
CD&V Kapellen en Cultuur    

Focus 5 : Meedoen aan de maatschappij door creativiteit, kunst en cultuur 

Kunst genieten, een culturele beleving moet als een recht beschouwd worden. 

Focus bij CD&V Kapellen ligt bij de toegankelijkheid, vooral op financieel vlak. Variatie in het aanbod blijft hiervoor 
belangrijk.    

 We vertrekken vanuit Zorg en Welzijn, punten waarbij CD&V het verschil wil maken voor Kapellen. We vinden 
dit terug in ons programma Focus 5, zoals hieronder beschreven. 

 Gezien het gewijzigd kader in het lokale cultuurbeleid, blijft het voor ons een belangrijk gegeven voldoende 
subsidies te voorzien voor cultuur vanuit de gemeente. 

 Meewerken met andere diensten en organisaties kunnen een pluspunt zijn en leiden tot een mindere kost om 
een betaalbaar aanbod te creëren naar de Kapellenaar.  

 

Vereenzaming is een belangrijk werkpunt in een solidaire samenleving. Het is een vlek die zich snel verspreidt en ons uit 
elkaar drijft. Actief bewaken via buurtwerking, verenigingsleven (onder meer via Samana, het vroegere ziekenzorg) 
OCMW en diensten maatschappelijk werk brengt mensen bij elkaar en biedt kansen om deel te nemen aan het leven 
van de gemeenschap die we samen vormen. 

 Heel specifiek moeten we vandaag bewust omgaan met de mogelijkheden van participatie. Op dit 
kantelmoment waarop het OCMW deel zal uitmaken van het gemeentelijk bestuur, is co-creatie cruciaal  zodat 
burgers betrokken worden en kunnen meewerken én -denken aan hoe we dit gaan organiseren 
 

 Mensen die het financieel minder breed hebben, zullen vaak ook op zoek zijn naar zinvolle bezigheden.  
‘Participatie’ betekent voor CD&V Kapellen niet enkel genieten van het aanbod, maar ook deelnemen aan 
creativiteit, aan cultuur. Hiervoor kan subsidie voorzien worden.  

Voor wie ouder is, zijn dagelijkse activiteiten en contacten noodzakelijk. De helpende hand van een goede buur is 
ontzettend belangrijk voor de dagelijkse boodschappen, de tocht naar de winkel, de ruimte voor een babbel in de wijk. 
Hierin is het belangrijk het bestaande aanbod te ondersteunen, zoals onder meer de ouderenvereniging OKRA of 
seniorenwerking Landelijke Gilden. Zo blijf je dichter bij de beleving van de betrokkenen en bereik je beter de echte 
noden.  

Investeren in jongeren, is investeren in de toekomst. Het verder ondersteunen van de verschillende jeugdverenigingen is 
belangrijk. In overleg met de jeugdbewegingen en met voldoende omkadering moet er eveneens gezocht worden naar 
een toegankelijk aanbod voor jongeren met een mentale en/of fysieke beperking.  

Uiteraard bewaken we de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van culturele activiteiten. Zij dragen bij tot het 
samenbrengen van mensen en laten onze gedachten even afdwalen van dagdagelijkse zorgen.  

Een unieke pas (magneetkaart van Kapellen) op maat geeft ruimte aan iedereen om deel te nemen naar eigen 
vermogen zonder te stigmatiseren. Een spaarsysteem met punten kan hieraan worden toegevoegd, punten waarvoor 
de inwoners een cultuurkorting kunnen bekomen bij een volgende activiteit. (Iets wat ook zou kunnen voor het sporten 
bijv. een zwembeurt gratis)  

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het culturele leven. Voor CD&V blijven de waarderingsmomenten naar deze vrijwilligers 
zeer belangrijk. Voor vele mensen is dit vrijwilliger zijn een zinvolle bezigheid in hun dagelijks doen en laten. Ze bieden 
de nodige ondersteuning om het culturele leven in onze gemeente te kunnen organiseren. Er ontstaat dus een 
wisselwerking, die langs beide kanten een positief resultaat geeft.   

In het kader van diversiteit denken we ook aan Fedasil, de voorbije samenwerking verderzetten.  
Een nieuw inwoner, eventueel anderstalig, zal via een cultuurbeleving zich sneller kunnen integreren. 



 
Wij pleiten op het vlak van Cultuur in Kapellen voor: 
 
Kapellen telt verschillende adviesraden die betrokken worden bij het beleid. In de samenwerking tussen deze 
adviesraden met de gemeente en de bevolking willen we een continue bewaking over participatie van alle inwoners.  
 
 

 Het is belangrijk dat de we de adviesraden vanuit een WIJ-verhaal laten werken. We willen daarom een 
effectieve integratie van mensen in moeilijke leefomstandigheden in alle adviesraden via ervaringsdeskundigen 
kansarmoede.  
 

 Inspraakbehoud voor de cultuur-, advies- en beheerscommissies naar de gemeente, met een 
vertegenwoordiging van de groep mensen die financieel moeilijkheden ondervinden om volwaardig te kunnen 
deelnemen aan de samenleving.   
Deze inspraak geldt ook voor het opstellen van de meerjarenplanning en –begroting met steeds een 
terugkoppeling naar de raden. 
 

 De huidige werking van het cultureel centrum loopt zeer vlot. De middelen hiervoor voorzien blijven gelden. 
 

 Het subsidiesysteem aanpassen in absolute waarde, zodat dit gelijkwaardig is aan dat van de andere raden, 
sport- en jeugdraad. Het zal het hoppen van de verenigingen tussen de verschillende adviesraden verminderen.  
 

o Het huidige subsidiesysteem van 1 Euro per inwoner, voorzien voor cultuur, zou zo ook kunnen 
verhogen.  

 
o Jaarlijkse subsidies worden toegekend aan verenigingen, indien ze aan de voorwaarden van het 

reglement voldoen. 
 

 Behoud van de jaarlijkse cultuurprijs zal de dynamiek van de verenigingen bevorderen.   
o Waarde, inbreng en uitstraling, ook buiten Kapellen, zijn normen die kunnen gehanteerd worden.   

 
o Wij willen een onderscheid maken tussen enerzijds personen die door hun toewijding een ‘Life 

Achievement Award’ verdienen en anderzijds verenigingen of personen die met een recente voorbije 
activiteit een positieve impact en bijdrage voor de Kapelse Gemeenschap hebben gerealiseerd.   

 
o Waarom geen viering met een ‘Gala van de Cultuur’, zoals we dat ook kennen voor ‘Sportfiguur van het 

jaar’? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

We zien cultuur niet in één vakje en staan open voor nieuwe initiatieven 
 
 
We pleiten voor het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende verenigingen en organisaties, over de 
verschillende vrijetijdsbestedingen heen : sport, heemkundig, socio-cultureel…  Op maat en met behoud van het 
landelijke culturele leven. 
 
Het betrekken van onze plaatselijke ondernemers en verenigingen in culturele evenementen lijkt ons zeer 
aantrekkelijk. Ook zij zullen allicht ideeën hebben die tot een wederzijds succes kunnen leiden.  
 
 
Cultuur kunnen we in verschillende domeinen onderverdelen. 

o Taal & Letteren: de bescherming en de luister van de taal 

o Initiatieven rond educatie, behoud en promoten van onze Nederlandse taal. 
Concreet: Nieuwkomers in Kapellen, in mindere mate zij die tijdelijk verblijven, onze taal bijbrengen. 
 

o De Nieuwkomers klas bijv. in het KTA ondersteunen en betrekken bij het verenigingsleven.  
Er werden reeds kennismakingsinitiatieven genomen, echter de drempel zou lager kunnen. 
Herhalend werken en deze groep blijvend betrekken bij het verenigingsleven. 

 
o De mogelijkheid bekijken om de Beste leerling van Kapellen voor Nederlands opnieuw te introduceren, 

opstelwedstrijden, spellingscompetities, dictees, voordrachten.. in samenwerking met de Academie voor 
Muziek & Woord en de scholen in Kapellen 
 
 

 Wetenschappen: de wetenschappelijke link ontdekken in het alledaagse leven en bij de culturele activiteiten 
 

o Koken kan enkel door een keten aan chemische reacties, dit bespreekbaar maken, (her)ontdekken en 
duiden 

o De astronomische klok, een unieke kans om educatief een uniek stuk erfgoed beter de leren kennen 
o Lezingen in het kader van de Milieuweek, Mobiliteit, Zorg,… 
o Miniondernemingen die elk schooljaar worden opgericht verder begeleiden vanuit de gemeente, de 

provincie, de bedrijfswereld 
 

 

 De schone kunsten: schilderen, beeldhouwen, architectuur, dans, theater, fotografie, enzovoorts; 
 

o het gemeentelijke patrimonium opnieuw in kaart brengen, wat is er in het bezit en waar bevindt het 
zich 

o rotatie van de kunstwerken, zou de bekendheid van het kunstpatrimonium bij de inwoners bevorderen 
en waardering voor kunst in het algemeen zeker verhogen 

o Het jaarlijkse budget, dat nog steeds in de begroting is opgenomen, effectief ook gebruiken om 
regelmatig kunstwerken aan te schaffen.  

o Oprichten van een Kunst commissie zou dit in goede banen kunnen leiden. 
o Een % van het budget voorzien voor kunst telkens er een (bouw)project wordt uitgewerkt 

 

 



 Het audio-visuele beleid 
 

o De terugkeer van onze vroegere vrije radio Totaal zorgt opnieuw voor regionaal en plaatselijk nieuws in 
de kijker. Een opportuniteit om als gemeente deze optie te benutten bij haar communicatie, net als de 
verenigingen.  

o Met de komst van de polyvalente zaal kan een uitzending/opname van de openbare of commerciële 
omroep, radio en/of televisie, een mogelijkheid zijn 

o Plaatselijk talent inschakelen voor optredens, concerten, dansopvoering 
o In kaart brengen waar de verenigingen wat kunnen vinden: waar staat er bijv. een vaste beamer, een 

scherm, geluidinstallatie,… 
 
 

 Cultuureducatie en –participatie: cultuur leren waarderen en eraan deelnemen; 
 

o Sociaal-Cultureel Werk: de inspanningen die worden geleverd om de ontwikkeling van cultuur bij de 
bevolking te stimuleren 

o Cultuur als inclusief verhaal zien waarbij iedereen zich kan vinden in het voorgestelde programma 
o Verder kijken dan de verenigingen die louter en alleen met cultuur bezig zijn  
o Samenwerking op alle terreinen: scholen, verenigingen, handelaars, met een diversiteit qua 

achtergrond, leeftijd, met én zonder beperkingen samen biedt voor elkaar mogelijkheden 
 
 

 Cultureel Erfgoed: museumcollecties, archieven, erfgoedbibliotheken;  
 

o Een samenwerking met de heemkundige kring: het archief via de BIB zoekfuncties ook toegankelijk 
maken,… 

o Deze plaatsen kunnen eveneens opgenomen worden in het programma als locatie voor lezingen, 
vergaderingen voor de verenigingen aangesloten bij de cultuurraad  

o We dragen zorg voor ons cultureel erfgoed en voorzien hier dus ook het nodige budget voor. 
 

 

 Culturele infrastructuur, gebouwen, uitleendiensten, opslag- en repetitieruimten,…  
 

o Weinig gebruikte gebouwen of leegstand inventariseren, herzien en herbestemmen, 
o eventuele privé bezittingen bespreekbaar maken voor (tijdelijk) openstellen aan publiek 
o een kerkenplan uitwerken 
o Ondersteuning bieden op vlak van uitleendiensten, opslagruimten, materiaal, repetitiemogelijkheden. 

 

 Toerisme: Onze groene gemeente heeft heel veel te bieden. 

o Uitwerken en in kaart brengen wat een toerist in groep of individueel kan bezoeken, bekijken eventueel 
onder begeleiding van een Kapelse gids 

o promoten naar de hoofdzetels van de organisaties die lid zijn van onze CR, naar andere gemeentes 

o een VVV kantoor opstarten, nabij het station, als een informatie punt voor elke bezoeker: aankopen 
entreekaarten, boeken van gidsbeurten, zich informeren over plaatselijke horeca en streekgerechten, 
musea, erfgoed, alle bezienswaardigheden van onze gemeente. 

o een combinatie aanbod creëren waarbij sport, geschiedenis en cultuur elkaar vinden: bijv. spoorfietsen 
onder begeleiding van een gids 

 

 



 Bibliotheken 
 

o onze BIB is vandaag 10 jaar in het gebouw aan het dorpsplein, een succes dat we blijven ondersteunen 
o een ontmoetingsplaats waar men niet alleen boeken kan ontlenen, ook met voorleessessies, spel- en 

filmnamiddagen 
o een plek waar bijv. huiswerk begeleiding zou opgestart kunnen worden 
o de nieuwe Kapellenaren en anderstaligen hun Nederlandse taalkennis kunnen vergroten  
o De rol van bibliotheken alsook ondersteuning voor de socio-culturele activiteiten en 

gemeenschapsvormende initiatieven en centra blijven belangrijk. 
 

 
 
  

Initiatieven:  

Een evenement als Pulptuur moet blijven bestaan.   

Het biedt iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan het samenzijn met een breed cultureel aanbod dat ook 
ruimte geeft aan plaatselijk talent, zoals bijv. ‘Cafeest’. 

De komst van een nieuwe concertzaal biedt ook veel nieuwe mogelijkheden.   
 
Deze concertzaal mag ook prestige uitstralen voor plaatselijk talent, dat we zeker niet willen vergeten. Wij zien de 
opening van onze nieuwe polyvalente zaal als een groot Kapels feest, voor iedere inwoner. Waarbij plaatselijke talenten, 
verenigingen die ook deel uitmaken van de Cultuurraad, graag zullen deelnemen. 
 
Misschien wordt het tijd om eens te denken aan een eigen grote Sinterklaasshow, ook bereikbaar voor kinderen uit 
gezinnen met beperkte financiële middelen ? 
 
Of…’Klassiek in het park, cultuur in de wijk, theater aan huis of huiskameroptredens, op school, in de woonzorgcentra 
voor jong én oud, in de kerken… 
 
De Oorlogsmusical (N)iemandsland die doorging in Essen, begin september 2018, is een prachtig voorbeeld hoe een 
ganse gemeenschap, het hele dorp verbonden kan zijn aan een culturele activiteit…als decorbouwer, figurant, artiest of 
als publiek. 
Dit ooit in Kapellen organiseren… 
 
 


