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17. Culturele stad 

standpunt

We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd, sport en cultuur populair zijn in de werkelijke zin 
van het woord. Met toegang voor allen, met deelname van allen. Via kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding 
ontspannen kinderen, jongeren en volwassen zich en breiden ze hun sociaal netwerk uit. Cultuur is geen 
markt. Er moet een gezond evenwicht komen tussen evenementen enerzijds, en cultuuraanbod dat tot bij 
de allerlaatste inwoner van de stad raakt anderzijds. Kunstbeleving in musea, theater- en concertzalen kan 
niet overschat worden. Tegelijk willen we ook kunstbeleving in scholen, zorginstellingen, buurten, straten, 
de openbare ruimte. We ijveren voor een democratische cultuur op mensenmaat waarin iedereen, ongeacht 
afkomst, de eigen cultuur kan beleven en uitdrukken.

Wat We Willen

EEn. Verlaag de drempels naar cultuur 

•	 We	investeren	meer	in	cultuur	en	kunst	op	mensenmaat:	laagdrempelig,	betaalbaar.	
•	 Als	het	in	Londen	kan,	dan	bij	ons	ook:	we	maken	met	de	A-kaart	de	Antwerpse	musea	gratis	toeganke-

lijk	voor	de	Antwerpenaren	(en	in	een	tweede	stap	voor	iedereen).	
•	 We	zetten	verder	in	op	de	vrijetijdsloketten	omdat	het	concept	werkt.	Blijvende	structurele	ondersteu-

ning van aanbod en personeel is nodig om de afstand naar mensen in armoede te dichten.
•	 We	maken	het	aanbod	binnen	het	sociaal	luik	van	de	A-kaart	zo	breed	en	betaalbaar	mogelijk.
•	 We	plooien	de	programmatie	in	onze	cultuurhuizen	open	om	alle	lagen	van	de	samenleving	aan	te	spre-

ken. We werven programmatoren met een diverse achtergrond aan zodat alle inwoners van de stad een 
breed cultuuraanbod krijgen waarin ze zich kunnen herkennen. 

•	 We	brengen	kunst	en	cultuur	op	school,	niet	als	uitstapje,	maar	als	een	volwaardig	deel	van	het	 les-
senpakket met aandacht voor de culturele diversiteit. Daarbij zetten we professionele kunstenaars en 
kunstorganisaties in. We laten alle kunstdisciplines aan bod komen. 

•	 We	zetten	kunstenaars	met	een	grote	wijkbetrokkenheid	 in	om	buurten	creatief	 ‘in	te	vullen’.	Er	mag	
gerust kleur en creativiteit bijkomen in de wijken van de stad. Dat doen we in overleg en samenwerking 
met de bewoners.

TwEE. Voldoende middelen Voor stedelijke kunst- en 
cultuuraanbieders 

•	 We	werken	niet	alleen	projectmatig,	maar	geven	de	cultuuraanbieders	het	vertrouwen	om	ook	op	lan-
gere termijn hun werking uit te bouwen. 

DriE. respect Voor het Vrijwilligerswerk én Voor jobs
•	 We	vullen	de	jobs	van	conciërges,	personeel	in	de	cafetaria,	klusjesmannen/vrouwen,	logistieke	mede-

werkers… opnieuw in. Hier is de afgelopen jaren veel te veel bespaard. We zorgen voor volwaardige 
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banen in plaats van precaire jobs en nepstatuten.
•	 We	zetten	naast	professionals	ook	vrijwilligers	in	en	schatten	hen	naar	waarde	door	te	voorzien	in	vol-

doende omkadering, opleiding, opvolging en appreciatie. We blijven het vrijwilligersstatuut opwaarde-
ren.

•	 We	ijveren	voor	respect	en	aandacht	voor	een	gezonde	werkbelasting	van	de	werknemers	uit	de	cultuur-
sector.

ViEr. een fijnmazig netwerk Van bibliotheken in de stad 
•	 We	zorgen	voor	voldoende	bibliotheken	in	alle	districten	van	de	stad.
•	 We	verlagen	de	drempels	naar	bibliotheken	voor	jongeren,	voor	senioren,	voor	mensen	met	een	beper-

king, voor nieuwkomers, voor laaggeletterden, voor digibeten.
•	 We	zetten	 in	op	een	boekencollectie	die	cultureel	divers	 is.	Met	de	hedendaagse	middelen	moet	het	

mogelijk zijn een bredere waaier aan te bieden.

Vijf. meer kwaliteitsVolle zalen 
•	 We	verhuren	de	zalen	in	de	stad	aan	democratische	tarieven	voor	cultuurorganisaties	en	verenigingen.
•	 We	stellen	het	stedelijk	patrimonium	en	de	scholen	breder	open	voor	organisaties,	kunstenaars	en	cul-

tuurbeleving.
•	 We	zoeken	mee	naar	creatieve	alternatieve	locaties	voor	wijkgerichte	culturele	activiteiten.	

ZEs. ons stedelijk cultuurbeleid is niet te koop
•	 We	zorgen	ervoor	dat	de	leden	van	de	raden	van	bestuur	van	onze	stedelijke	musea	en	grote	cultuur-

tempels alle lagen van de bevolking vertegenwoordigen. Dat ze uit het professionele veld, uit het mid-
denveld, en uit de kansengroepen komen.

•	 We	weren	de	grote	multinationale	ondernemingen	in	ons	cultuurbeleid.	Het	is	ons	niet	te	doen	om	een	
gift hier en daar in ruil voor zelfpromotie en exclusiviteit voor het gebruik van de openbare instanties. Met 
een fair belastingsysteem, ook op stedelijk vlak, komt er heel wat meer geld in de stadskas. Daarmee 
kunnen we voor het cultuurbeleid een tandje bijsteken.

visie

EEn. Verlaag de drempels naar cultuur

Voor	heel	wat	mensen	in	onze	stad	zijn	er	nog	te	hoge	drempels	naar	kunst	en	cultuur.	Niet	alleen	financiële	
drempels kunnen de toegang verhogen, maar ook de digitalisering bij reserveringen, of de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer in late uren. Taal kan een grote barrière zijn of het feit dat je je als lid van een 
minderheidsgroep of een kansengroep niet aangesproken voelt door de programmatie. We moeten veel 
meer mensen met een migratieachtergrond, meer mensen die in armoede leven, meer mensen die kort 
geschoold zijn en meer jongeren en kinderen bereiken. 

Londen	wou	het	bezoekersaantal	van	de	nationale	musea	verhogen	door	de	toegang	gratis	te	maken.	Dat	
is	gelukt.	Vanaf	2001	kan	je	het	British	Museum,	Tate	Modern,	The	National	Gallery	en	andere	kunsttempels	
bezoeken zonder entreegeld. Het bezoekersaantal steeg met ruim 10 procent. Vooral voor gepensioneer-
den	maar	ook	voor	ongeschoolde	arbeiders	zakte	de	drempel.	Als	meer	mensen	gaan	kijken,	keren	meer	
mensen ook vaker terug, al dan niet samen met vrienden of familie om iets te tonen dat ze hebben ontdekt. 
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De	A-kaart	opent	al	heel	wat	deuren	naar	het	cultuuraanbod,	maar	ze	zal	pas	echt	voor	iedereen	zijn	als	er	
ook aandacht is voor toeleiding van mensen in armoede of met een andere achtergrond. Zowel de cultuur-
aanbieders als de partners die met doelgroepen werken, hebben daar tijd, middelen en mensen voor nodig.

TwEE. Voldoende middelen Voor stedelijke kunst- en 
cultuuraanbieders 

De cultuurbesparingen op Vlaams niveau hebben hun effect op de cultuursubsidies in de stad. Met de 
besparingen	van	twintig	miljoen	euro	door	Vlaams	minister	van	Cultuur	Gatz	(Open	Vld)	krijgen	heel	wat	
knappe kunstenorganisaties het financieel moeilijk. Ze kunnen nu nog project per project middelen aan-
vragen. Dat vergt vooral veel administratieve werkuren, die niet kunnen gaan naar het creatieve proces. En 
een langetermijnwerking is voor hen zo goed als onmogelijk geworden. De continuïteit van de organisaties 
staat	onder	druk.	Het	behoud	van	structurele	subsidiëring	is	voor	heel	wat	organisaties	een	kwestie	van	
overleving. Het maatschappelijk verlies door de besparingen zal groter blijken dan alleen het verdwijnen 
van enkele organisaties en kleinere cultuurhuizen.

Als	cultuurstad	willen	we	zelf	extra	 inspanningen	doen	om	voor	voldoende	middelen	 te	zorgen	voor	de	
kunst- en cultuuraanbieders in de stad, zodat zij hun tijd kunnen steken in hun creativiteit, in plaats van in 
crowdfunding.	Door	de	besparingen	werd	kunstencentrum	Rataplan	in	Borgerhout	verplicht	om	in	de	pro-
grammatie te knippen en het personeelsbestand te halveren. Het theatergezelschap MarthaTentatief moet 
op zoek naar MarthaKameraden om voor zijn voortbestaan te helpen zorgen. 

Vaak wordt de cultuurwereld aangestuurd om hoge bezoekersaantallen te halen en rendement te scoren. 
We willen niet meedoen aan het aanporren van de cultuurwereld de programmatie af te stellen op bezoe-
kersaantallen en op rendement. Het gaat in cultuur uiteraard niet om de grote namen van cultuurhuizen, 
het gaat om wat ze doen, wie ze bereiken en of de kunst en de kunstenaars een belangrijke plaats krijgen.

DriE. respect Voor het Vrijwilligerswerk én Voor jobs
Heel wat lokaal en toegankelijk vrijetijdsleven draait op vrijwilligers. Kijk maar naar de plaatselijke sport-
clubs, wandelclubs, kunst- en muziekgroepen, jeugdbewegingen, theatergroepen, jeugdhuizen, senioren-
groepen enzovoort. Het stadsbestuur zou dat vrijwilligerswerk veel meer kunnen ondersteunen. Maar het 
beschouwt verenigingen te veel als uitvoerders van het stadsbeleid. Het steekt er vergeleken met grote 
prestigeprojecten ook relatief weinig energie en middelen in. Heel wat verenigingen en groepen moeten 
op zoek naar geld via crowdfunding, kaas- en wijnavonden, vlaaienslagen of fuiven. En zelfs fuiven worden 
moeilijk door het gebrek aan goede en betaalbare zalen. 

Heel wat jobs in de cultuursector werden gewist en vervangen door vrijwilligerswerk. Dat is het geval  
voor	de	conciërges	en	de	medewerkers	in	de	cafetaria’s	in	onze	cultuurcentra	en	sportzalen.	Hun	plaats	
wordt opgevuld door sleuteldragers en vrijwilligers. Wij zijn fan van het vrijwilligerswerk omdat we weten 
dat het onze samenleving verrijkt. Maar reguliere jobs schrappen en dan vervangen door vrijwilligers, kan 
niet. 

Werknemers in de cultuursector hebben heel onregelmatige werkroosters. Ze werken vaak wanneer familie 
en vrienden vrijaf hebben. Ze bieden die anderen zo de kans zich te ontspannen tijdens hun vrije tijd. Maar 
we willen er wel op toezien dat de werkgevers in de cultuursector respectvol met hun werknemers omgaan 
en met een proactief beleid maatregelen nemen tegen de stijgende werkdruk die het gevolg is van de 
jarenlange besparingsrondes in de sector.
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ViEr. een fijnmazig netwerk Van bibliotheken in de stad 

In 2016 schafte de Vlaamse Regering de bibliotheekplicht af, die, zoals de naam zegt, gemeenten verplicht-
te een bibliotheek te hebben. Steden en gemeenten bepalen voortaan dus zelf of een bibliotheek nodig 
is in hun gemeente en welke werking die bib moet uitbouwen. Het geld dat vroeger naar hun bibliotheek 
moest gaan, mogen de gemeenten nu voor andere uitgavenposten gebruiken, rioleringswerken bijvoor-
beeld.	Gezien	de	moeilijke	budgettaire	context	van	de	gemeenten	is	dat	als	een	zwaard	van	Damocles	voor	
het bibliotheekwezen. 

De	PVDA	pleit	 voor	het	 herstel	 van	de	bibliotheekplicht.	We	vertrekken	daarbij	 vanuit	 de	 visie	dat	 elke	
burger het recht heeft op een toegankelijke ongebonden, pluralistische en hoogstaande informatie-
voorziening.	 Wij	 steunen	 het	 charter	 van	 ‘een	 bibliotheek	 voor	 iedereen’.	 Het	 charter	 is	 te	 vinden	 op:	 
www.bibvooriedereen.be.

Een	bibliotheek	heeft	vier	belangrijke	functies.	Die	maken	een	bibliotheek	tot	bibliotheek.	De	‘plek’	is	er	
daar	één	van:	een	plaats	waar	mensen	elkaar	ontmoeten	en	waar	je	dingen	kan	organiseren.	De	collectie	
is	het	tweede	aspect.	Bij	een	bibliotheek	gaat	het	toch	altijd	ook	over	de	informatie	die	aanwezig	is.	Het	
derde	aspect	is	de	deskundigheid:	het	aanwezige	personeel	dat	een	specifieke	expertise	heeft.	En	tot	slot	is	
er	nog	de	lokale	inbedding:	de	linken	met	culturele	organisaties	maar	ook	met	het	onderwijs	en	met	instel-
lingen uit de welzijnssector. De sluiting van een bibliotheek treft altijd eerst de sociaal zwakkeren, de minst 
mobielen en de minst gedigitaliseerden. 

Vijf. meer kwaliteitsVolle zalen 
Antwerpen	heeft	een	groot	tekort	aan	goede,	betaalbare	zalen	voor	socioculturele	activiteiten.	Voor	een	
evenement	moet	je	een	locatie	meestal	voor	meerdere	dagen	kunnen	vastleggen.	Opbouw,	repetitie,	af-
braak,	opkuis,	dat	doe	je	niet	in	blokken	van	vier	uur,	zoals	de	factuur	dat	nu	berekent.	Organisaties	haken	
af omdat de rekening te hoog oploopt. De stad gaf ook enkele grote zalen in concessie aan vzw Formaat 
en	vzw	Let’s	Go	Urban.	Zo	ontslaat	de	stad	zich	van	haar	taak	dat	patrimonium	zelf	te	onderhouden	en	te	
verhuren, en bespaart ze meteen ook op personeel. Verenigingen krijgen er daardoor extra taken bij die 
niet meteen met hun socioculturele doelstelling te maken hebben. Zonder extra personeel en middelen kan 
je voor die extra taken ook nooit dezelfde kwaliteit bereiken. Daar worden derden dan weer het kind van de 
rekening	van:	de	gebruikers,	de	interims	of	jobstudenten.	Wij	pleiten	ervoor	dat	de	stad	zelf	zorgt	en	instaat	
voor een breed kwaliteitsaanbod van betaalbare zalen. 

We zorgen ook voor voldoende werkruimtes voor kunstenaars. Er is ook expositieruimte nodig voor experi-
menteel en ander werk dat niet aan bod komt in het galeriecircuit. Zo kunnen ook vernieuwende kunstvor-
men hun plaats vinden in de stad. We blijven kleine filmzalen ondersteunen voor films die niet aan bod ko-
men	in	het	commerciële	circuit	en	we	programmeren	tijdens	de	zomermaanden	films	op	pleintjes	in	de	stad.

We	pakken	de	leegstand	aan	(zie	hoofdstuk	2,	Woonstad)	en	ondertussen	gebruiken	we	leegstaande	win-
kelpanden om tentoonstellingen, voorstellingen en performances te organiseren in samenwerking met de 
wijkbewoners.

ZEs. ons stedelijk cultuurbeleid is niet te koop
Het huidige beleid ziet de kunstinstelling als een bedrijf en de kunstliefhebber als een klant. Het wil van cul-
tuurhuizen marketingmachines maken die met sterk uitgebouwde communicatieploegen hun klanten willen 
laten consumeren. Hoe langer hoe meer worden de raden van bestuur van onze grote cultuurinstellingen en 
musea opgevuld met mensen uit de bankensector en de verzekeringswereld. Ze brengen alleen hun net-
werkboekje mee in ruil voor Exclusivity, Exposure en Hospitality.	(Ja,	in	Antwerpen	moeten	we	Nederlands	
spreken.)	Maar	zijn	dat	de	dingen	die	we	nodig	hebben?	We	willen	dat	de	bewoners	en	de	gebruikers	van	
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de stad vertegenwoordigd zijn in die bestuursraden, via het middenveld en organisaties die kansengroepen 
aanspreken. De olieraffinaderij Total ging 300 000 euro geven voor de toegankelijkheid van het dakter-
ras	van	het	MAS	voor	rolstoelgebruikers.	Toen	bleek	dat	de	factuur	hoger	zou	oplopen,	werd	het	project	
uitgesteld	en	vond	Total	een	nieuwe	missie:	een	stukje	restauratie	van	het	Rubenshuis.	In	ruil	krijgt	Total	
promoplaats	en	promotijd	voor	zichzelf.	Niet	alleen	op	het	MAS	dus,	maar	nu	ook	in	het	Rubenshuis	met	al	
zijn publicaties en uitnodigingen. Exlusivity, Exposure en Hospitality voor Total, dat is tijd en ruimte minder 
voor	de	gewone	Antwerpenaren.	Wij	willen	dat	Total	net	als	de	werkmensen	in	de	stad	de	belastingen	cor-
rect betaalt en de fiscale achterpoortjes sluit. Dan zal de stadskas voldoende middelen hebben om zelf te 
kiezen waar geïnvesteerd moet worden. 
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