voor  jong en ouder. In de 

Driekoningen buurt installeren we een voorleesplek in ’t Kelderke, een huiswerkruimte die door 

enthousiaste vrijwilligers wordt gerund.  Maandelijkse bieden we leeslekkers aan voor kinderen.  In onze 

BIB-punten ’t Pleintje en Kerkeveld organiseren we verschillende sessies.  Wie minder goed Nederlands 

spreekt kan deelnemen aan de samenleesgroep in het Taalpunt van bib Couwelaar.  Naast de succesvolle 

leesgroep “Boekenbabbel” van bib Arena starten we met een leesgroep voor jongeren (12/14-jarigen) in 

bib Couwelaar. 

In 2014 wordt de werking van het Taalpunt Nederlands voor anderstaligen en laaggeletterden verder 

uitgebouwd.  Een aantal projecten worden opgezet door het taalpunt i.s.m. andere partners die werken 

met anderstaligen; zoals CVO Deurne, organisatie Tweespraak, buurthuis Dinamo en ’t Pleintje en 

CC Deurne (vrijwilligersproject, poëzieproject, samenleesgroep, filmvoorstelling met nabespreking, 

muziekoptreden, lezing Wablieftauteur  en project Digital storytelling). 

Het is ook de ambitie van de bibs om de burgers ondersteuning te geven bij het ontwikkelen van digitale 

competenties (e-inclusie) aan de hand van doorgedreven sessies individuele computerbegeleiding, 

kennismakingworkshops voor senioren en de  promotie van het draadloos internet naar jongeren toe.  

Een overvol aanbod dus. 

Omdat we trots zijn op Deurne! 
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Hoofdstuk 6: district Ekeren 

Lokaal cultuurbeleid Ekeren: één taal, meerdere accenten 

Het lokaal cultuurbeleid staat voor een gecoördineerde inzet van de middelen van bibliotheek, district en 

cultuurcentrum om de doelstellingen voor cultuur van stad en district te realiseren.   

Binnen dit integratiemodel komen de accenten die vanuit de verschillende partners worden gekoesterd en 

aangereikt tot hun recht en stilaan tot volle bloei. 

a. District 

Het district Ekeren wil een bruisend district zijn.  De ondersteuning van het verenigingsleven maakt daar 

een belangrijk deel van uit.  Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn onder meer het kritisch doorlichten 

van de subsidiereglementen.  Subsidiereglementen moeten helder, objectief, transparant en administratief 

zo licht mogelijk zijn. 

Daarnaast wil het district inzetten op een aantal kwalitatieve en bij de tijdse initiatieven: culturele 

evenementen en feestelijke momenten.  Ook de aanwezigheid van kunst in de openbare ruimte is 

belangrijk. 

b. Bibliotheek 

De bibliotheek, daar kan je boeken lenen.  Dat spreekt voor zich.  Bibliotheek Driehoek zet actief in op het 

ontsluiten van haar collectie.  Ze doet dat door een degelijke werking voor jongeren en kinderen uit te 

bouwen, inclusief de allerkleinsten.  Initiatieven op maat van scholen worden ontwikkeld en aangeboden. 

De Ekerenaar kan bij lezingen en tentoonstellingen kennis maken met de schat aan informatie die ze ter 

beschikking heeft. 

In 2014 zet de bibliotheek in samenwerking met anderen een nieuw initiatief in: de zadenbib, een werking 

op maat van tuinliefhebber en bloempotfanaat. 

c. Cultuurcentrum. 

Het cultuurcentrum wil in 2014 blijven bouwen aan een uitdagend en prikkelend programma.   

Dit programma wordt samengesteld vanuit een bezorgdheid dat iedereen binnen het aanbod zijn gading 

vindt.  Een programma dat wordt aangeboden in een kwaliteitsvolle omgeving.  Dat zich richt tot iedereen 

en dat uitnodigt om meer te participeren. 

Hof De bist 

We kijken vol spanning uit naar de afwerking van kasteel Hof De Bist.  Volgens de huidige planning kunnen 

de kantoren worden ingericht in het gebouw in het voorjaar.  In september nemen we Hof De Bist officieel 

in gebruik en dit gaat natuurlijk gepaard met de nodige feestelijkheden.  Cultuur in het district krijgt 

hiermee voor het eerst een gebouw en meteen ook een gezicht. 
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Daarom wordt 2014 een scharnierjaar: de uitdaging is om in 2014 de overstap te maken van totaal 

nomadische werking naar een werking die geënt is op de ligging en architectuur van Hof De Bist, maar die 

tegelijkertijd niet volledig uit het district en aanwezigheid in de wijken wil opgeven. 

Een nieuw cultuurcentrum schreeuwt uiteraard om een feestje. We plannen een feestelijke opening in de 

loop van september met als doel de Ekerenaar zo snel mogelijk met het nieuwe cultuurcentrum te laten 

kennismaken. 

Beeldende kunst 

In 2014 ronden we de cirkel af van een aantal tentoonstellingen op locatie waarin het trio Johan Pas, 

Christine Clinckx en Kris Van Dessel de Antwerpse Avant Garde onder de loupe nemen.  Dit kunstenproject 

– een drieluik – eindigt in het Hof De Bist, na omzwervingen Rond de Put en Op de Vloer.  Een beetje 

emblematisch of misschien poëtisch komt de kunst eindelijk thuis na lange omzwervingen. 

Vanaf het najaar onderzoeken we meer permanente formules om tentoonstellingen te integreren in de 

werking van het cultuurcentrum op de nieuwe locatie hof de bist. 

De Ekerse Podia 

Het cultuurcentrum biedt een mix van podiumevenementen aan op maat van de beschikbare podia en de 

beschikbare middelen.  De podia van het cultuurcentrum zijn scholen, cafés, kerken, pleinen, parken,… 

Het cultuurcentrum garandeert een podiumprogramma dat eerder de nadruk legt op kleinere concerten, 

aperitiefconcerten, comedy, lezingen en intieme voorstellingen voor een kleiner publiek in functie van de 

beschikbare ruimtes en middelen.  Met de komst van Hof de Bist zal een behoorlijk deel van dit programma 

worden aangeboden op het podium van Hof de Bist vanaf najaar 2013. 

Met Expeditie Ekeren beschikken we over een bijzondere format die op locatie het publiek de kans geeft op 

één dag van meerdere disciplines te genieten of te ontdekken. 

De kersthappening biedt een laagdrempelig en feestelijk tijdelijk podium in een gezellige spiegeltent.   

Op één weekend wordt een programma opgezet voor een breed publiek en worden momenten ingepland 

voor senioren en voor kinderen. 

Ekeren op Stap en Cultuur aan tafel brengen cultuur op maat van kansengroepen. 

Evenementen 

Het cultuurcentrum is inhoudelijk en organisatorisch partner in een aantal grotere evenementen die 

georganiseerd worden binnen het district.  Deze evenementen zijn: Muziek in de wijk, i.s.m. de zomer van 

Antwerpen, Cirq Attaque, de Ekerse septemberfeesten.  Daarnaast ondersteunt het lokaal cultuurbeleid 

tevens  het feest van de Vlaamse gemeenschap en de Ekerse bierpruversfeesten. 

Erfgoed 

Het team cultuur zet in op erfgoed met de deelname aan de erfgoeddag in 2014 met thema ‘Grenzeloos’.  

Daarnaast start de voorbereiding op van een project in het kader van de herdenking van de Grote Oorlog. 
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Ekeren een dynamisch cultuurforum 

Als een grondtoon die klinkt in alle acties die we ondernemen willen we cultuurmakers inspireren en 

ondersteunen.  Jonge helden, rijpe kunstenmakers, actieve verenigingen willen we in de mate van het 

mogelijke ondersteunen hun talenten te ontwikkelen en hun dromen waar te maken. 

Deze bezorgdheid nemen we mee bij de planning van heel wat van onze acties: zowel in het opzetten van 

tentoonstellingen, het programmeren van concerten als het samenstellen van comedy-avonden zijn we 

actief op zoek naar jong talent. 

Ekeren beschikt over een subsidiereglement waarop verenigingen beroep kunnen doen. 

Daarnaast experimenteren we vanaf 2014 met deze nieuwe acties: 

• Mijn ding (werktitel):  In overleg met o.m. Fameus vzw plannen we een tentoonstelling die de 

kansen biedt aan lokale liefhebbers om hun werk te confronteren met een publiek. 

• Take over (werktitel):  Het cultuurcentrum geeft het gebouw Hof De Bist voor een korte tijd uit 

handen aan een creatieve (jongeren)partner voor een tijdelijk project dat in samenwerking wordt 

opgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Doelstellingenboom LCB – district Ekeren  
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Hoofdstuk 7: district Hoboken 

Groot nieuws vanuit Hoboken! 

In september 2013 startte de verbouwing van het Gravenhofkasteel en in het voorjaar van 2015 openen we 

er het Hobokense cultuur- en jeugdcentrum.  De aannemer is intussen volop bezig met de restauratie van 

het kasteel en het bijhorende koetshuis en ook de contouren van de nieuwbouw theaterzaal – die beide 

bestaande gebouwen met elkaar zal verbinden – worden stilaan duidelijk.  Het gebouw zal plaats bieden 

aan een polyvalente zaal met 154 zitplaatsen op een uitschuifbare tribune, vergaderlokalen, een leskeuken, 

een foyer en een leuke cafetaria met terras.  En dat allemaal in het mooie decor van het Gravenhofpark, 

dat overigens na de verbouwingswerken een facelift krijgt. 

We zijn blij met deze ontwikkelingen en we bereiden ons intussen voor om een sterke geïntegreerde 

vrijetijdswerking in Hoboken vanuit twee locaties uit te bouwen.  Want de nauwe banden die we legden 

tussen bibliotheek, cultuurcentrum, cultuurantenne, jeugddienst, buurtsport en pleinontwikkeling, die 

willen we niet verliezen. 

District in beweging 

District Hoboken leeft en er valt ook iets te beleven: dat is wat we willen overbrengen op onze bewoners en 

bezoekers.  Daarom zetten we vanaf 2014 hard in op communicatie.  Met ‘Hoboken Zomert’ en ‘Hoboken 

Wintert’ voeren we twee koepelcampagnes die het brede vrijetijdsaanbod bundelen in een wervend 

verhaal.  Tijdens de zomercampagne focussen we op blikvangers als Ten zuiden van ’t Zuid, het feest van de 

Vlaamse Gemeenschap en Camping Louisa.  Tijdens de wintercampagne staat onder andere Kerst in 

Hoboken centraal.  Maar daarover later meer. 

Na ‘Met nog een geeuw op steen’ en ‘Cicatrizado: gelittekend’ ondersteunt het district ook het derde deel 

van dit poëziedrieluik.  We richten opnieuw de prijs van het district in om verdienstelijke personen en/of 

organisaties in de bloemetjes te zetten. 

Hoboken heeft een hart voor de kunsten en dat zal u geweten hebben.  In 2014 start het district met de 

realisatie van beeldenpark Broydenborg.  Het Broydenborgpark moet – in uitvoering van het masterplan 

voor Hoboken centrum – een groene verbinding maken tussen het centrum en park Sorgvliedt en met de 

inrichting van een beeldenpark willen we de ontmoetingsfunctie versterken. 

Daarnaast is er ook aandacht voor kunstcreatie.  De lokale academies kijken uit naar de realisatie van een 

gemeenschappelijke campus.  In afwachting wil het district projecten organiseren met die academies om 

van heel Hoboken een soort virtuele kunstencampus te maken.  We richten onze pijlen op de verschillende 

buurten en wijken.  Het district heeft bovendien de ambitie om jonge of startende kunstenaars te 

ondersteunen door op zoek te gaan naar atelierruimte in het centrum. 

Samen sterk 

We werken initiatieven uit in het kader van de koepelcampagne ‘Hoboken Zomert’ en ‘Hoboken Wintert’.  

Kerst in Hoboken wordt een leuk, warm eindejaarsgebeuren voor jong en oud.  We organiseren voor de 

tweede maal ‘Ten zuiden van ’t Zuid’, maar ditmaal trachten we het publieksbereik te verbreden en mikken 
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we op een tweedaags festival.  Op zaterdag brengt de Belgische Kamerfilharmonie samen met een aantal 

straffe Hobokense muzikanten (van Stef Kamiel Carlens tot Will Ferdy) speciaal uitgeselecteerde klassieke 

werken én bewerkingen van eigen (pop)nummers.  Op zondag stellen we het podium ter beschikking van 

lokaal talent en daarvoor werken we samen met de Hobokense Academie voor Muziek-Woord en met 

lokale verenigingen. 

Ook het lokale erfgoed staat centraal en flink wat aandacht gaat uit naar het oorlogsverleden.  In 2014 

herdenken we de aanvang van de Eerste Wereldoorlog en ook de volgende jaren besteden we aandacht 

aan de grote wereldbrand.  Daarnaast rollen we een project uit over de V-bombardementen tijdens 

Wereldoorlog II: in 2014 is het immers 70 jaar geleden dat de eerste V-bommen op Antwerpen insloegen 

en ook Hoboken deelde in de klappen.  Met speciale, door de lokale academie voor beeldende kunst 

ontworpen, keramische tegels brengen we markeringen aan op de belangrijkste inslagplaatsen.   

Een begeleidend boekje gidst u langsheen die plaatsen en via een interactieve website kan u online 

verhalen lezen en foto’s bekijken die de sfeer van die dagen beschrijven.  Ook zelf verhalen of getuigenissen 

insturen en online laten publiceren is mogelijk.  Op die manier willen we een dynamisch platform creëren 

en de gebeurtenissen van toen weer tot leven brengen. 

Daarnaast blijven we inzetten op klassiekers als Erfgoeddag en Open Monumentendag.  En naast ons 

gedeeld verleden brengen we ook onze gedeelde toekomst in kaart: in 1964 ondertekenden Marokko, 

Turkije en België de verdragen die migratie naar België mogelijk maakten en de 50ste verjaardag van dat feit 

vormt de ideale gelegenheid om bruggen te bouwen tussen de verschillende gemeenschappen in Hoboken. 

Het verhaal van Nello en Patrasche wordt opnieuw een uithangbord en het jaarmarktweekend blijft een 

belangrijk ijkpunt in het Hobokense sociaal-culturele leven. 

Van UiThuis naar cultuurcentrum 

We verwelkomen de komst van het nieuwe cultuur- en jeugdcentrum in Hoboken: tijdens een open 

werfdag willen we de Hobokenaars al een inkijkje gunnen in wat ze vanaf de tweede helft van 2015 mogen 

verwachten van ‘hun’ cultuurcentrum.  Maar daarnaast blijven we omgevingsgericht werken erg belangrijk 

vinden.  De camping Louisa’s, de kinderfeesten,… we hebben er de voorbije jaren een beetje ons 

handelsmerk van gemaakt en we willen die lijn blijven doortrekken, ook in de toekomst.  Om financiële 

redenen plannen we vier campings en drie kinderfeesten.  Daarnaast ondersteunen we wijk- en 

buurtgerichte projecten en werken we samen met lokale partners zoals verenigingen en wijkcomités, maar 

ook met bovenlokale spelers die in Hoboken een werking willen ontplooien, zoals Samenlevingsopbouw, 

Formaat en Fameus. 

We vinden het belangrijk dat kinderen en tieners in Hoboken van cultuur kunnen proeven en daarom 

diepen we het aanbod van school- en familievoorstellingen en educatieve projecten verder uit.  Naast de 

leerlingen van de lagere scholen mikken we vanaf 2014 ook op middelbare schoolstudenten.   

De bibliotheek moet een gezellige pleisterplaats worden voor gezinnen met kinderen.  We werken aan een 

literair programma, niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jonge kinderen.  Het Taalpunt in de 

bibliotheek willen we verder promoten: het is geknipt voor anderstalige nieuwkomers die hun Nederlands 

willen aanscherpen. 

Club 64 loopt op twee lijnen: enerzijds willen we volwassen muziekliefhebbers bereiken met kwalitatieve 

concerten van bekende en minder bekende namen.  En met kleine theater-, comedy- en filmvoorstellingen 

mikken we op een breder, familiaal publiek.  In het UiThuis brengen we het hele jaar door 
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tentoonstellingen met werk van lokale kunstenaars en kunst-educatieve projecten.  Voor liefhebbers van 

klassieke muziek organiseren we opnieuw klassieke concerten in kasteel Sorghvliedt.  En voor wie hongert 

naar meer, is er opnieuw de Week van de Smaak. 

U komt toch ook?  Want er valt inderdaad iets te beleven in Hoboken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Doelstellingenboom LCB – district Hoboken  
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Hoofdstuk 8: district Merksem 
‘Samen’ staat centraal in Merksem, zo begon het actieplan van 2013.  Het voorbije jaar hebben we veel 

aandacht besteed aan het verder uitdiepen van samenwerkingen tussen verschillende lokale 

cultuurspelers.  Opnieuw beschrijft het actieplan enkele hoogtepunten die worden gepland in 2014.   

De focus van dit plan ligt minder op de afzonderlijke reguliere werking van het cultuurcentrum, de 

bibliotheek en de cultuurantenne, hoewel de doorlopende werking van de drie spelers de ruggengraat blijft 

vormen van het Merksemse cultuurbeleid.  De cultuurantenne gaat in 2014 aan de slag met een nieuwe 

cultuurraad, het cultuurcentrum bouwt verder aan een evenwichtig programma en de bibliotheek werkt 

verder aan het bereiken van jongeren en senioren via een doelgroepgericht aanbod. 

De beoogde hoogtepunten van 2014: 

Kunstmuur (werktitel) 

Het cultuurcentrum heeft in 2013 fors geïnvesteerd in de vernieuwing van de foyer en de bar van de 

Nieuwdreefsite.  De restyling is tijdens het schrijven van dit actieplan een feit.  Het heeft veel bloed, zweet 

en tranen gekost, maar het cultuurcentrum beschikt nu over een publieksvriendelijke toog met een 

gezellige zitruimte en een flexibel onthaalmeubel dat de bezoekersruimte in haar geheel functioneler 

maakt dan ooit tevoren.  Het oogt niet alleen mooi en hedendaags, alles is tevens zo ingericht dat er ook 

kleinere voorstellingen, intieme concerten en feestjes kunnen doorgaan. 

Het project ‘Kunstmuur’ was voorzien als onderdeel van de restyling.  Na verschillende gesprekken met de 

ontwerper is dit idee bijgeschaafd en heeft het geen plek gekregen in de vernieuwde foyer, met als 

voornaamste reden dat de kunstwerken niet goed tot hun recht komen in deze ruimte.  ‘Kunstmuur’ wordt 

dus beschouwd als een apart project en een nieuw onderdeel in de restyling van het cultuurcentrum.   

De verbindingsgang tussen de foyer van het cultuurcentrum en de wachtruimte van de academie wordt 

opengewerkt, wit geschilderd en voorzien van de geschikte belichting en ophangsystemen voor 

kunstwerken. 

Aangezien er weinig geschikte plekken in Merksem aanwezig zijn om werken tentoon te stellen, investeren 

het district Merksem en het cultuurcentrum in de totstandkoming van een relevante plek waar beeldend 

kunstenaars hun beeldend werk kunnen tentoon stellen.  De geschatte 50.000 cultuurliefhebbende 

bezoekers die het cultuurcentrum en de academie jaarlijks over de vloer krijgen, zijn het ideale publiek voor 

deze kunstenaars.  Het betrekken van de verschillende academies bij dit project is essentieel en prioritair.  

Het afstemmen van de tentoonstellingsmogelijkheden van de bibliotheek, het kasteel, MerksemDok en het 

Cultuurcentrum geeft kansen om kunst en cultuur in openbare ruimtes toegankelijker te maken.  

Kunstenaars krijgen de kans om hun werk optimaal te tonen aan nieuw publiek en toevallige gebruikers. 

a. Groote Oorlog 

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de eerste wereldoorlog startte.  Deze ingrijpende gebeurtenis 

wordt in Merksem een volledige jaar in de schijnwerpers geplaats.  De focus ligt niet op één groot project, 

maar op verschillende kleinere voorstellingen en lezingen.  Het actief op zoek gaan naar nieuwe partners en 

kleine projecten is belangrijk voor het slagen van dit project.  De opdracht bestaat erin deze te bundelen en 

extra ruchtbaarheid te geven.  Het hoogtepunt van de ‘Groote Oorlog’ ligt in oktober – de maand waarin 

jaarlijks de Merksemse Bevrijdingsfeesten plaatsvinden.  Dit jaar zal het extra groots worden aangepakt.  

Muziekoptredens in naoorlogse sfeer, dansfeesten in een grote tent en het jaarlijks vuurwerk blijven een 
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belangrijk en onveranderlijk onderdeel van dit feest.  Vertellingen, lezingen en voorstellingen over dit 

thema op verschillende unieke plekken in het district zijn toevoegingen aan de succesformule die de 

bevrijdingsfeesten nu reeds zijn. 

b. Cultuurcentrum Merksem & OC MerksemDok  

Cultuurcentrum Merksem en MerksemDok gaan vanaf 1 januari 2014 doorgedreven samenwerken en 

worden samengevoegd tot één werking en personeelsploeg.  Uiteraard blijft de focus bij MerksemDok 

liggen op ontmoeting, lokale verenigingen, kansengroepen en verankering in de buurt.  Cc Merksem blijft 

een plek waar iedereen kwalitatieve voorstellingen kan bijwonen.  Het samenvoegen van beide centra 

moet resulteren in een efficiënte bundeling van krachten en middelen, met als eerste zichtbare resultaat 

het programma voor het nieuwe cultuurseizoen.  Het programma van MerksemDok wordt immers integraal 

mee opgenomen in de communicatie van het cultuurcentrum. 

MerksemDok blijft een focus hebben op een culturele en buurtgerichte jaarwerking.  Zo zal u op 

regelmatige basis concerten, voorstellingen en literaire avonden kunnen bijwonen.  Het project 

Comedykapers zal vanaf dat ogenblik ook deel uitmaken van de reguliere werking van MerksemDok.  

Binnen de doorgedreven samenwerking trachten we vooral zoveel mogelijk buurtbewoners en 

verenigingen te betrekken via op maat uitgetekende projecten en methodieken.  Met de hulp van een 

projectmedewerker wordt het één van de grote uitdagingen van 2014 om onze verschillende werkingen en 

aanpakken op elkaar af te stemmen tot één naadloos, wervend geheel. 

c. ‘In het spoor van Merksem’ 

Dit erfgoedproject kende in het voorjaar van 2013 z’n openingsmoment.  Door omstandigheden is de 

gelijknamige theatervoorstelling dat jaar echter niet kunnen doorgaan.  Samen met de Nationaal 

Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis – gevestigd in Merksem – vonden we 

verschillende verhalen van Merksemnaren die de Red Star Line namen naar de Verenigde Staten.   

Dit razend interessante materiaal zal in 2014 resulteren in de eerder geplande theatervoorstelling én 

publicatie met een mogelijke try-out in het najaar 2013.  Uitstel betekent immers niet altijd afstel. 

d. Een doorgedreven samenwerking  

Dit is het uitgangspunt voor het lokaal cultuurbeleid in Merksem.  Projecten en samenwerkingen van de 

voorbije jaren worden verder uitgediept, uitgewerkt en verstrekt.  Denk hierbij aan ‘Film in de wijk’, waar 

het cultuurcentrum in verschillende wijken films vertoont.  In 2013 was dit project een groot succes, mede 

omwille van de prachtige zomer inclusief erg warme en aangename avonden.  Denk ook aan ‘Kinderkasteel’ 

en de ‘Nocturne’, twee openluchtprojecten gericht op professionele en amateurkunsten.  Een meer dan 

fijne samenwerking tussen onder andere Fameus vzw, het district, de jeugddienst, JC Bouckenborgh, 

cc Merksem en verschillende verenigingen staat opnieuw op het programma.  Maar ook ‘Ongehoord’, de 

lezingenreeks in de Parkbibliotheek rond brede onderwerpen als film, muziek, literatuur, wetenschap, 

politiek en samenleving wordt eveneens verder gezet. 

De cultuurraad heeft bij de nieuwe samenstelling van het bestuur en de raad werk gemaakt van openheid 

en diversiteit.  Ze is een betere weerspiegeling van de Merksemse bevolking en vertegenwoordiging van de 

culturele verenigingen.  Het district en het lokaal cultuurbeleid betrekt de cultuurraad bij verschillende 

initiatieven, vraagt advies over belangrijke thema’s en probeert de noden en wensen van de verschillende 

gemeenschappen beter te leren kennen. 

Bijlage: Doelstellingenboom LCB – district Merksem  



 

Lokaal cultuurbeleid Antwerpen: actieplan 2014 
- 40 - 

Hoofdstuk 9: district Wilrijk 

Gemeenschapscentrum Wilrijk: een nieuwe draaischijf 

Medio september 2013 ontdekten vele duizenden enthousiastelingen tijdens een driedaags feestweekend 

boordevol animatie, ontmoeting en cultuur het nieuwe Wilrijkse gemeenschapscentrum.  De moderne en 

hedendaagse behuizing van de bibliotheek, academie, districtshuis en politiekantoren, broederlijk op één 

site naast elkaar gelegen, konden rekenen op veel lof en bijval.  Dat is gezien de vele mogelijkheden tot 

samenwerking en synergie (denk maar aan het auditorium dat bijna letterlijk bibliotheek en academie met 

elkaar verbindt) ook niet onlogisch.  Vanuit deze optiek zou je de gebouwencluster zelfs als een 

veruitwendiging van de doelstellingen van het lokaal cultuurbeleid kunnen beschouwen: samen met de 

lokale culturele partners op zoek gaan naar doelgroepen die we nog niet of te weinig bereiken enerzijds, en 

het reeds bereikte publiek laten doorstromen naar elkaars werking en aanbod anderzijds. 

Het feestelijke openingsweekend waarvan sprake werd niet toevallig geregisseerd en gerealiseerd door de 

verenigde Wilrijkse partners van het lokaal cultuurbeleid.  Het is altijd onze uitgesproken doelstelling 

geweest om aanhoudend een dynamiek aan die fantastische gebouwencluster te geven en een creatief 

verhaal te blijven schrijven dat verder gaat dan bakstenen en gepolijst beton.  Enkele voorbeelden uit de 

praktijk van 2014: 

• de maandelijkse cavaconcerten van De Kern vinden plaats in het auditorium, dankbaar gebruik 

makend van de potentiële ruimere zaalbezetting. 

• bibliotheek en cultuurcentrum zetten vanaf januari 2014 een literaire reeks middaggesprekken op 

touw, naar het model van de succesvolle donderdagen van de poëzie in Permeke.   

Eerste gast: auteur Saskia De Coster. 

• de traditionele seizoensafsluiter (voorzien eind mei 2014) wordt een nieuwe versie van de 

succesvolle eerdere editie van gespreide huiskamervoorstellingen doorheen het ganse district.  

De Salons (werktitel) zullen echter niet – zoals voorheen – gezamenlijk worden afgesloten met een 

publieksactiviteit in het cultuurcentrum, maar wel in het gemeenschapscentrum. 

“In the long history of humankind (and animal kind too) those who learned to 

collaborate and improvise most effectively, have prevailed.” – Charles Darwin 

Deze quote laat zien hoe noodzakelijk het is om samen te werken om te innoveren.  Door de geschiedenis 

heen zie je dat samenwerken noodzakelijk is in het bereiken van gestelde doelen.  Enkel en alleen door een 

goede samenwerking tussen alle cultuurpartners en individuen in Wilrijk, zullen we er in slagen om samen 

een cultuurrijk Wilrijk te realiseren. 

Hans Ides 

Districtsschepen Cultuur 

Wilrijk 
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WILWIJK 

a. Wijkwerking: een verhaal van spreiding, toeleiding & activering 

Wilrijk bestaat uit vijf wijken waarbij het centrum meermaals goed bediend wordt.  De grootste culturele 

spelers zijn hier nu eenmaal gehuisvest en De Bist als meest uitgestrekte plein van Wilrijk leent zicht het 

best tot grootse buitenactiviteiten.  Dat leidt terecht tot commentaar bij bewoners van andere wijken.   

Zij voelen zich misschien minder Wilrijkenaar omdat het aanbod in hun wijk minder is, minder 

vanzelfsprekend ook omdat er minder infrastructuur en andere faciliteiten voorhanden zijn.  De woorden 

uit het bestuursakkoord – om zeker ook in te zetten op wijken – blijven zeker geen dode letter. 

• Te beginnen in januari met een nieuwjaarsreceptie die eens niet in het centrum zal doorgaan. 

• Ook de films op locatie of anders gezegd bioscoop in de wijk waar we in 2013 al mee van start 

gingen wensen we te intensifiëren.  

• Of wat dacht je van creatief fantaseren over uw ideale wijk en samen luidop dromen hoe die eruit 

zou kunnen zien.  

• De Salons – seizoensafsluiter van het cultuurcentrum – trekt er ook op uit.  Overal in Wilrijk zijn er 

immers gezellige huiskamers te vinden die de mat uitrollen en de stoelen klaarzetten om 

intimistische cultuur te brengen.  

• De bibliotheek wil de Wilrijkse straten en pleinen voorzien van boeken, films en muziek.   

In welke vorm dit zal gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. 

• En wat dacht je van een kunstwerk in de openbare ruimte of een kleinschalige tentoonstelling bij u 

achter de hoek met werken van mensen uit de buurt? 

 

b. Aanloop Feestjaar 2015 

>> 2015 1250 50 

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers.  In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar en de Geitestoet 50 jaar.  Wist u dat de 

Geitestoet in 1965 voor het eerst uitging om 1200 jaar Wilrijk te vieren.  2015 belooft een druk en feestelijk 

jaar te worden.  Een groot theaterproject van de Wilrijkse gezelschappen, gele en blauwe bloemen in het 

straatbeeld, een Wilrijkse componist die speciaal voor de gelegenheid een stuk componeert en misschien 

wel een afsluiter waar niemand ooit van durfde te dromen.  Dit is maar een greep uit de ideeën die er nu 

reeds bestaan.  Uiteraard vraagt dit heel wat voorbereiding en daar starten we in 2014 al mee. 

>> Kwelduivels 

Kwelduivels?  Zijn we hier in pretpark Wilrijk aanbeland?  Wel neen, binnen de meerjarenplanning Wilrijk 

hebben we onszelf tot doel gesteld om tweejaarlijkse thema’s naar voor te schuiven en daar actief rond te 

werken.  Voor 2014 en ’15 zijn dat de kwelduivels geworden.  Lange Wapper en Kludde zijn twee van die 

kwelduivels die een rol speelden in de Wilrijkse geschiedenis.  De Antwerpse kwelduivel Lange Wapper 

werd geboren in Wilrijk bij pachter Peer-Jan uit een reusachtige rode kool die middenin een bed peterselie 

lag.  Voor de Wilrijkenaars is hij geen kwelgeest, maar een sympathiek figuur!  Volgens ons kan dit thema 

ter inspiratie dienen om menig project aan op te hangen. 
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>> Zomerwerking: een opfrissing 

De zomer van 2013 stond grotendeels in het teken van het gezamenlijke openingsweekend van het 

Gemeenschapscentrum (zie boven), al moet gezegd dat het optreden van De Mens voor een gewaardeerde 

passage op Wilrijk Feest zorgde, het akoestische festival Sterk Onversterkt een erg succesvolle tweede 

editie kende en na twee edities al dicht bij zijn productionele bovengrens kwam te liggen.  De zomerse films 

van De Kern (o.a. in het Middelheim Openluchtmuseum) bereikten meer filmliefhebbers dan ooit tevoren, 

(Willrock, ATV-vertellingen,… en tal van andere activiteiten bereikten eveneens érg veel volk), toch voelen 

we de noodzaak om onze jaarlijkse zomerse bundeling van krachten tegen het licht houden en op te frissen 

waar nodig en mogelijk.  De uitgangspunten blijven daarbij onveranderd: samen met de partners van het 

lokaal cultuurbeleid pogen met tal van activiteiten op allerlei onverwachte locaties doorheen het district 

mensen te bereiken op een frisse en uitdagende wijze, om zo een jaarwerking te realiseren die 12 maanden 

overspant.  Tevens willen we met dit vernieuwde aanbod beter aansluiten bij de Wilrijkse Jaarmarkt, een 

weerkerend hoogtepunt midden augustus waar we momenteel te weinig bij aansluiten. 

>> Scholen: de eerstaangewezen partner van het Wilrijks cultuurbeleid 

Wilrijk telt twee kleuterscholen, negen lagere en vijf middelbare, samen goed voor een kleine 7.000 

schoolbanken.  Eén van de grote integratieverwezenlijkingen achter de schermen, is dat de partners erin 

geslaagd zijn om op jaarbasis herhaaldelijk samen naar deze scholen te stappen, met een aanbod op maat 

en tevens met een gestroomlijnde communicatie.  In het najaar van 2013 bv. organiseerden we de eerste 

keer een Wilrijks Leerkrachten-verwenmoment: een avond waarbij het Wilrijks onderwijzend personeel en 

de cultuurpartners elkaar beter konden leren kennen, zowel stilstonden bij de vraag- als de aanbodzijde en 

samen genoten van een theatervoorstelling in De Kern.  Het mag duidelijk zijn: in 2014 nemen we expliciet 

verdere stappen op dit ingeslagen pad.  Enkele voorbeelden: 

• Don Bosco speelt Applaus 

Auteur en regisseur Stefan Perceval maakt met eerstejaarsstudenten van DBSO Don Bosco een 

toneelvoorstelling tussen november 2013 en mei 2014.  Het eindresultaat van dit work in progress zal begin 

mei 2014 meerdere malen te zien zijn in Schouwburg De Kern.  Maar er is meer: tijdens de week van de 

voorstellingen, krijgen de studenten van Don Bosco vrij spel in het cultuurcentrum.  Een algemene take-

over van onze werking (ticketing, communicatie, theatertechniek, productie, foyer, catering, 

publieksontvangst e.d.) maken van ‘Applaus’ een totaalconcept dat de grenzen van de theaterervaring ver 

overstijgen en het mogelijk maakt meerdere bruggen te slaan naar specifieke vakken en eindtermen van de 

studenten. 

• Kind & Harmonie  

Elk jaar in november laten we alle scholieren uit de vijfde leerjaren genieten van een concert van de 

Harmonie Sint-Bavo.  Dit laagdrempelige concert betekent voor velen een eerste ervaring met de wereld 

van klassieke muziek, instrumenten en concerten.  In 2014 koppelen we aan dit concert een extra 

voortraject én natraject waarbij een docente van de Wilrijkse academie voor Muziek en Woord met de 

scholieren aan de slag gaan om hen wegwijs te maken in deze fascinerende wereld, in de hoop het concert 

zelf meer diepgang te kunnen laten vinden. 
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• Groeiscenario’s 

In tijden van financiële krapte en budgetbesnoeiingen erin slagen 20 % méér scholieren te bereiken dan het 

vorige jaar – De Kern slaagde daarin.  Dankzij een variabeler aanbod, meer overleg met plaatselijke scholen 

en scholen-stakeholders en ook dankzij de introductie van onze actief-receptieve methodiek in de 

scholenwerking. 

• Erfgoed 

De gegeerde strip die het district liet maken over het Wilrijkse onroerend erfgoed (meer dan 2.000 

exemplaren in omloop) wordt in 2014 opgevolgd door een nieuwe inventieve erfgoed-vertaling.  Met een 

heus gezelschapsspel en bijhorende lespakketten stappen we naar onze scholen in de hoop opnieuw op 

een levendige en actuele wijze Wilrijkse jongeren met het plaatselijke verleden in aanraking te brengen. 

>> Creatieve ruimte 

“Ik ben een amateurkunstenaar!”  Dat hoor je niet zo snel iemand roepen.  Meestal noemen wij onszelf 

zanger, danser, schrijver; een naam die direct te maken heeft met wat we doen.  Iets dat het actief bezig 

zijn met kunst weergeeft en een naam die geen verwantschap kent met amateurisme of nog erger 

amateuristisch.  Wilrijk moet een vriendelijk kunstklimaat creëren en daarom gaat in 2014 een nieuwe 

creatief atelier voor schilders, beeldhouwers,…. echt van start.  Laat dit een ruimte zijn waar elke 

Wilrijkenaar vrij kan boetseren, schilderen en converseren om zo plezier te kunnen beleven aan allerlei 

vormen van kunst.  Maar ook een plek waar gelijkgezinden elkaar kunnen ontmoeten en bijleren van 

elkaar. 

>> Slot: 100 jaar grote oorlog 

2014 is ook het jaar van 100 jaar grote oorlog.  In Wilrijk zal dit op verschillende momenten gepast in de 

verf worden gezet.  Om goed te starten alvast een gedicht van Toon Hermans als afsluiter: 

Dacht je dat al het grootste leven 

Dat hier op aarde heeft geleefd 

Ineens totaal is afgeschreven 

Ineens geen enkel nut meer heeft? 

Dat alle liefde die zij gaven 

Hun wijsheid of hun droefenis 

Onder de aarde ligt begraven 

En dat daar niets van over is? 

Zij leven verder en ze slapen 

Niet één moment, geen enkele stond, 

Hij heeft de mensen niet geschapen 

Om op te bergen in de grond. 
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Locatieoverzicht 

Bibliotheken, cultuurcentra & cultuurantennes 

Antwerpen 

2000 

BIB Andries – Sint-Andriesplaats 22 – 2000 Antwerpen (buurtbibliotheek) 

De Oever – Korte Ridderstraat 18 – 2000 Antwerpen (BIB-punt – senioren en bewoners van het dienstencentrum) 

Stella Maris – Italielei – 2000 Antwerpen (BIB-punt – varenden, bemanningen koopvaardijschepen wereldwijd) 

Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (COStA) – Sint-Andriesplaats 24 – 2000 Antwerpen  

(BIB-punt – wijkbewoners en bezoekers) 03 260 80 50 – ccandries@stad.antwerpen.be – www.cosintandries.be 

Ontmoetingscentrum Stadsmagazijn – Keistraat 5-7 – 2000 Antwerpen 

03 292 63 80 – het.stadsmagazijn@stad.antwerpen.be – www.stadsmagazijn.be 

Cultuurantenne Antwerpen – p/a Districtshuis Antwerpen – Lange Gasthuisstraat 21 – 2000 Antwerpen 

03 338 35 05 – cultuurantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be 

2018 

BIB Brederode – Brederodestraat 119A – 2018 Antwerpen-Zuid (wijkbibliotheek) 

2020 

BIB Kielpark – Wittestraat 10 – 2020 Antwerpen (wijkbibliotheek) 

Cultureel ontmoetingscentrum Nova – Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen (Kiel) (BIB-punt – wijkbewoners) 

03 259 04 20 – nova@stad.antwerpen.be – www.nova-kiel.be 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Wittestraat – 2020 Antwerpen (BIB-punt – leeshoek voor ouders en kinderen) 

Consultatiebureau Kind&Gezin – St. Bernardsesteenweg – 2020 Antwerpen (BIB-punt) 

2030 

BIB Luchtbal – Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen (wijkbibliotheek) 

Cultuurcentrum Luchtbal – Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen 

03 543 90 30 – ccluchtbal@stad.antwerpen.be – www.ccluchtbal.be 

De Schroef – Elzasweg 14 – 2030 Antwerpen (BIB-punt – binnenscheepvaart, jeugdwerking en kinderopvang voor de 

schippersbevolking) 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Columbiastraat 231 – 2030 Antwerpen (BIB-punt) 

2050 

BIB Elsschot – Willem Elsschotstraat 5 – 2050 Antwerpen (wijkbibliotheek) 

Cultuurcentrum Link – De Plint, Ernest Claesstraat 16 – 2050 Antwerpen-Linkeroever 

Secretariaat: 0491 08 49 61 / Tickets: 03 641 62 10 – cclink@stad.antwerpen.be – www.cclink.be 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Hanegraefstraat 5 – 2050 Antwerpen (BIB-punt) 



 
 

2060 

Site Permeke – De Coninckplein – 2060 Antwerpen (incl. hoofdbibliotheek) 

03 238 38 00 – info@permeke.be – www.permeke.org 

Ontmoetingscentrum Oude Badhuis – Stuivenbergplein 38 – 2060 Antwerpen 

03 292 60 00 – het.oudebadhuis@stad.antwerpen.be – www.oudebadhuis.be 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Pothoekstraat – 2060 Antwerpen (BIB-punt) 

Consultatiebureau Kind & Gezin en Inloopteam SAMIK – Willy van der Steenplein – 2060 Antwerpen (BIB-punt) 

Berchem 

BIB De Poort – Willem Van Laarstraat – 2600 Berchem (districtsbibliotheek) 

BIB Groenenhoek – Turkooisstraat 18 – 2600 Berchem (wijkbibliotheek) 

Cultuurcentrum Berchem – Driekoningenstraat 126 – 2600 Berchem 

03 286 88 20 – ccberchem@stad.antwerpen.be – www.ccberchem.be 

Cultuurantenne Berchem – Driekoningenstraat 126 – 2600 Berchem 

03 286 88 34 – cultuurantenne.berchem@stad.antwerpen.be 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

BIB Viswater – Tongerlostraat 2 – 2040 Berendrecht (districtsbibliotheek) 

Vrijetijdscentrum De Schelde – p/a Districtshuis Berendrecht/Zandvliet/Lillo 

Antwerpsebaan 140 – 2040 Berendrecht – Algemeen nr. 03 289 28 01 of 03 569 93 54 

ccdeschelde@stad.antwerpen.be – www.ccdeschelde.be 

Cultuurantenne Berendrecht/Zandvliet/Lillo – p/a Districtshuis Berendrecht/Zandvliet/Lillo 

Antwerpsebaan 140 – 2040 Berendrecht – 03 289 28 13 – cultuurantenne.bzl@stad.antwerpen.be 

Borgerhout 

BIB Vredegerecht – Turnhoutsebaan 92 – 2140 Borgerhout (districtsbibliotheek) 

De Roma – Turnhoutsebaan 286 – 2140 Borgerhout 

03 292 97 40 – info@deroma.be – www.deroma.be 

’t Werkhuys – Zegelstraat 13 – 2140 Borgerhout (incl. BIB-punt – wijkbewoners) 

werkhuys@skynet.be – www.werkhuys.be 

Cultuurantenne Borgerhout – p/a Districtshuis Borgerhout – Moorkensplein 1 – 2140 Borgerhout 

03 270 18 14 – cultuurantenne.borgerhout@stad.antwerpen.be 

Deurne 

BIB Couwelaar – Te Couwelaarlei 120 – 2100 Deurne (districtsbibliotheek) 

BIB Arena – Arenaplein 62 A – 2100 Deurne (wijkbibliotheek) 

Cultuurcentrum Deurne – Frans Messingstraat 36 – 2100 Deurne (met BIB-punt – wijkbewoners en bezoekers) 

03 360 85 50 – ccdeurne@stad.antwerpen.be – www.ccdeurne.be 

Cultuurantenne Deurne – Ontmoetingscentrum Den Tip – Van den Hautelei 79 – 2100 Deurne  

(met BIB-punt – wijkbewoners en bezoekers) 03 340 49 52 – cultuurantenne.deurne@stad.antwerpen.be 

Buurthuis Dinamo – Ten Eeckhovelei 337 – 2100 Deurne (BIB-punt – wijkbewoners) 

Buurthuis ’t Pleintje – Sint Rochusstraat 106 – 2100 Deurne (BIB-punt – wijkbewoners) 

Kinderdagverblijf Pinokkio – Schotensesteenweg 138 – 2100 Deurne (BIB-punt – ouders) 



 
 

Ekeren 

BIB Driehoek – Driehoekstraat 43 – 2180 Ekeren (districtsbibliotheek) 

Cultuurcentrum Ekeren – Kloosterstraat 4 – 2180 Ekeren 

03 292 67 30– ccekeren@stad.antwerpen.be – www.ccekeren.be 

Cultuurantenne Ekeren – Kloosterstraat 4 – 2180 Ekeren 

03 292 67 30 – cultuurantenne.ekeren@stad.antwerpen.be 

Hoboken 

UiThuis Hoboken – Kapelstraat 64 – 2660 Hoboken (districtsbibliotheek) 

Cultuurwerking Hoboken – 03 292 65 30 – uithuishoboken@stad.antwerpen.be – www.uithuishoboken.be 

Cultuurantenne Hoboken – 03 820 30 42 – cultuurantenne.hoboken@stad.antwerpen.be 

Merksem 

BIB Park – Van Heybeeckstraat 28A – 2170 Merksem (districtsbibliotheek) 

BIB Maantje – Maantjessteenweg 23 – 2170 Merksem (wijkbibliotheek) 

BIB Nieuwdreef – Nieuwdreef 135 – 2170 Merksem (BIB-punt en ontmoetingscentrum) 

Ontmoetingscentrum MerksemDok – Emiel Lemineurstraat 72-74 – 2170 Merksem  

03 292 95 80 – merksemdok@stad.antwerpen.be – www.merksemdok.be  

(BIB-punt – ontmoetingscentrum bezoekers, wijkbewoners) 

Dienstencentrum ’t Dokske – Min.Schollaertstraat 24 – 2170 Merksem (BIB-punt senioren) 

Dienstencentrum De Brem – Zwaantjeslei 87 – 2170 Merksem (BIB-punt senioren) 

Dienstencentrum De Zeelbaan – Elfnovemberstraat 33 – 2170 Merksem (BIB-punt senioren) 

Jeugdcentrum Bouckenborgh – Bredabaan 561b – 2170 Merksem (BIB-punt jongeren) 

Cultuurcentrum Merksem – Nieuwdreef 135 – 2170 Merksem 

03 641 62 10 – ccmerksem@stad.antwerpen.be – www.ccmerksem.be 

Cultuurantenne Merksem – p/a Districtshuis Merksem – Burgemeester Jozef Nolfplein 1 – 2170 Merksem 

03 641 72 52 – cultuurantenne.merksem@stad.antwerpen.be 

Wilrijk 

BIB Bist – p/a Gemeenschapscentrum Wilrijk – Bist 1 – 2610 Wilrijk (districtsbibliotheek) 

Leerlingenbegeleiding Antwerpen – LBA Valaar – Letterkundestraat – 2610 Wilrijk (BIB-punt – leeshoek) 

Cultuurcentrum De Kern – Kern 18 – 2610 Wilrijk 

03 821 01 20 – kern@stad.antwerpen.be – www.ccdekern.be 

Cultuurantenne Wilrijk – p/a Gemeenschapscentrum Wilrijk – Bist 1 – 2610 Wilrijk  

03 338 53 47 – cultuurantenne.wilrijk@stad.antwerpen.be 

  



 
 

 


