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stad op 
mensenmaat



12. Culturele stad

standpunt

Een stad zonder cultureel leven is ondenkbaar. Cultuur is in ons dagelijks leven altijd en overal aanwezig en 
speelt een onmisbare rol. Cultuur brengt mensen dichter bij mekaar, draagt bij tot onze menselijke ontwik-
keling en versterkt de solidaire samenleving.

Cultuur is bij uitstek een zaak van mensen. Als cultuurstad moet Mechelen dan ook een beleid ontwikkelen 
dat vertrekt van de menselijke waarde van cultuur. Cultuur is geen instrument ten dienste van de lokale 
economie en het prestige van de stad.

In Mechelen moet een rijk en gevarieerd cultuuraanbod ontwikkeld worden, dat voor iedereen toegankelijk 
is en prikkelt om eraan deel te nemen. Doel moet zijn om elke Mechelaar actief bij het Mechelse cultuur-
verhaal te betrekken.

OnZe VOOrstellen

EEn. CULTUUR OP MAAT VOOR IEDEREEN

•	 We	investeren	meer	in	laagdrempelige	en	betaalbare	kunst	en	cultuur.
•	 De	stad	verbindt	zich	ertoe	om	de	voormalige	provinciale	cultuurmiddelen,	die	nu	via	het	Gemeente-

fonds worden verdeeld zonder verplichting om ze voor cultuur in te zetten, integraal voor cultuur te 
reserveren.

•	 De	programmatie	in	de	Mechelse	cultuurhuizen	richt	zich	tot	alle	lagen	van	de	bevolking.	We	werven	
programmatoren aan met diverse achtergronden.

•	 Culturele	projecten	die	inzicht	geven	in	de	superdiversiteit	en	meertaligheid	van	de	stad	worden	aange-
moedigd en ondersteund.

•	 De	Mechelse	musea	worden	gratis	toegankelijk	voor	alle	Mechelaars.
•	 De	stad	ontwikkelt	een	breed	cultuuraanbod	voor	de	scholen.
•	 Cultuurbeleving	wordt	op	uiteenlopende	locaties	mogelijk	gemaakt.
•	 Er	komt	een	cultuurloket	dat	de	dienstverlening	aan	culturele	organisaties	centraliseert.
•	 Er	wordt	geïnvesteerd	in	een	gratis	aanbod	van	diverse	cultuurevenementen:	populaire	muziek,	klas-

sieke muziek, literatuur, poëzie, beeldende kunst, dans …
•	 De	Uit-pas	wordt	automatisch	toegekend	aan	alle	rechthebbenden.

TwEE. INVESTEREN IN KWALITEITSVOLLE INFRASTRUCTUUR
•	 Elke	wijk	en	deelgemeente	krijgt	een	volwaardig	cultuurhuis.
•	 Culturele	verenigingen	beschikken	in	alle	wijken	en	dorpen	over	de	nodige	kwaliteitsvolle	infrastructuur.
•	 Het	stedelijk	patrimonium	wordt	breder	opengesteld	voor	kunstenaars	en	cultuurverenigingen.
•	 De	Talentenfabriek	wordt	verder	ontwikkeld	en	krijgt	een	permanente	locatie.
•	 We	ontwikkelen	een	Mechelse	uitleendienst,	waar	het	werk	van	Mechelse	beeldende	kunstenaars	ont-

leend kan worden.
•	 Het	cultuurhistorisch	patrimonium	blijft	in	publiek	beheer	en	wordt	voorbehouden	voor	publieke	bestem-

mingen.
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DriE. WE WAARDEREN DE MECHELSE KUNSTENAARS EN 
CULTURELE VERENIGINGEN

•	 De	amateurkunsten	worden	ten	volle	ondersteund.
•	 Het	sociaal-artistiek	werk	wordt	structureel	uitgebouwd.
•	 Er	komt	een	netwerk	van	Mechelse	kunstenaars	voor	overleg,	uitwisseling	en	samenwerking.
•	 Kunstenaars	worden	actief	betrokken	bij	de	creatieve	ontwikkeling	van	wijken	en	buurten.
•	 De	expertise	van	de	Mechelse	cultuurverenigingen	wordt	ten	volle	aangewend	voor	de	ontwikkeling	van	

het cultuurbeleid.
•	 Het	cultuurbeleid	krijgt	vorm	in	samenspraak	met	culturele	verenigingen,	kunstenaars	en	publiek.
•	 De	Mechelse	cultuurraad	wordt	als	adviesorgaan	ten	volle	gewaardeerd.

Visie

De drempel naar kunst en cultuur is voor veel te veel mensen nog altijd erg hoog. Er zijn financiële drem-
pels, er zijn problemen van bereikbaarheid, er zijn taalbarrières, vaak ontbreekt een gevoel van betrokken-
heid of is er nooit enige band met cultuur ontwikkeld.

In het Vlaamse politieke klimaat van de jongste jaren is er weinig enthousiasme om daar iets aan te doen. 
Cultuur	wordt	al	te	makkelijk	afgedaan	als	een	overbodige	luxe,	iets	wat	we	in	moeilijke	tijden	best	kunnen	
missen.	Kunstenaars	worden	vaak	voorgesteld	als	mensen	die	niet	willen	werken	en	vooral	profiteren	van	
subsidies. Cultuur is dan ook één van de eerste slachtoffers bij elke grote besparingsronde.

Wij	blijven	hardnekkig	geloven	in	de	grote	maatschappelijke	waarde	van	cultuur	en	willen	cultuur	in	ons	
politiek	verhaal	niet	herleiden	tot	een	aanhangsel.	We	willen	in	Mechelen	een	ambitieus	cultuurbeleid	zien,	
dat ernaar streeft om cultuur tot bij elke Mechelaar te brengen.

EEn. CULTUUR OP MAAT VOOR IEDEREEN

Politici vinden cultuur doorgaans pas interessant als er lintjes doorgeknipt moeten worden, als het zich af-
speelt in een prestigieuze cultuurtempel, als er een peperduur werk van een groot kunstenaar aangekocht 
wordt,	…	Kortom,	als	cultuur	kan	bijdragen	tot	de	grote	concurrentiestrijd	met	andere	steden.	In	Mechelen	
is dat niet anders. Ook hier wordt cultuur vaak aangewend voor citymarketing.

Voor ons moet cultuur van en voor iedereen zijn. Daarom moeten we de hele stad als cultureel domein 
beschouwen en cultuur op alle mogelijke manieren dicht bij de mensen brengen.

Cultuur hoort niet alleen thuis in theaters, musea, filmzalen en cultuurcentra, maar krijgt ook een plek bij 
verenigingen, in buurthuizen, dienstencentra, rusthuizen, achterzaaltjes, huiskamers, leegstaande panden, 
in de publieke ruimte, … In een cultuurstad is cultuur overal thuis.

We	moeten	extra	 inzetten	op	die	stadsdelen	waar	vandaag	weinig	cultuurbeleving	is	en	op	groepen	die	
minder of weinig betrokken zijn bij het culturele leven.

Veel aandacht moet gaan naar culturele vorming bij jongeren. Jongeren hebben een eigen cultuurbeleving, 
eigen cultuurvormen, een eigen cultuurtaal. De stad moet daarover met jongeren in dialoog gaan en er-
voor zorgen dat jongeren aansluiting vinden bij het aanbod van Mechelse cultuurhuizen. Jongeren moeten 
daarom actief betrokken worden bij het cultuurbeleid.
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Ook de scholen moeten actief betrokken worden. Daarbij wordt ingezet op een gevarieerde kennismaking 
met en beleving van cultuur op school. Via ontmoetingen met kunstenaars, workshops, voorstellingen, … 
maken jongeren kennis met uiteenlopende kunstvormen, wordt hun interesse voor cultuur geprikkeld en 
worden ze uitgedaagd om op zoek te gaan naar hun eigen creatieve talenten.

Bijzondere	aandacht	moet	er	ook	zijn	voor	kwetsbare	mensen.	Het	Mechelse	cultuuraanbod	moet	voor	hen	
vrij toegankelijk zijn. De uitbouw van sociaal-artistieke initiatieven is hier ook aangewezen.

Mechelen	telt	138	verschillende	nationaliteiten	en	er	worden	80	verschillende	talen	gesproken.	Het	is	onte-
gensprekelijk een superdiverse stad. Die diversiteit moet ook duidelijk zichtbaar zijn in het cultureel leven. 
Via het cultuurbeleid moeten de verschillende gemeenschappen de mogelijkheid krijgen zich ten volle te 
ontplooien.

TwEE. INVESTEREN IN KWALITEITSVOLLE INFRASTRUCTUUR
In	wijken	en	dorpen	is	er	een	gebrek	aan	ruimtes	om	een	kwalitatief	cultureel	leven	te	ontwikkelen.	Wijken	
en dorpen moeten een eigen cultuurhuis op maat krijgen, plekken waar een gevarieerd en kwalitatief cul-
tuurprogramma wordt aangeboden en waar buurtbewoners hun eigen creatieve talenten kunnen ontdek-
ken en ontwikkelen.

Mechelse	verenigingen	kampen	eveneens	met	plaatsgebrek.	Het	bestuur	beloofde	aan	die	nood	tegemoet	
te	komen	door	een	Huis	van	de	Verenigingen	te	ontwikkelen.	Dat	is	er	niet	gekomen.	De	vraag	blijft	bestaan	
en moet dan ook concreet ingevuld worden.

Mechelen telt uitzonderlijk veel amateur-theatergroepen. Voor deze verenigingen is er een toenemend 
tekort aan repetitie- en speelplekken. De stad moet initiatieven nemen om deze verenigingen te verbinden 
en investeren in de nodige ruimte.

De	stad	ontwikkelde	het	concept	van	de	Talentenfabriek.	Jonge	kunstenaars	kunnen	er	werken	en	experi-
menteren. Maar de fabriek wordt ondergebracht in tijdelijk leegstaande panden. Dat is een eindig verhaal. 
Er	kan	niet	blijvend	gerekend	worden	op	de	beschikbaarheid	van	toevallig	leegstaande	panden.	De	Talen-
tenfabriek moet daarom een permanente locatie krijgen.

DriE. WE WAARDEREN DE MECHELSE KUNSTENAARS EN 
CULTURELE VERENIGINGEN

In Mechelen is heel veel creatief talent aanwezig, zowel op professioneel als op amateurniveau. Dat wordt 
nog veel te weinig gewaardeerd. 

Culturele	verenigingen	beschikken	vaak	over	een	bijzondere	expertise	op	hun	specifieke	domein,	zoals	
bijvoorbeeld	het	Filmhuis.	Die	expertise	wordt	vandaag	niet	altijd	erkend.	Zo	werd	het	Filmhuis	compleet	
genegeerd in het project van een Mechelse stadscinema. Op hun terechte vraag om de door hen gebruikte 
filmzaal te moderniseren werd niet ingegaan.

Kunstenaars	en	culturele	verenigingen	kunnen	nog	veel	actiever	betrokken	worden	bij	het	cultuurbeleid.	De	
Mechelse	cultuurraad	speelt	daarin	een	belangrijke	rol.	Het	aanbod	van	de	cultuurhuizen,	de	invulling	van	
stadsfestivals, de plek van kunst in de publieke ruimte, investeringen in infrastructuur, … daarover kan veel 
meer dialoog ontwikkeld worden met kunstenaars, culturele verenigingen en het diverse publiek.
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