De AV van de Cultuurraad Dilbeek timmert aan “podia”
Wanneer? Maandag 4 november 2019 van 20.00 tot 22.30uur
Waar? Trefcentrum Solleveld - Sint Martens - Bodegem
Inschrijven
Wat en waarom?
Een poos geleden koos groep Dilbeek ervoor de sector Vrije Tijd
(dienst

Cultuur,

OC

Westrand,

dienst

Sport,

Wolfsput

bib,

Jeugddienst, …) te reorganiseren. eva vzw Cultuur en Samenleven
zag

het

daglicht.

Alle

gemeentelijke

financiële

budgetten,

personeelsleden en dienstverlening werden ondergebracht in 5 teams
- team kind, jeugd, kunsten, kennis & erfgoed en gemeenschap. Deze
teams vormen de motor voor een rijk, kwaliteitsvol en uitdagend
cultuur- en samenlevingsaanbod waaraan iedereen kan deelnemen.
Maximale samenwerking en co-creatie tussen de verenigingen en
burgers en deze teams is hiervoor de sleutel.
In de nieuwe organisatie zitten ongetwijfeld heel wat kansen, maar
ook onduidelijkheden of misschien valkuilen. Het bestuur van de
Cultuurraad kijkt met open blik naar deze evolutie . Tijdens de

algemene vergadering van 4 november 2019 nodigen we jullie uit
hierover uw stem te laten horen. Zo timmeren we samen aan podia
voor co-creatie voor wat leeft aan cultuur en vrije tijd in Dilbeek.
Na het “formele” gedeelte van de algemene vergadering vormen we 4
overlegtafels. Aan de hand van stellingen en vragen bekijken we
kansen

en

mogelijkheden

van

co-creatieve

podia

voor

het

cultuurbeleid en het cultuuraanbod in Dilbeek. Elke stem in dit
gesprek is waardevol. Daarom verwelkomen we naast de vaste
vertegenwoordiger van de vereniging ook alle geïnteresseerde leden.
Midden oktober ontvangt u nog een officiële uitnodiging voor de
algemene vergadering met de nodige stukken. Deze uitnodiging wil
eerst en vooral prikkelen en het gesprek binnen je vereniging alvast
aanwakkeren. Het bestuur van de Cultuurraad heeft een standje
tijdens de Dag van de Dilbekenaar. Je kan daar terecht voor
eventuele vragen. Ook via gemeenschap@dilbeek.be en facebook kan

je ons vinden. Om organisatorische redenen vragen we om via deze
link in te schrijven voor de algemene vergadering.
Hartelijke groet en tot gauw,
in naam van het bestuur,
Luk Boelaert - voorzitter
André Mertens - secretaris

