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1. INLEIDING
Dit is het lokaal cultuurbeleidsplan van de vier culturele partners in Evere; de Gemeente Evere (Afdeling
Nederlandstalige Cultuur van de Dienst Vrije Tijd), de Bibliotheek Herman Teirlinck, het
Gemeenschapscentrum Everna en de Brede School de Witlofkinderen. In dit plan kan je het gezamenlijk
lokaal cultuurbeleid lezen waarop de vier partners gaan inzetten de komende jaren. Een gezamenlijk doel
en visie, waarbij iedere partner zijn eigen accenten legt.

De gemeente Evere situeert zich in het noordoosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met bijna
42.000 inwoners en 123 verschillende nationaliteiten1 heeft Evere een diverse samenleving. In de
omgevingsanalyse worden de elementen die invloed hebben op de cultuurbeleving van de gemeente
weergegeven. Naast een omgevingsanalyse vormt ook een netwerkanalyse (zie bijlage 2) de basis voor dit
plan. Op het grondgebied van Evere zijn immers 51 socio-culturele verenigingen en 64 sportclubs actief.

Als partners willen we met een open houding en open geest een cultuuraanbod creëren dat vertrekt
vanuit wat er leeft bij de mensen. Een open communicatie en transparante aanpak is hiervoor van
essentieel belang. Door ontmoeting te stimuleren tussen Everse organisaties en Everse inwoners ambiëren
we meer samenwerking met als doel lokale partnerschappen en initiatieven te bevorderen. Een diverse
samenleving vraagt ook een divers cultuuraanbod. Hiervoor streven we niet enkel naar een aanbod op
maat, maar staat eerder de verbinding die het brengt tussen mensen centraal. Tegen 2025 willen we als
partners bewust omgaan met de stijgende kansarmoede in Evere en deze kansengroepen een plaats
kunnen geven in het cultuur-en vrije tijdsaanbod in Evere. Elk individu heeft het recht om deel te nemen
aan cultuur en hier zullen wij nauw op toezien. Tenslotte staan we voor een beleid dat de mensen
versterkt. De persoonlijke ontwikkeling van iedere inwoner is van belang. Daarom bieden wij kansen zodat
iedereen hiertoe de mogelijkheid krijgt.

De beleidskeuzes worden in dit plan beschreven in de vorm van vijf strategische uitdagingen. Voor elke
uitdaging zijn er operationele doelstellingen geformuleerd die concreet weergeven welke
maatschappelijke verandering we op lange termijn willen bereiken. Het plan is flexibel zodat het
geëvalueerd en bijgestuurd kan worden indien nodig.

1

Statistiek Vlaanderen, 2018, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor: Evere, geraadpleegd op 10 oktober 2019,
https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie
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2. OMGEVINGSANALYSE
In onderstaande omgevingsanalyse worden naast een algemene schets alleen de elementen weerhouden
die een rechtstreekse invloed hebben op de cultuurbeleving van de gemeente. De analyse is gebaseerd op
de gegevens van ‘Zoom op de gemeenten’ van BISA2, ‘Ontdek uw gemeente’ van STATBEL3 en ‘de Lokale
Inburgerings- en Integratiemonitor’ van Statistiek Vlaanderen4.

Situering
De gemeente Evere situeert zich in het noordoosten van het BHG en grenst in het zuiden aan SintLambrechts-Woluwe, in het westen aan Schaarbeek, in het noorden aan Brussel-Stad (Haren) en in het
oosten aan Zaventem. De gemeente heeft een oppervlakte van 5 km² en wordt doorkruist door enkele
belangrijke assen: de Leuvensesteenweg, de Haachtsesteenweg en de Leopold III-laan. Evere telt in totaal
zeven wijken waarvan vier woonwijken (Vrede, Conscience, Leopold-III-laan en Paduwa), het Kerkhof van
Brussel-Stad en twee activiteitensites op de grens tussen Evere en Brussel-Stad (Industrie NATO en
Industrie noord) (Fig. 1).

Figuur 1: Referentiekaart van Evere (Bron: Zoom op de gemeenten).

2

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofstad
(Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), 2016, Zoom op de gemeenten: Evere, geraadpleegd op 10 oktober 2019,
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/fiches-communales/2016/evere_nl.pdf
3 STATBEL, Ontdek uw gemeente: Evere, geraadpleegd op 10 oktober 2019,
https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/evere#dashboard1
4 Statistiek Vlaanderen, 2018, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor: Evere, geraadpleegd op 10 oktober 2019,
https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie
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Op vlak van mobiliteit werd geïnvesteerd in een nieuwe tramlijn tussen Schaarbeek en halte Bordet,
nieuwe busbanen en het invoeren van een zone-30 in de hele gemeente. Een nieuwe metrolijn moet in de
toekomst Evere beter met het stadscentrum via Schaarbeek verbinden. Dit zou al een deel van de
verkeersoverlast kunnen opvangen in de gemeente.

Gelegen in de tweede kroon5, verstedelijkte Evere relatief recent (bijna 60% van de woningen werden
gebouwd na 1960). De landschappelijke en stedenbouwkundige structuur van Evere kan opgedeeld
worden in twee gehelen: het noordelijk gelegen Laag-Evere (centrale handelskern) en het zuidelijk gelegen
Hoog-Evere (woningpark, bedrijventerreinen en nieuwbouwprojecten). De oost-west georiënteerde
spoorlijn richting Josaphat en de Leopold-III-laan vormen een breuklijn in het stedelijk weefsel. Onder
impuls van de bevolkingsgroei steeg de algemene bouw van woningen aanzienlijk in Evere de laatste jaren.
De gemeente heeft een zeer gevarieerd woningbestand met proportioneel veel appartementen en sociale
woningen voor een gemeente van de tweede kroon. Evere telt 13 sociale woningen voor 100 huishoudens.
Het is de gemeente met het tweede hoogste aandeel sociale woningen van het Brussels gewest. Het
betreft hier niet zozeer tuinwijken (uitgezonderd het kleine tuinwijkje ‘tuinbouw’), maar veeleer
flatgebouwen die zich in enkele statistische sectoren concentreren: leder Zijn Huis, Germinal, Gibet,
Brabants thuis en Oud-strijderslaan.

Bevolking
Op 1 januari 2019 telt Evere 41.763 inwoners, goed voor 3,4% van de bevolking in het gewest. De
bevolkingsdichtheid bedraagt 8.143,2 inwoners per km². Tussen 2009 en 2019 nam de bevolking van Evere
toe met 18,07%, wat hoger is dan de gewestelijke bevolkingstoename (13,10%).
De gemiddelde leeftijd van de Everse bevolking is 39 jaar. Dit is gemiddeld ouder dan het gewestelijk
gemiddelde, maar we zien wel een zekere verjonging. In 2015 is bijna een vierde van de bevolking jonger
dan 18 jaar (een aandeel dat nauwelijks verschilt met het gewestelijk gemiddelde) en 16% van de bevolking
is 65 jaar en ouder (een hoger aandeel in Evere dan in het hele Brussels gewest) (Fig. 2).

5

Tweede kroon: in de concentrische voorstelling van een stad duidt een kroon wijken aan met een zekere maatschappelijke,
stedenbouwkundige homogeniteit, die een ring vormen binnen de stad. De tweede kroon van het Brussels gewest omvat de
wijken die het meest aan de buitenkant van de stad liggen, buiten de middenring, gevormd door de grote lanen in het zuiden
(Churchilllaan) en in het oosten (generaal Jacqueslaan, Louis Schmidtlaan, Saint-michellaan, Brand Whitlocklaan, August
Reyerslaan en Lambermontlaan) en de spoorlijnen in het westen. Deze tweede kroon werd verstedelijkt na de eerste kroon
en bereikte de grenzen van het Brussels gewest rond 1960 (Bron: Zoom op de gemeenten).
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Figuur 2: Leeftijdspiramide (Bron: STABEL).

De gemiddelde huishoudensgrootte nam in Evere toe. Zowel het percentage koppels met kinderen (27,5%)
als het aandeel alleenstaande ouders (12,7%) ligt hoger dan in het gewest (Fig. 3). Van de alleenstaande
ouders zijn 87% vrouwen. De oververtegenwoordiging van alleenstaande ouders wordt voor een deel
verklaard door het relatief grote aanbod sociale woningen.

Figuur 3: Soorten huishoudens (Bron: STATBEL).
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Personen met een buitenlandse nationaliteit vertegenwoordigen 25,7% van de bevolking. Meer dan 60%
van de buitenlandse bevolking is afkomstig uit Europa. In vergelijking met het Brussels gewest, zijn de
onderdanen uit één van de landen van de EU-15 ondervertegenwoordigd in Evere, terwijl de onderdanen
uit de EU-13-lidstaten en vooral uit de Europese landen die niet tot de EU behoren oververtegenwoordigd
zijn. Ook het aandeel Turken onder de bevolking met een buitenlandse nationaliteit ligt iets boven het
gewestelijke gemiddelde, in tegenstelling tot onderdanen van een van de Noord-Afrikaanse landen. Tot
slot wordt de gemeente gekenmerkt door de groei van een relatief grote groep Indiërs in de afgelopen
tien jaar, wat verklaard kan worden door de sterk aanwezige IT-sector in de (nabijheid van de) gemeente
(Fig. 4).

Figuur 4: Structuur van de bevolking volgens nationaliteit (Bron: STATBEL).

Socio-economisch profiel
De bevolking van Evere heeft voornamelijk een sociaaleconomisch middenklasseprofiel. Het gemiddeld
inkomen loopt gelijk met het gewestelijk gemiddelde en er zijn relatief weinig verschillen in
inkomensniveau tussen de verschillende statistische sectoren. Enkel in de statistische sectoren met sociale
woningen ligt het inkomen duidelijk lager. Het aandeel gerechtigden op het leefloon in de bevolking (1864 jaar) kende tussen 2005 en 2014 een continue stijging. In 2014 tellen we in Evere meer dan één op
twintig rechthebbenden op een leefloon of equivalent leefloon.

Onder de jongeren (18-24 jaar) bereikt het aandeel gerechtigden op het leefloon en equivalent leefloon
13,5% wat iets hoger is dan in het gewest. Bij de ouderen ligt het aandeel gerechtigden op de
inkomensgarantie voor ouderen wel iets lager in Evere (9%) dan in het hele gewest. Daarnaast heeft in
Evere een op de vier recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
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verzorging, bij de jongeren onder de 18 jaar stijgt dit aandeel tot bijna een op drie (wat ongeveer gelijk is
aan het aandeel op niveau van het gewest).

In Evere is 62% van de inwoners tussen 15 en 64 jaar actief op de arbeidsmarkt. Voor mannen ligt de
activiteitsgraad iets lager en voor vrouwen iets hoger dan het gewestelijk gemiddelde. Er zijn echter wel
opvallende ruimtelijke verschillen binnen de gemeente: in het noorden is de activiteitsgraad hoger dan in
de zuidelijke wijken, de sociale woonwijken kennen de laagste activiteitsgraad. In Evere is iets meer dan
een vijfde van de beroepsbevolking werkloos, wat ongeveer gelijk is aan het gewestelijke gemiddelde. Dit
cijfer loopt op tot meer dan een derde bij de jongeren (actief op de arbeidsmarkt) tussen 15 en 24 jaar.

In Evere wordt één kind op vijf geboren in een gezin zonder inkomen uit formele arbeid. De dekkingsgraad
van de kinderopvang in Evere is sterk verbeterd en is bij de hogere van het Brussels gewest, met bijna één
plaats per twee kinderen (< 3 jaar). Slechts de helft van deze plaatsen zijn toegankelijk voor iedereen en
aan een inkomenstarief.

Onderwijs
Van de leerlingen van de kleuterschool en de lagere school loopt ongeveer één op twee school in Evere
zelf, bij de leerlingen van het secundair is dat ongeveer één op de tien. Het lage aandeel leerlingen dat
school loopt in de gemeente zelf, in het bijzonder voor het secundair onderwijs, illustreert dat er slechts
weinig scholen zijn in Evere. Daarnaast volgen de jongeren die in Evere wonen, verhoudingsgewijs vaker
technisch secundair onderwijs in vergelijking met het hele Brussels gewest. Het aandeel jongeren met
schoolachterstand in Evere is van dezelfde orde als op gewestelijk niveau het betreft 27% van de meisjes
en 30% van de jongens.

Uitdagingen
Evere kent, net zoals de andere Brusselse gemeenten, een sterke bevolkingsgroei. Dit gaat gepaard met
een verjonging van de bevolking, een sterke toename van gezinnen met kinderen en de bevolking wordt
steeds internationaler. Hoewel de gemiddelde leeftijd al enkele jaren daalt, en er een toename is van het
aantal kinderen in de gemeente, kent Evere eveneens een toename van het aantal zeer ouderen (85+). De
uitdaging is om een goed evenwicht te bewaken tussen de behoeften van deze huishoudens met kinderen
(kinderopvang, scholen, speelruimte en aangepaste woningen) en de woon- en zorgbehoeften van de
oudere bevolking. Hoewel Evere een kleiner aandeel inwoners met buitenlandse nationaliteit heeft in
vergelijking met het hele gewest, ziet de gemeente haar bevolking wel steeds meer divers worden op vlak
van nationaliteit, met een stijgend aandeel personen afkomstig uit Oost-Europa en Azië. Dit stelt nieuwe
uitdagingen op sociaal-cultureel vlak.
6

De bevolking van Evere bestaat voor een groot deel uit de middenklasse. Toch lijkt de positie van de
inwoners van de gemeente op de arbeidsmarkt minder gunstig dan voordien. Bovendien wijst de relatief
snelle stijging van het aandeel gerechtigden op een leefloon op een toename van het aandeel personen in
een financieel kwetsbare situatie in de gemeente. De hoge werkloosheid bij jongeren en het relatief hoge
aandeel jongeren die recht hebben op een leefloon zijn in het bijzonder belangrijke en relatief recente
uitdagingen voor de gemeente.

Onder impuls van de bevolkingsgroei zijn de bevolkings- en woondichtheid in de gemeente aanzienlijk
toegenomen de afgelopen jaren. Dit is een uitdaging voor de ruimtelijke ordening en vergt een
nauwkeurige kwaliteitsbewaking van de woningen, de woonomgeving en de openbare ruimte. Een
aanzienlijk deel van de huisvesting van de gemeente bestaat uit sociale woningen. Naast het onderhoud
van het woningpark, dient de gemeente te zorgen voor een integratie van allen, ook de meest kwetsbaren,
op haar grondgebied.

3. HET PARTICIPATIEPROCES
In aanloop naar de opmaak van dit beleidsplan is er ingezet op een brede participatie van partners en
inwoners. De resultaten van inspraakmomenten, evaluatie van de raden, overleg, interactie met het
publiek en dagelijkse werking zijn verwerkt in dit plan.

3.1 Café Bouger
Op 3 februari 2018 organiseerde Everna een inspraakmoment. Het doel was om samen met ons bestaand
netwerk (verenigingen, gebruikers, partnerorganisaties, partners binnen LCB, Brede School, ...) én nieuwe
mensen (buren, eenmalige gebruikers, geïnteresseerden, ...) na te denken over de werking van Everna in
de toekomst.

Tijdens deze zaterdagvoormiddag werden verschillende thema’s besproken waarbinnen alle aanwezigen
hun mening en ideeën konden delen. We babbelden samen over de programmatie voor jong en oud, de
communicatie, de infrastructuur, het onthaal en de dienstverlening van het gemeenschapscentrum en de
buurt. Vanuit de Raad van Bestuur van Everna zagen we dit als een basis om onze werking de komende
jaren op te baseren. De opkomst die voormiddag was groot, we bereikten een 65-tal personen, waaronder
ook verschillende nieuwe gezichten. Door de brede thema’s en de verschillende invalshoeken werden zeer
veel ideeën verzameld. De ideeën waren niet altijd nieuw of onverwacht, maar het was vooral een erg
sterk moment om samen te bekijken waar we met ons gemeenschapscentrum naartoe wouden. De ideeën
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die tijdens dit inspraakmoment werden verzameld werden ook meegenomen bij de opmaak van dit
beleidsplan.

3.2 Inspraak beleidsplan
Om inspraak te verlenen aan de raden van de partners werd op 24 september 2019 een inspraakmoment
georganiseerd voor de leden van de cultuurraad, de beheerraad van de bibliotheek, de algemene
vergadering van Everna en geïnteresseerde inwoners. Aan alle leden werd vooraf huiswerk meegegeven
om dit overleg voor te bereiden samen met hun vereniging. Vier vragen werden besproken tijdens
gesprekstafels om de gekozen uitdagingen te verdiepen.


Waar naartoe moet de gemeente evolueren op vlak van vrije tijd de komende 6 jaar?



Ben jij of je vereniging bereid om samen te werken met de culturele partners en je in te zetten
voor nieuwe initiatieven?



Heeft de stijgende kansarmoede een effect op de werking van jouw vereniging?



Welk aanbod vinden jullie dat er nog ontbreekt op het vlak van persoonlijke ontwikkeling?

De verenigingen en personen die aanwezig waren hadden hun huiswerk gemaakt en het plan gelezen,
maar de opkomst tijdens dit inspraakmoment was niet wat we gehoopt hadden (een 20-tal leden). Uit de
gesprekken tijdens deze avond kwamen enkele onderwerpen naar boven die reeds een plaats kregen in
het plan. Nieuwe inzichten en ideeën werden vertaald naar concrete acties en toegevoegd.

Als partners zien we nog een uitdaging in de toekomst om de participatie bij het lokaal cultuurbeleid te
verhogen. Uit de lage opkomst bij dit participatiemoment blijkt dat er nog werk aan de winkel is om samen
te zoeken naar een andere manier om nog meer inwoners van Evere te betrekken bij dit plan.

3.3 Communicatie van het beleidsplan
Het beleidsplan is digitaal beschikbaar op de websites van de partners. Daarnaast zijn er ook enkele hardcopy’s verkrijgbaar bij elke partner die ingekeken kunnen worden.

4. STRATEGISCHE UITDAGINGEN
Dit plan is opgesteld in de vorm van een impact kader, waarbij er vooruit wordt gekeken naar de
waarneembare veranderingen die we op lange termijn willen bereiken. Onder elke strategische uitdaging
wordt kort de reden voor deze beleidskeuze toegelicht samen met het toekomstbeeld waar we naartoe
willen evolueren. De operationele doelstellingen omschrijven de gewenste situatie of de impact de we
willen bereiken en de eerste stappen die we hiervoor gaan ondernemen.
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4.1 Een open geest en houding met als doel mede-eigenaarschap
Met een open geest en houding willen we met de vier partners letterlijk verder werken naar een open huis
voor iedereen. Ook een luisterende houding van alle beroepskrachten en gebruikers is onmisbaar om dit
te bereiken. We willen een toegankelijke sfeer en gezelligheid creëren waarbinnen er wordt geluisterd
naar de noden van de inwoners. Steeds meer worden we binnen onze werking geconfronteerd met allerlei
vragen rond informatie en ondersteuning. Daarnaast is er ook veel zin om zelf de handen uit de mouwen
te steken. Loskomen uit vaste structuren, een transparante communicatie en een participatieve aanpak
zijn dan ook essentieel om dit te realiseren. We willen nieuwe initiatieven ondersteunen en de mensen
een stem geven door hen te laten participeren aan dit beleid. Co-creatie en bottom-up werken resulteren
immers in creativiteit, kwaliteit en betrokkenheid.

4.1.1 Een open houding en actief luisteren voor een dienstverlening op maat
Iedereen voelt zich welkom en warm onthaald in onze instellingen. De mensen kunnen bij de partners
terecht voor alle vragen of om een gezellig praatje te slaan. De beroepskrachten weten wat er leeft onder
de mensen en zijn op de hoogte van de organisaties die hen kunnen helpen bij hun vragen. De publieke
dienstverlening van de partners wordt ervaren als klantvriendelijk en efficiënt. Alle vragen die gesteld
worden krijgen een kwalitatief antwoord of doorverwijzing.

Eerste stappen:


We blijven bezoekers verder helpen met hun infovragen (bv. hulp bij het lezen van een brief, CV
opmaken, inschrijvingen in scholen, zoektocht naar opvang, ...) en maken hier bewust tijd voor vrij
aan de balies.



We spreken als beroepskrachten ons publiek zelf aan doorheen de dagelijkse werking en luisteren
actief met een open houding naar wat ze te zeggen hebben.



Eén keer per jaar trekken de partners naar een publieke plek om te polsen naar wat er leeft onder
de mensen door hen uit te nodigen om een koffietje te drinken en een praatje te slaan.



De culturele partners werken de eerstelijnsfunctie verder uit en bouwen bruggen tussen sociale
partners binnen Evere om efficiëntere doorverwijzing van de infovragen te creëren.



Everna zet verder in op coaching en ondersteuning van het onthaal om de hulpvragen beter te
kunnen beantwoorden.



We zetten extra in op vorming en coaching van de personeelsleden van de vier partners. Met als
doel de betrokkenheid te verhogen van alle personeelsleden zodat ze deze hulp-en infovragen
meer zien als deel van de dagelijkse werking.
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De partners stellen samen een brochure op als antwoord op de meest gestelde vragen. De
brochure bevat informatie die je wegwijs maakt in Evere en adressen van sociale organisaties
waarbij ze terecht kunnen.

4.1.2 Mede-eigenaarschap6 verhogen door nieuwe initiatieven te stimuleren en ondersteunen
De Everse inwoners voelen zich betrokken bij de werking van de culturele partners en voelen zich helemaal
thuis in onze huizen om eigen initiatieven te organiseren. Mensen komen spontaan aankloppen bij de
partners van het LCB met hun ideeën en initiatieven omdat ze weten dat ze gehoord worden en kunnen
rekenen op ondersteuning. Buurtbewoners voelen zich terug mede-eigenaar van de openbare ruimte in
hun buurt en ondernemen zelf actie. Evere bruist van de ideeën en er is veel goesting om samen iets te
creëren. Gebruikers van de bibliotheek delen hun expertise om de collectie up-to-date te houden en aan
te vullen.

Eerste stappen:


De cultuurdienst lanceert in 2020 projectsubsidies en werkt een duidelijk kader uit voor het
indienen van een aanvraag.



De cultuurraad verleent niet enkel advies, maar wordt ook actief betrokken bij de uitwerking van
projecten.



Everna zet binnen de werking actief in op structurele participatie; werken met thematische
werkgroepen, input in de werking door raad van bestuur en algemene vergadering.



Everna werkt aan een uitbating van het café (‘s avonds) door buurtbewoners, vertrekkend vanuit
de ideeën en eigen initiatieven van de buurtbewoners en vrijwilligers.

4.1.3 Zichtbaarheid van onze werking en het aanbod vrije tijd in Evere verhogen
De inwoners van Evere hebben het gevoel dat er veel gebeurt om de hoek, en weten waar ze terecht
kunnen voor het vrijetijdsaanbod. Er wordt waarde gehecht aan elk initiatief op haar grondgebied en dit
is zichtbaar op de gemeentelijk website. De kanalen voor het verkrijgen van informatie en ondersteuning
zijn duidelijk en algemeen bekend bij het publiek.

6

Mede-eigenaarschap kan worden gedefinieerd als: “de betrokkenheid van mensen bij een werking of organisatie waardoor

ze het gevoel krijgen dat ze ergens toe behoren. Het samen creëren van ideeën en projecten zorgt ervoor dat de banden met
de organisatie worden versterkt en dat deze mensen het gevoel hebben mede-eigenaar te zijn”.
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Eerste stappen:


In 2020 investeert de gemeente in een nieuwe website. Deze website omvat alle nodige informatie
m.b.t. dienstverlening en ondersteuning voor de inwoners.



Integratie van de databank agenda.brussels op de gemeentelijke website zodat het culturele
aanbod van alle partners en alle initiatieven op Evers grondgebied zichtbaar zijn. De partners
informeren de inwoners en moedigen hen aan om hun activiteiten in te geven op agenda.brussels.



Everna zet verder in op meer digitale aanwezigheid op communicatievlak (opstart van een
instagrampagina, meer inzetten op seo op google, inschrijving en communicatie via whatsapp, ....)



De bibliotheek zet verder in op een uitgebreide digitale aanwezigheid op communicatievlak: dit
jaar kwam er een nieuwe website, deze wordt verder uitgebouwd, ook de Facebookpagina wordt
up-to-date gehouden.



De cultuurdienst werkt samen met de dienst communicatie verder aan het beleid rond het gebruik
van sociale netwerken.

4.1.4 De toegankelijkheid van onze werking verhogen
Zowel de infrastructuur als het aanbod van de culturele partners is toegankelijk voor iedereen. Het is
inclusief en afgestemd op de noden van de inwoners. Er bestaan niet langer barrières om te participeren
aan het culturele leven in Evere.

Eerste stappen


De culturele partners onderzoeken welke drempels de toegankelijkheid van hun evenementen en
infrastructuur beperken en ondernemen actie om deze weg te werken. Dit doen we door samen
te werken met verenigingen die hier expertise in hebben. In 2020 starten we met een vereniging
waar ‘armen het woord nemen’ uit te nodigen en dit te onderzoeken.



De ingang aan de kant van de Idiers-doorgang wordt de hoofdingang van de bibliotheek en deze
is altijd toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.



De partners maken een grondige analyse van hun prijzenbeleid en proberen dit transparanter en
meer gedifferentieerd te maken naargelang de doelgroepen die ze willen bereiken.



Everna werkt verder aan een open onthaal waar enerzijds letterlijk de onthaalbalie aangepast
wordt zodat deze toegankelijk is voor kinderen en rolstoelgebruikers. Anderzijds geven we
aandacht aan een open houding van alle beroepskrachten door coaching en vormingen.



Het aanbod van de gemeente en Everna wordt steeds tweetalig gecommuniceerd met aanduiding
van taaliconen bij activiteiten.
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4.1.5 De infrastructuur op het grondgebied van Evere beter benutten en ontsluiten
Er is voldoende infrastructuur beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Een transparante communicatie
zorgt ervoor dat alle initiatiefnemers binnen Evere duidelijk weten waar ze terecht kunnen om iets te
organiseren. De partners zoeken actief mee naar oplossingen voor alle vragen en zorgen ervoor dat alle
ruimte optimaal benut wordt.

Eerste stappen


De partners brengen het bestaande aanbod van infrastructuur op gemeentelijk grondgebied in
kaart en informeren hierover.



De nieuwe gemeentelijke website zal in 2020 het gemeentelijk aanbod en de bijhorende richtlijnen
communiceren.



De partners nemen hun doorverwijsfunctie, op het vlak van infrastructuur en materiaal actief op.



De partners gaan actief in overleg om een oplossing te zoeken voor kwalitatieve initiatieven die
een plek nodig hebben.



De partners nemen contact op met Perspective Brussels om meer inzicht te krijgen in de
stadsontwikkelingsprojecten van de Navo/defensiesite en de Josaphatsite. We bekijken hoe we
rond deze plannen meer participatie en betrokkenheid kunnen organiseren en hoe we onze noden
op vlak van infrastructuur (extra polyvalente ruimte in Evere) kunnen doorgeven aan hen.

4.1.6 De partners maken hun ruimtes gezelliger en sfeervoller om te vertoeven
Elke Everenaar is al minstens één keer langs geweest in de bibliotheek, het gemeenschapscentrum en het
gemeentehuis en vond dit een aangename ervaring. Er heerst een huiselijke sfeer waardoor de gebruikers
dit beschouwen als tweede thuis waar iedereen zichzelf kan zijn. De verschillende groepen gebruiken de
verschillende culturele ruimten in vrede naast en met elkaar.

Eerste stappen:


De bibliotheek wordt heringericht zodat verschillende functies (bijles, rustig lezen, groepswerk,
knutselactiviteiten, voorleessessies, studeren, …) kunnen worden gecombineerd in één ruimte.



De bibliotheek en het gemeenschapscentrum voorzien in gratis koffie, thee en water voor de
bezoekers, zowel op activiteiten als tijdens de openingsuren.



Everna onderneemt stappen om het café en de gang van het gemeenschapscentrum verder om te
bouwen naar een meer aantrekkelijke plek om ‘gewoon te zijn’ .



Bij elke aanpassing of herinrichting, groot of klein, houdt de bibliotheek het ‘thuisgevoel’ voor
ogen.
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4.1.7 Vaste structuren openbreken
Out-of-the-box denken zit ingebakken in de cultuur van alle beroepskrachten binnen het socio-culturele
werkveld van Evere. Er is ruimte voor creativiteit en spontaniteit. Initiatieven op onverwachte locaties
worden enthousiast onthaald en zorgen ervoor dat Evere bruist en leeft. Evere wordt niet langer gezien
als “saai”, maar als een hippe buurt.

Eerste stappen


Alle partners blijven minstens één keer per jaar buitenshuis een zichtbare activiteit organiseren in
Evere.



De partners ondersteunen minstens één keer per jaar een initiatief in de openbare ruimte.



Het straatbeeld wordt verfraaid door een wedstrijd te organiseren voor een kunstwerk in de
openbare ruimte.



We stimuleren speelplezier in de openbare ruimte. Activiteiten zoals Back to school, Alleskidsdag
en de Buitenspeeldag worden verder gezet en aangevuld met nieuwe initiatieven.



Everna voorziet witruimte in de planning door blokken tijd vrij te houden voor spontane en nieuwe
initiatieven.



We bekijken met Perspective Brussels of we samen een participatief project kunnen organiseren
om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten bij de stadsontwikkelingsprojecten van de
Navo/defensiesite en de Josaphatsite.



Samen met Sputnik vzw wordt bekeken of het Witlooffestival van Haren uitgebreid kan worden
naar Evere.

4.2 Een breed en goed geconnecteerd netwerk waarbij duurzame
samenwerking en relaties ontstaan
Een open netwerk en samenwerking blijft een aandachtspunt. We merken soms te laat dat gelijkaardige
initiatieven worden georganiseerd door andere spelers in onze regio. Er wordt nog te vaak naast elkaar
gewerkt in plaats van met elkaar. Met een breed en goed geconnecteerd netwerk kan je als organisatie
meer bereiken. We willen dan ook evolueren naar meer en duurzame samenwerkingen en relaties.

4.2.1 Samenwerking activeren en stimuleren tussen lokale en bovenlokale socio-culturele
actoren
De reflex om samen te werken zit ingebakken in de cultuur van alle culturele actoren in Evere. Ze zien
hiervan de voordelen in en hebben de nodige flexibiliteit om samenwerkingen aan te gaan. Alle socioculturele actoren binnen het werkveld kennen elkaar en weten waar elke organisatie voor staat.
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Eerste stappen:


De bibliotheek neemt een actievere rol op in de werkgroepen van Obib.



Het maandelijkse BKO wordt verder gezet. Vanaf 2020 maken de partners van dit overleg om de
twee maanden kennis met een onbekende organisatie, instelling of persoon en onderzoeken actief
de mogelijkheden tot samenwerking.



De partners hebben een ‘samenwerkingsreflex’ en bekijken altijd eerst of een project niet beter
samen met anderen georganiseerd kan worden i.p.v. het alleen te organiseren.



Er wordt jaarlijks een netwerkmoment georganiseerd voor alle socio-culturele spelers waarbij de
nadruk ligt op kennismaking en samenwerking. Dit netwerk wordt in kaart gebracht door een
database te creëren met de contactgegevens van alle deelnemers.

 Everna blijft actief engagementen aangaan binnen de samenwerking Regio Noord (Sint-Joost,
Schaarbeek, Evere, Haren). Enerzijds blijven we onze schouders zetten onder de jaarlijks
weerkerende projecten (bv. schoolprogrammatie, de zondagen, ...). Anderzijds maken we tijd voor
regelmatig overleg tussen de stafmedewerkers van de regio om samen te zoeken naar nieuwe
samenwerking waar synergie mogelijk is.

4.2.2 Verenigingen begeleiden om hun weg te blijven vinden binnen de hedendaagse
maatschappij
We streven ernaar dat elke vereniging zijn plaats vindt binnen het netwerk vrije tijd. Nieuwe verenigingen
en klassieke verenigingen werken niet langer op hun eigen eiland, maar vinden raakvlakken waarop ze
samenwerken. Het verenigingsleven in Evere is een sterkte voor de samenleving opdat het mensen
verbindt.

Eerste stappen:


Naast de bestaande brochure voor sportclubs richt de cultuurdienst ook een tweetalige
cultuurgids op. De brochure wordt éénmalig meegegeven aan alle inwoners met het tijdschrift
Info Evere. Daarna is de brochure te verkrijgen bij de culturele partners en digitaal op de
gemeentelijke website.



Everse verenigingen worden actief betrokken in de verschillende culturele raden en
bestuursorganen.



Verenigingen hebben een structurele plaats binnen de werking van het gemeenschapscentrum;
ze zetelen in de AV, er is plaats voor hen in het tijdschrift en in het gebouw.



De partners blijven actief inzetten op ondersteuning van de verenigingen die het nodig hebben.
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Samenwerking tussen verenigingen wordt gestimuleerd door hen regelmatig samen te brengen
en na te denken over verschillende thema’s binnen het socio-culturele veld in Evere.



Er wordt contact gelegd met verenigingen die minder goed gekend zijn door de partners bv. de
handelsverenigingen (Vrede-55-Paix, Paduwa, Evere Centre), buurthuizen (Picardie, Germinal en
Platon) en de buurtraden (CQC en CQHE).

4.3 Diversifiëren van het aanbod
Doorheen de jaren zijn er steeds verschillende doelgroepen die extra noden hebben binnen het
vrijetijdsaanbod. De strategische uitdaging diversifiëren van het aanbod is gekozen zodat er ruimte is
binnen het beleidsplan om hierop in te spelen. Het doel is om het aanbod te verbreden zodat het een
weerspiegeling is van de diversiteit van onze gemeente.

De samenstelling van de bevolking van Evere kent de laatste jaren een verjonging, met een sterke toename
van gezinnen met kinderen. Zo is ¼ van de bevolking jonger dan 18 jaar. Hoewel de gemiddelde leeftijd al
enkele jaren daalt, en er een toename is van het aantal kinderen in de gemeente, kent Evere eveneens
een toename van het aantal zeer ouderen (85+). De bevolking die 65 jaar en ouder is omvat namelijk 16%7.
Daarnaast wordt de bevolking ook steeds internationaler. Zo heeft 25,7% van de inwoners een
buitenlandse nationaliteit8. Aan de hand van deze gegevens hebben we enkele doelgroepen (senioren,
jongeren, families met kinderen en anderstaligen) specifiek benoemd binnen het plan, maar we laten
uitdrukkelijk ruimte om dit aan te passen doorheen de jaren. Naast een aanbod op maat, gaan we ook
voor een aanbod dat verbinding brengt tussen mensen met als doel gemeenschapsvorming en uitwisseling
tussen verschillende culturen en generaties.

4.3.1 Beter inspelen op de verschillende verwachtingen van senioren in het aanbod
Senioren voelen zich niet langer geïsoleerd of eenzaam in Evere doordat ze weten waar ze terecht kunnen
voor sociaal contact met andere inwoners. Ze ondervinden geen drempels om deel te nemen aan
activiteiten. Zowel de actieve als de minder mobiele senior neemt deel aan het gemeenschapsleven en
vindt zijn gading in het aanbod vrije tijd.

7

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofstad
(Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), 2016, Zoom op de Gemeenten: Evere, geraadpleegd op 10 oktober 2019,
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/fiches-communales/2016/evere_nl.pdf
8 Statistiek Vlaanderen, 2018, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor: Evere, geraadpleegd op 10 oktober 2019,
https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie
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Eerste stappen:


De culturele partners onderzoeken de toegankelijkheid van hun aanbod (fysiek, financieel,
mobiliteit, tijdstip, inhoudelijk, ...) en passen dit aan zodat senioren aanwezig kunnen zijn op
activiteiten.



De partners werken in samenwerking met Okra regio Brussel-Halle-Vilvoorde en Aksent vzw een
aanbod op maat uit voor senioren.



Het aanbod voor senioren krijgt een plaats in de communicatiekanalen van de partners.



Er wordt contact gelegd met de seniorenraad van Evere.



Boekendienst aan huis wordt op poten gezet voor minder mobiele leners van de bibliotheek.

4.3.2 Jongeren (14-18 j.) begeleiden en activeren om meer connectie te vinden in hun
omgeving op het vlak van sociaal contact, een netwerk en activiteiten
Jongeren ervaren Evere als een geweldige plaats om te wonen en vinden dat er heel wat te beleven is in
hun buurt. Het jeugdhuis is een gezellige plek waar ze samen komen en telt dan ook heel wat leden. De
jeugdraad is een klankbord voor de noden van de jongeren en een plek waar ideeën kunnen groeien. Voor
hulp om hun ideeën en initiatieven te ondersteunen kunnen ze steeds terecht bij de partners.

Eerste stappen:


Er wordt actief ingezet op een programma voor en door jongeren in samenwerking met de
jeugdraad en het jeugdhuis ‘t Schab.



De monitorenwerking binnen Everna wordt nog meer gebruikt als springplank om jongeren
kansen te bieden.



Het jeugdhuis wordt gestimuleerd om zich kenbaar te maken aan jongeren die nog geen lid zijn
en hen te betrekken in hun werking en bij hun activiteiten.



De bibliotheek biedt meer studieplekken voor jongeren aan.

4.3.3 Een kwalitatief aanbod voor families met jonge kinderen voor zowel ouder als kind
Evere is een kindvriendelijke gemeente waar gezinnen graag wonen. Ouders vinden elkaar makkelijk
binnen Evere wanneer ze nood hebben aan een babbel en ontmoeting. Voor kinderen is er heel wat te
beleven. Het aanbod voor families is zo divers dat zelfs de allerkleinste Everenaars van een kwalitatieve
programmatie kunnen genieten.

16

Eerste stappen:


Activiteiten voor jonge gezinnen worden opgericht in samenwerking met Kind & Gezin, Brede
School, Huis van het Kind, kinderdagverblijven, Iedereen Leest (Boekstart), …



De partners hebben altijd aandacht voor specifieke drempels voor jonge gezinnen en proberen
hieraan tegemoet te komen (bv. kinderopvang bij activiteiten, tijdstip van een activiteit, ...).



De bibliotheek breidt het aanbod baby- en peuterboekjes uit en houdt de collectie up-to-date.



De bibliotheek zet zijn programma van voorleeshalfuurtjes voor jonge kinderen verder.



Everna en de bibliotheek houden bij elke herinrichting van het gebouw er rekening mee dat dit
ook toegankelijk en aantrekkelijk is voor de allerkleinste gebruikers.

4.3.4 Anderstaligen bereiken die weinig betrokken zijn omwille van de taal en culturele
achtergrond
In Evere voelt iedereen zich welkom, ongeacht taal, afkomst, geloof of politieke voorkeur. Alle vragen
worden serieus genomen, taal of cultuur vormen hierbij geen barrière. De diversiteit van de gemeente is
een meerwaarde en hier wordt dan ook op ingespeeld.

Eerste stappen:


Vertrouwenspersonen met een gelijke culturele achtergrond en taal worden verder ingezet door
de partners om nieuwkomers beter te kunnen helpen. Deze vrijwilligers ondersteunen de partners
door anderstaligen te helpen met hun inschrijvingen en door te vertalen.



In samenwerking met het Huis van het Nederlands passen de partners hun communicatie aan naar
“klare taal” zodat deze laagdrempelig en verstaanbaar is voor iedereen.



In de raad van bestuur van Everna en de cultuurraad werden al stappen gezet om een zo
representatief mogelijke vertegenwoordiging te verkrijgen van alle culturele achtergronden. Nu
volgt nog de extra uitdaging om deze verschillende groepen tevreden te houden met hun
participatie en hen te behouden in de raden.



De bibliotheek voert een collectiebeleid dat inspeelt op de vragen van haar anderstalige en
meertalige publiek, zowel in de jeugd- als de volwassenafdeling.



De bibliotheek ondersteunt en organiseert verder meertalige projecten (bv. het tweetalig
voorleeshalfuurtje in het kader van Brussels reads Aloud en de meertalige projecten van
Basisschool O.L.V.).



Everna zet verdere stappen om een duidelijke en transparante visie te ontwikkelen m.b.t. de
meertalige activiteiten en meertalige communicatie.



De partners zetten verder in op het stimuleren en bevorderen van het Nederlands door lessen en
cursussen aan te bieden.

17

4.3.5. Gemeenschapsvorming en uitwisseling creëren
In Evere leven de mensen niet naast elkaar, maar met elkaar. De inwoners wonen hier graag en zijn trots
op hun gemeente. Mensen met een verschillende achtergrond ontmoeten elkaar en voelen dat ze deel
uitmaken van één gemeenschap. Op verschillende feesten leren buren elkaar beter kennen, maar ook zelf
nemen ze het initiatief om ontmoeting te stimuleren. Zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel doen
de inwoners van Evere met veel plezier.

Eerste stappen:


In 2020 viert de gemeente zijn 900 jarig bestaan. De dienst vrije tijd voorziet een tweetalig
erfgoedprogramma waarbij alle culturele partners worden betrokken (Everna, L’Entrela, de twee
bibliotheken, Brede School, Franstalige en Nederlandstalige scholen, verenigingen, …) en waaraan
alle inwoners kunnen deelnemen.



Er wordt verder contact gelegd met de buurthuizen (Picardie, Germinal en Platon), de buurtraden
(CQC en CQHE) en de preventiedienst. Hoewel deze instellingen voornamelijk Franstalig zijn
onderzoeken

de

partners

of

een

tweetalige

samenwerking

mogelijk

is

voor

gemeenschapsvormende projecten.


De culturele partners organiseren zelf projecten die een brug slaan over verschillende culturen en
generaties heen. Hierbij staan ontmoeting en projecten met een gemeenschappelijk doel centraal.
Grote feesten zoals ‘zomer in zicht’ en de ‘11 juli viering’ worden verder ontwikkeld. De
cultuurdienst blijft zich ook inzetten voor de jaarlijkse Kerstmarkt en Evere Feest.



Buurtinitiatieven die ontmoeting bevorderen, zoals straat- en buurtfeesten of acties die het
straatbeeld verfraaien, worden gestimuleerd en ondersteund.

4.4 Kansarmoede
De kansarmoede in Evere is de voorbije jaren sterk gestegen. Hoewel de bevolking van Evere voor een
groot deel uit de middenklasse bestaat wordt één kind op vijf geboren in een gezin zonder inkomen. Van
de beroepsbevolking is iets meer dan ⅕ werkloos en dit cijfer loopt op tot meer dan ⅓ bij de jongeren
(actief op de arbeidsmarkt) tussen 15 en 24 jaar9. Dit inzicht komt niet enkel voort uit cijfermateriaal, maar
ook uit de ervaring dat de culturele partners deze stijging duidelijk voelen binnen hun werking. Om deze

9

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofstad
(Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), 2016, Zoom op de Gemeenten: Evere, geraadpleegd op 10 oktober 2019,
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/fiches-communales/2016/evere_nl.pdf
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uitdaging het hoofd te bieden gaan we samen met experten onderzoeken hoe hiermee om te gaan binnen
de vrije tijd in Evere.

4.4.1 Inzicht verwerven in kansarmoede en hier actief mee omgaan binnen de werking
De culturele partners in Evere hebben een gezamenlijk en eenduidig beleid om met kansarmoede om te
gaan binnen vrije tijd. Elk individu kan op een betekenisvolle manier deelnemen aan het aanbod van de
partners. We streven naar gelijke kansen voor iedereen.

Eerste stappen:


De culturele partners volgen een vorming en gaan in gesprek met armoedeorganisaties (Netwerk
tegen armoede, Welzijnszorg, Sociaal Huis) om meer inzicht te verwerven over deze problematiek
binnen vrije tijd.



De cultuurdienst richt een cultuurtoelage op zodat elk kind kan deelnemen aan het culturele
aanbod in Evere.



Een gedifferentieerd prijzenbeleid (zie 3.1.4) en sociaal tarief (Paspartoe) wordt toegepast.



We voorzien in basisbehoeften. In onze infrastructuren is er toegang tot gratis (drink)water en
energie tijdens de openingsuren.



We trachten te voorkomen dat mensen sociaal geïsoleerd raken door hen te activeren als
vrijwilligers. Hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als hun netwerk versterken.



De bibliotheek stelt zijn computers gratis ter beschikking voor kinderen en leden.



De Brede School werkt samen met de scholen een plan uit om ouders die er nood aan hebben de
weg te helpen vinden naar diensten van het OCMW. Er zijn immers heel wat mogelijkheden voor
hulp, maar deze worden nog niet altijd optimaal benut.

4.5 Empowerment10
Samen willen we kansen bieden door blijvend verder te werken aan de persoonlijke ontwikkeling van
individuen en groepen. Iedereen moet zich kunnen ontplooien op cultureel en educatief vlak. We zien
hierbij het Nederlands als rode draad doorheen de werking, maar hebben ook aandacht voor de meertalige
context waarin we ons bevinden. Tenslotte van 74% van de leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in
Evere is Nederlands niet de thuistaal11. In deze uitdaging ligt de nadruk op het inspelen op de noden vanuit

10 Empowerment kan worden gedefinieerd als: “iemand in staat stellen om zichtzelf te versterken door zijn eigen capaciteiten

te benutten en te ontwikkelen”.
11 Statistiek Vlaanderen, 2018, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor: Evere, geraadpleegd op 10 oktober 2019,
https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie
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de bevolking. De thema’s naschools aanbod en persoonlijke ontwikkeling werden gekozen als resultaat
van de inspraakmomenten.

4.5.1 Inspelen op de nood van ouders voor een groter naschools Nederlandstalig aanbod
Elk kind in Evere heeft de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen tijdens kwaliteitsvolle
buitenschoolse activiteiten. De communicatie over het aanbod is ook afgestemd op ouders die geen
Nederlands spreken. Ouders voelen zich steeds meer betrokken en nemen zelf initiatief in het fysiek
brengen en begeleiden van kinderen naar activiteiten.

Eerste stappen:


De vrijetijdskalender van de Brede School wordt op het begin van elk schooljaar meegegeven in
de boekentas van elke leerling. Aan de hand van een infovergadering en een laagdrempelige
communicatie worden zowel ouders als leerkrachten geïnformeerd over het aanbod naschoolse
activiteiten in Evere.



De Brede School maakt samen met de cultuurdienst een bevraging (enquête) om de noden van
ouders op het vlak van naschools Nederlandstalig aanbod in kaart te brengen.



Via de schoolraden trachten we een netwerk van ouders te mobiliseren die zich willen inzetten
voor het begeleiden van kinderen naar naschoolse activiteiten.



De Brede School en de cultuurdienst nemen contact op met Kind & Gezin om de mogelijkheid voor
een nieuw Nederlandstalig Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) in Evere te bespreken.

4.5.2 Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
Iedere inwoner van Evere heeft de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op cultureel vlak.
Levenslang leren is een visie waar alle partners achter staan. Elk kind vindt in de bibliotheek boeken die
hij/zij met plezier leest. Ook voor digitale toepassingen kan iedereen hier terecht. Het culturele aanbod
van de gemeente wordt beschouwd als een meerwaarde, elke inwoner en kind bezoekt dan ook minstens
één keer per jaar de bibliotheek en een culturele activiteit.

Eerste stappen:


De bibliotheek zet naast technisch lezen in op het stimuleren van leesplezier.



De collectie jeugdboeken in de bibliotheek wordt up-to-date gehouden en er is extra aandacht
voor populaire reeksen.



De jeugdcollectie van de bibliotheek wordt aangevuld met materialen voor anderstalige kinderen
die Nederlands willen leren.



De bibliotheek zet in op een collectie die inspeelt op de noden van leerkrachten.
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De publieks-pc’s worden up-to-date gezet en gehouden en de wifi in de bibliotheek wordt
versterkt zodat dit alle hoeken van de bibliotheek bereikt.



Het personeel van de bibliotheek blijft kennis vergaren van algemene digitale toepassingen zodat
gebruikers bij hen terecht kunnen met hulpvragen en er cursussen kunnen worden voorzien.



Everna vertrekt bij de programmatie van activiteiten steeds vanuit de persoonlijke ontwikkeling
van de doelgroep (bv. schoolprogrammatie, educatief aanbod, kinderwerking, ...).

5. WERKING EN MIDDELEN
5.1 Gemeente Evere Dienst Vrije Tijd
Personeel
De werking van de cultuurbeleidscoördinator valt binnen de Dienst Vrije Tijd van de gemeente. De dienst
is tweetalig en heeft naast de CBC, 13 personeelsleden die werken op de thema’s cultuur, sport, jeugd,
toerisme, evenementen, onthaal en planning van zalen (zie bijlage 3).

●

1VTE niveau A: Cultuurbeleidscoördinator

Budget
In onderstaande tabel worden uitsluitend de inkomsten en uitgaven weergegeven die betrekking hebben
op de werking van het Nederlandstalig LCB in Evere.

INKOMSTEN 2018

UITGAVEN 2018

Subsidies VG

Lonen

€ 53.582,33

Werking

€ 21.483

Enveloppensubsidie € 53.582,33
Subsidies VGC

Subsidies Everna
1eurosubsidie € 10.483

Werking € 49.252

Subsidie feest van de VG € 1.000

Intercultureel € 20.000

Brede School € 50.000

Jeugdwerking € 500
Brede School € 50.000
Subsidies verenigingen
Nederlandstalig € 5.900
Tweetalig € 2.200

TOTAAL
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€ 115.065,33

TOTAAL

€ 202.917,33

Infrastructuur
Alle zalen, materiaal en faciliteiten van de gemeente staan gratis ter beschikking van de partners van het
LCB. Lokale verenigingen kunnen hiervan ook gebruik maken tegen een voordelig tarief. Voor de inwoners
zijn er twee feestzalen ter beschikking.

Openbare zalen en expositieruimtes:
●

Aula Toots

●

Hal Aula Toots

●

Zaal Sportcomplex

●

1ste verdieping Sportcomplex

●

Aula Delahaut

●

Cour Royale

●

Zaal Brel

●

L’Aubier

●

Chalet Rose

●

’t Hoevetje

●

De Molen

●

Muziekacademie

●

Everna

●

L’Entrela

5.2 Bibliotheek Herman Teirlinck
Personeel
De bibliotheek heeft vier personeelsleden. De werking van de bibliotheek valt binnen de gemeente onder
de Dienst Opvoeding.

●

1VTE niveau B: bibliothecaris

●

1 VTE niveau B: bibliotheekmedewerker

●

1 VTE niveau C: bibliotheekmedewerker

●

½ VTE niveau E: bibliotheekmedewerker/boekenverzorger
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Budget
INKOMSTEN 2018

UITGAVEN 2018

Subsidies VG

Lonen

Openbare bibliotheek € 80.164,27

€ 156.877,52

Werking

Bibliotheekportalen € 2.151,51

Auteursrechten en € 2.500
honoraria
Materiaal € 2.500
Receptiekosten € 600
Abonnementen en € 3.500
documentatie
Andere kosten (VVBAD € 350
lidmaatschap)
Aankoop boeken, dvd’s € 20.000
en strips
Aankoop meubilering € 3.000

TOTAAL

€ 82.315,78

Infrastructuur

€ 5.904,32

ICT

€ 10.138,42

TOTAAL

€ 213.356,47

Infrastructuur
De bibliotheek bevindt zich sinds 2002 in het gemeentehuis op niveau -1, recht tegenover de Franstalige
gemeentelijke bibliotheek.

5.3 Gemeenschapscentrum Everna
Personeel
Het gemeenschapscentrum heeft 10 personeelsleden in het centrum, deze werken echter niet allemaal
voltijds.

Sommigen

zijn

in

dienst

van

de

VGC,

anderen

Hieronder een kort overzicht, voor een uitgebreider overzicht zie bijlage 4.
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●

1VTE niveau A: Centrumverantwoordelijke

●

½ VTE niveau B: Zakelijk deskundige

●

½ VTE niveau B: Communicatie deskundige

●

⅘ VTE niveau B: Sociaal-cultureel werker diversiteit (vzw-personeel)

van

vzw

Everna.

●

⅘ VTE niveau B: Coördinator Brede School (vzw-personeel)

●

1 VTE niveau C: Coördinator kinderwerking

●

1VTE niveau C: Boekhouding en administratie

●

1VTE niveau C: Onthaal en administratie

●

1VTE niveau D: Technisch assistent klusjesman

●

1VTE niveau D : Technisch assistent poets

Budget
INKOMSTEN 2018

UITGAVEN 2018

Subsidies VGC

Overhead

€ 15.429,03

Lonen

€ 112.374,74

Werking

€ 87.601,23

Infrastructuur

€ 2.885,36

TOTAAL

€ 218.290,36

Werkingssubsidie € 29.365,71
Lokaal jeugdwerk en andere € 6.909,35
losse subsidies
Subsidies Gemeente Evere
Werkingssubsidie € 49.252
Intercultureel € 20.000
Jeugdwerking € 590
Brede School € 50.000
Subsidie Via akkoorden

€ 7.476,36

Eigen inkomsten
Horeca en zaalhuur € 30.679,63
Inschrijvings-en inkomgelden € 25.487,56
TOTAAL

€ 219.760,61

5.4 Brede School de Witlofkinderen
Personeel
De Brede School De Witlofkinderen organiseert haar werking vanuit het gemeenschapscentrum. De loonen werkingskost van de Brede School wordt dan ook gedragen door Everna (zie tabel hierboven). De
subsidie voor deze werking komt via de gemeente Evere van de VGC.

●

⅘ VTE niveau B: Coördinator Brede School (vzw-personeel)
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Bijlage 1: Netwerkanalyse
Onderstaande analyse brengt het netwerk in kaart van alle socio-culturele actoren die actief zijn in Evere.

Departement Opvoeding & Vrije tijd
Dienst Vrije Tijd: tweetalig


Afdeling Cultuur



Afdeling Jeugd



Afdeling Sport



Afdeling Toerisme (Brussels Museum voor Molen en Voeding en het Gemeentelijk Museum
Pieter Cnops)



Afdeling evenementen



Onthaal/Zaalverhuur



Spelotheek

Dienst Opvoeding: tweetalig


Afdeling Opvoeding



Afdeling Buitenschoolse opvang



Gemeentelijke basisscholen



Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek (Bibliotheek H.T. en Bibliothèque Romain Rolland)



Muziekacademie (Académie d’Evere)



Medisch schooltoezicht (MST-centrum)

Culturele Centra
Nederlandstalig: GC Everna

Franstalig: CC L’Entrela

Adviesraden
Nederlandstalig Adviesraad Cultuur - Beheerraad van de Bibliotheek H. T. - AV en Beheerraad GC Everna Adviesraad voor senioren - Adviesraad voor gehandicapte personen - Adviesraad voor solidariteit tussen
de volkeren - Adviesraad voor duurzame ontwikkeling - Adviesraad voor economische promotie Commission communale de l’Accueil - Overlegcomite gemeente - O.C.M.W. – Buurtraad van het centrum
(CQC) – Buurtraad van Hoog Evere (CQHE)
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Sociaal-culturele verenigingen
Nederlandstalig: Fotoclub Close-up vzw - Atelier “50.2.H” - K. M. De Toneelvrienden van Evere - Curieus
Evere - Davidsfonds Evere - Davidsfonds Poevke - Femma Evere Sint-Vincentius - Femme4Ever - Femma
Quartier – Delta Club - Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost - Okra Evere Sint-Vincentius - Ok(r)actief
Evere - Ka-Ndombe vzw - vtbKultuur Brussel-Oost - Ever Ladies - Everna Scrabbleclub – Vriendenkring van
de Muziekacademie – Muziekacademie J.H. Fiocco

Franstalig: Association Libre d'Artistes Européens vzw - Les Amis de la Nature vzw - Ars Varia vzw - La
Besace vzw - Cercle Triskell - Chorale 1, 2, …4 - Chromartist vzw - Les Compagnons du Witloof vzw Créathéa vzw - Femmes Prévoyantes Socialistes - G.R.A.Q.G. vzw - I. Z. Hobby vzw - Les Jopaprofs - Ligue
des Familles d’Evere vzw - P.A.C. Evere vzw - Phila Culture d'Evere – Solam - C.E.B.E vzw - VINS ET VOYAGE
vzw - Ever-Move vzw – Arna – La Maison de Quartier Picardie – La Maison de Quartier Platon – La Maison
de Quartier Germinal
Tweetalig: K. H. De Ster - K. H. Sint-Cecilia - Handelsvereniging Evere Centre - Vrede-55-Paix – Paduwa

Jeugdverenigingen
Nederlandstalig: Scouts & Gidsen Evere - Jeugdhuis MJ ‘t Schab

Franstalig: 86ième unité scouts Saint-Joseph - 105ième unité scouts Notre-Dame - Maison de jeunes
Regard

Sportclubs
Nederlandstalig: Jeannekes Boys & Girls - Yoga Centrum Evere - Tijbaert vzw - De Gouden Pijl - Nashville
Country Dancers - Turnkring Hermelijn - Dino Brussels vzw - SV Beertjes

Franstalig: Avenir Evere BC - Ascades Renaissance - CSA Germinal - F.C. Camargue - La Lorgnette - Green
Devils - Royal Elan AC Evere - S.C Campomaiorense - Stade Everois R.C - Royal F.C. les Compagnons du
cinéma - Brussels Tigers - Club Kiko - White Star Evere - F.C. Bruxelles ASBL - Futsal Evere - Picardie Evere
- Destrier Evere Futsal - Number One - Phoenix Evere - Proxima Centauri - Brussels Handball Club (Féminin)
- United Brussels Handball Club - Royal Evere White Star Hockey Club - Sporta Brussels Volley - Evere
Badminton Club - Evere White Star Tennis Club - Padel Club ASBL - La Palette Evere - Smash Evere Aquagym Badaboum - S’Academie - Triton - Aqua Club Evere - Les Dauphins - Aqua Club Evere - Les Astéries
- Club Horizon - Judo Club Evere - Shitokai Karaté Evere - Hakmi Academy - Napoli Gym - Atlas Academy
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Taekwondo - Dragon Club Academy Belgium - Da Vinci Fighting - Brussels Europe Fencing Forever - Elite
Shooting Club Evere ASBL - Evere Kerkhoek Pétanque - New For Evere Senior - Cercle Triskell - Yoga NotreDame - Sporta Evere Gym - Olympic Evere Gym - Peps Evere ASBL - Everest Action ASBL - Brussels Ironman
N.A.T.O.

Basisonderwijs
Nederlandstalig: BS GO! De Wegwijzer - BS Papageno - GBS Everheide - Heilig Hart van Maria Instituut - VB
Sint-Jozef - VB Onze-Lieve-Vrouw

Franstalig: L’Aubier - Claire-Vivre - La Source - Aurore - Notre-Dame - Saint-Joseph - ARE-Ecole
fondamentale - Marie Popelin

Secundair onderwijs
Nederlandstalig: K.A. Victor Horta

Franstalig: Athénée Royal d’Evere

Kinderopvang
Nederlandstalig: De Hummeltjes – Au Bonheur des Anges – Speelboom Evere – ’t Schobbejaske – 1.2.3
Piano Piano 3 – Geneve – Sprookjesland – Zonnetje Evere

Franstalig: La Ronde Fleurie - Atis et Watis - L‘eau-Vive - Les Diablotins éverois - L’Aubier – Parvana – Les
Coquelicots – Bambi – Baby on Boat – Baby Kid – My Baby Smiles Evere – Tiwi asbl – Crèche my Baby Boo
– Le Jardin de Zébulon – Houda Jaghodal
Tweetalig: Victoria Cerise Kid Only sprl - 1.2.3. Piano Piano 1 - 1.2.3. Piano Piano 2 - My Baby Boo - Mamou
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Bijlage 2: Personeel Dienst Vrije Tijd Gemeente Evere
Personeel Dienst Vrije Tijd 2019
Sectorhoofd Burgerleven: Rachel Vanderhaegen
Diensthoofd Vrije Tijd: Damien Castelli

Cultuur:



Cultuurbeleidscoördinator: Joke Somers



Cultuur FR: Barbara Flamey

Jeugd:



Verantwoordelijke: Sandrine Van den Eede



Onthaalmedewerker: Mireille Kayumbi Beia



Spelotheek: Abdulena Daciq

Sport:


Verantwoordelijke: Damien Castelli

Toerisme:


Medewerker BMMV: Frédéric Nain



Medewerker BMMV: Georges Karras

Evenementen:


Verantwoordelijke: Joke Somers



Medewerker: Flamey Barbara



Medewerker: Hakan Top



Medewerker: Gül Zorsu

Onthaal/Planning:
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Hans Van Campenhout



Maria Castaner



Michaël Mouradian (stagiaire)

Bijlage 3: Personeel Bibliotheek H.T. en leden van de Beheerraad
Personeel Bibliotheek 2019


Bibliothecaris: Christiane Smet



Bibliotheekmedewerker: Kaat Depoorter



Bibliotheekmedewerker: Thomas Barbier



Bibliotheekmedewerker/boekenverzorger: Yulia Gorkina (in loopbaanonderbreking vanaf 1 juli
2018)



Bibliotheekmedewerker/boekenverzorger: Nadine Verswyvel (ter vervanging van Yulia Gorkina)

Beheerraad Bibliotheek 2019
A) Vertegenwoordiging van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad


Martine Raets (Schepen Nederlandstalige Cultuur)



Habibe Duraki (Schepen Franstalige Cultuur)



Ingrid Haelvoet (Voorzitter)



Elsje Bouttelgier (Ondervoorzitter)



Pascale Roelants

B) Vertegenwoordiging van de gebruikers en van de ideologische en filosofische strekkingen


Margriet Hubrechts



Annie Nijs



Stephan Rymenants



Doris Swolfs



Anita Tercaefs



Jozef Van Der Auwera
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Bijlage 4: Personeel GC Everna en leden van de RvB en AV
Personeel GC Everna
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Centrumverantwoordelijke

Marie Sooghen

Voltijds

VGC-personeel

Zakelijk Deskundige

Katrien Van Ryssen

Halftijds
½ VTE

VGC-personeel

Communicatie Deskundige

Flo Vandervelde

Halftijds
½ VTE

VGC-personeel

Coördinatie Kinderwerking

Anne Schoonejans

Voltijds

VGC-personeel

Sociaal-Cultureel werker Diversiteit

Vanessa Vanfraeyenhoven

Deeltijds
4/5 VTE

VZW-personeel

Brede School Coördinator ‘De
Witlofkinderen’

Ragna Oyen

Deeltijds
4/5 VTE

VZW-personeel

Onthaal, administratie & boekhouding

Kim Dubois

Voltijds

VGC-personeel

Onthaal & Administratie

Malika El Maddioui

Voltijds

VGC-personeel

Technisch Assistent

Thierry Huyghebaert

Voltijds

VGC-personeel

Technisch Assistent schoonmaak

Ariane Ermgodts

Voltijds

VGC-personeel

Conciërge

Henri Creyleman

VGC-personeel

Personeel Regio Noord 2019
Niet ingevuld

Trajectbegeleider

1/4

Hilde de Pessemier

Programmatie scholenwerking Noord

1/4

Esra Gokçen

Communicatie en administratie Noord

1/4

Jeff Nuyttens

Technisch coördinator

½

Joel Castillo Rodriquez

Theatertechnieker

1/4
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De Raad van Bestuur Everna 2019
Co -voorzitters

Marc Vanvossel
Melanie Devillers

Bestuurder

François Vanbellingen

Bestuurder

Sven Van Overberge

Bestuurder

Katia Dussart

Bestuurder

Illia Clerin

Bestuurder

Jamilé Vargas Moreno

Bestuurder

Johan Xhonneux

Bestuurder

Suzy Dietz

Bestuurder

Amina Chihab

Bestuurder

Nadia El Maldouri

Bestuurder

Samira Ben Jeddour

Waarnemer Gemeente
Evere

Joke Somers
(Cultuurbeleidscoördinator)

Waarnemer VGC

Marc Absolon

Bénédicte Stenier

Buurtraden laag en midden Evere

Christian Michiels
Ingrid Haelvoet
Katrien Debeuckelaere
Tina Martens
François Vanbellingen
Henri De Schouwer
Hans Vanbellingen
Martine Vandamme
Hélène Delangen
Monique Brassac
Frederic Logghe
Benny Geerinckx
Amina Chihab
Samira Ben Jeddour
Mirèse De Grauwe
Cuc Le Thi
Lieve Broothaers
Corry Vermeeren
Julie Degreef
Katia Dussart
Meriem Saissi
Frank De Clercq
Anneke Ramael
Marc Thomas
Hilde Vandenhoute

Curieus Evere
Davidsfonds
Davidsfonds Poevke
Delta-club
Dino Brussels vzw

Algemene Vergadering Everna 2019
Organisatie

Afgevaardigden

A.P. Close-Up Evere (Fotoclub)
Airplane

Roger Certyn
Benjamin Beerens
Diederik De Mulder
Els Lemaire
Christian Smet
Lisa Janssens

Atelier ’50.2H’
Bibliotheek Herman Teirlinck
BS GO! De Wegwijzer

BS Papageno

Everladies
Everna Scrabbleclub
Femma Evere Sint-Vincentius
Femma 4 ever
Femma Quartier Brussel
Filosofiegroep 1140
GBS Everheide
Heilig Hart van Maria instituut
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Organisatie
Jeannekes Boys & Girls
Jeugdhuis MJ ’t Schab
Ka-Ndombe
K.H. De Ster
K.H. St. Cecilia
Okra trefpunt O.L.V. Evere
Nashville Country Dancers
Okra Sint-Vincentius
Scouts en Gidsen Evere
SV Beertjes
Toneelvrienden Evere
Turnkring Hermelijn
Vriendenkring Academie Evere
VTB Kultuur Brussel Oost
Willemsfonds Schaarbeek, Evere, StintJoost E. Hiel afdeling

Afgevaardigden
Marcel Van Moer
Lodewijk De Mulder
Busra Gögce
Jamilé Vargas Moreno
Jos Baras
Monique Cuyt
Robert Schepens
Isabelle Halewaters
Rosita Vanhoucke
Michel Goethals
Marcel Van Mele
Mathilde Pelckmans
Victor De Pollecyn
Marc Vanvossel
Erik Hendrickx
Edward Van Geel
Quentin Hendrickx
Marie-Elise Lethist
Martine Van Damme
Katia Dussart
Ingrid Haelvoet
Elyane De Keyser
Bob Delafaille
Ann Vanhengel

Yoga Centrum Evere

Godelieve Roegies
Elvire Druyts

Privé-persoon
Privé-persoon
Privé-persoon
Privé-persoon
Privé-persoon
Privé-persoon
Privé-persoon
Privé-persoon
Waarnemer Gemeente Evere

Melanie Devillers
Griet Hubrechts
Kinza Amezian
Illias Clerin
Suzy Dietz
Sven Van Overberge
Nadia El Makdouri
Xhonneux Johan
Joke Somers
(Cultuurbeleidscoördinator)
Marc Absolon

Waarnemer VGC
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Bijlage 5: Convenant tussen de VGC en de Gemeente Evere
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37

38

39

Bijlage 6: Infrastructuurnota tussen de Gemeente Evere en GC Everna

40
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Bijlage 7: Goedkeuring en ledenlijst van de Cultuurraad

Samenstelling en Advies van de Cultuurraad
De cultuurraad is samengesteld uit
Leden:
Hilde Vandenhoute (voorzitter)
Amina Chihab
François Vanbellingen
Katrien Debeuckelaere
Marc Vanvossel
Marie Sooghen
Nadia Chasawa
Ragna Oyen
Robert Schepens
Roger Certyn
Christiane Smet
Stef Reymenants
Suzy Dietz
Waarnemers:
Martine Raets
Joke Somers
Isabelle De Meyere

De Cultuurraad keurde het Lokaal Cultuurbeleidsplan 2020-2025 van de gemeente Evere goed op 22
oktober 2019
Mits opmerkingen ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Voorzitter van de Cultuurraad
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Bijlage 8: Goedkeuring van de Beheerraad van Bibliotheek H.T.
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Bijlage 9: Goedkeuring van de Raad van Bestuur van GC Everna
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Bijlage 10: Goedkeuring door het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad
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7. Lijst met afkoringen
AV: Algemene vergadering
BHG: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BKO: Beroepskrachtenoverleg
CBC: Cultuurbeleidscoördinator
CC: Centre Culturel
CQC: Le Conseil de Quartier du Centre
CQHE: Le Conseil de Quartier du Haut Evere
GC: Gemeenschapscentrum
LCB: Lokaal Cultuurbeleid
RvB: Raad van Bestuur
VG: Vlaamse Gemeenschap
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VTE: Voltijdsequivalent
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