
 

 

   Jaaractieplan 2020 Cultuur 

Nieuwe structuur clusters 

De structuur van de clusters werd geëvalueerd en aangepast. Er werd geopteerd voor 

enerzijds de cluster Inwoners (zie schema): alles wat ‘PERSONEN’ aanbelangt en anderzijds de 

cluster VRIJE TIJD: alle ‘ACTIVITEITEN’.  Hechte en transversale samenwerking tussen beide 

clusters. 

 

Acties 2020 
 

1. Cultuur en GC Warande 

 

- GC Warande: cultuuraanbod aanpassen aan de coronamaatregelen (activiteiten 

met kleinere groepen, opsplitsen van activiteiten, …). 

- Seizoensprogrammatie: in het kader van burgerparticipatie werd deze met inbreng 

van de denkgroep samengesteld (brochure 22/08/2020). 

- Inzetten op samenwerkingen met lokale partners en verenigingen voor 

evenementen // BerreFOODs, parkconcerten //#1770 Zomert: aangepast concept 

met aandacht voor de verenigingen en lokale horeca (zo 23/08/2020). 

- Project LikART 2021 (kunstenfestival):  denkgroep (burgerparticipatie) is dit actief 

aan het uitwerken. 

- Herdenking rond einde wereldoorlogen op 11/11/2020 ->  viering met 

medewerking van inwoners die dankzij hun verzameling de herinnering levendig 

houden + lokaal talent -dichters en (toneel)acteurs - brengen ingetogen en 

vreugdevolle momenten tot leven.  

- Verenigingen:  - subsidiebeleid aanpassen aan de hedendaagse noden (+corona) 

- vernieuwd uitwisselingsplatform voor verenigingsleven creëren. 

 



 

 

 

         

        

 

- Sterker  intergemeentelijk samenwerken binnen de Cultuurregio Pajottenland en 

Zennevallei (zie info folder). 

Investeringen 

- GC Warande :   - onderzoek naar isolatie dak.   

- fysieke zichtbaarheid van en naar het gebouw   

  verbeteren. 

 

2. BIBLIOTHEEK 

 

- Ondersteunen en promoten van (boven)lokaal talent -> ‘de bib als podium’  

bv. project ‘Poëzie aan de Dender’: het woord/podium geven aan lokale poëten 

bv. infosessies over ‘LETS: deeleconomie’, ‘Opruimen doe je zo’, … 

bv. Leerrijke momenten door de burgers gestuurd: ‘samen leren schaken’, ‘leesclub’, 

‘breien en haken in de bib’ 

- Oproep naar burgers om zelf infoavonden/workshop te organiseren waarbij het 

vrijetijdshuis faciliteert en ondersteunt qua o.a. communicatie -> ‘verbindende’ factor 

(doet ontmoeten). 

- Uitrollen van nieuwe initiatieven rond leesbevordering en het stimuleren van taal: 

- Boekenstoet: voorleesmomenten thuis bij kinderen met een ander thuistaal  

- Boekstart: project i.s.m. consultatiebureaus Kind en Gezin en het Huis van  

   het Kind, om ouders en hun kinderen zo snel mogelijk naar de bibliotheek te leiden. 

- Taalpunt jeugd opstarten:  ondersteunen van ouders, kinderen en leerkrachten met 

materialen om Nederlands te leren. 

-  Inzetten op digitalisering met nieuwe digitale tools die op interactieve wijze  

 het lezen bevorderen: 

- ‘Bibster’, m.b.v. tablets: klasspelletjes en rondleidingen;   

- ‘Fundels’ ‘digital storytelling’: verhalen via app, gsm of tablet; 

- ‘Bieblo’: catalogus op kindermaat via intuïtief zoeken. 

(Ter info : deze twee laatste tools kunnen pas geïmplementeerd worden vanaf de 

instap in het EBS, dus ten vroegste vanaf 2022). 

  

- Samenstellen werkgroep, in het kader van de burgerparticipatie, die advies geeft i.v.m. 

aankoop van nieuwe collectie en te programmeren activiteiten. 

- Vernieuwing bibliotheek: Fase II: young adults (12+ tem 15+). 

- Intergemeentelijk samenwerken met TARL-bibliotheken en ruimere regio Pajottenland 

en Zennevallei (ter info: samenwerkingsverband tussen 15 regiobibliotheken - > delen 

van expertise, opstellen gemeenschappelijk dienstreglement en efficiëntiewinst in 

ondersteunende onderdelen bv. aankoop collectie). 

- Toetreding tot EBS (Eengemaakt Bibliotheeksysteem) (ter info: verschillende 

bibliotheeksystemen worden vervangen door één modern, gemeenschappelijk systeem 

– betere samenwerking tussen bibliotheken, betere dienstverlening voor de bezoekers, 

efficiënter onderhoud en goedkoper door schaalvoordeel + constante innovatie). 



 

 

3. ACADEMIES 

 

- ABAK: nieuwe richting cross-over (cfr. gemeenteraad). 

- Onderzoek naar herlocatie van het secretariaat om de toegankelijkheid te bevorderen 

voor leerlingen en personeel. 

- Door de gestage toename van het leerlingenaantal in ABAK (ong. 550 lln) onderzoek 

naar uitbreiding van de lokalen. 

- Openen nieuwe filialen ABAK -> doorstart Roosdaal en in onderhandeling met 

Denderleeuw. 

- Muziek Woord Dans: verdere doorstart van de richting ‘Dans’. Zaal voorzien van 

dansvloer. 

- Academies betrekken als partner voor LikART 2021. 

Jaaractieplan 2020 Integratie en burgerzaken 

 
- Herstructurering van de diensten: doelgroepen (jeugd, senioren, nieuwkomers, 

integratie, kansarmen) vormen samen één dienst Samen Leven.  
- Taal in TARL: samenwerking tussen TARL-gemeenten om gezamenlijk taalinitiatieven te 

organiseren (subsidieaanvraag ingediend). 
- Onthaalgesprekken voor nieuwe inwoners:  samenwerking tussen Affligem en 

Liedekerke voor het organiseren van onthaalgesprekken voor nieuwe inwoners.  
o halftijdse detachering personeelslid Affligem om dit op te volgen 
o onthaaldag voor nieuwe inwoners organiseren  
o onthaaltas vernieuwen 

- Zomerschool: uitbreiding voor kleuters en uitzonderlijk dit jaar ook voor 
Nederlandstalige kinderen die op school achterstand op vlak van taal hebben 
opgelopen (om aan de vraag naar zomerscholen van het Departement Onderwijs en 
Vorming voor een stuk tegemoet te komen -> focus op TAAL). 

- Navigate you(th): project van vzw PIN en Tumult vzw voor jonge nieuwkomers en 
toeleiding naar vrije tijd: https://navigateyouth.be/. 

- Inzetten op verdere digitalisering (het verkrijgen van documenten door de burger) en 
op het ‘werken op afspraak’ (ter info : programma werd aangekocht waarop burgers 
o.a. zelf hun afspraak kunnen inbrengen naar gelang de gevraagde informatie of 
documenten). 

- Verder onderzoek naar herinrichting van de balie: aanpassen aan een moderne 
dienstverlening. 

 
Bevoegde schepen: 
 
Hans Eylenbosch 
hans.eylenbosch@liedekerke.be 
tel. 1770 

https://navigateyouth.be/
mailto:hans.eylenbosch@liedekerke.be

