VISIE
De veranderingen die doorgevoerd werden situeren zich in een visie van het
bestuur waarbij we van het Gemeenschapscentrum een plaats willen maken waar
mensen elkaar ontmoeten binnen een setting van cultuur, van vereniging of
persoonlijke ontspanning.Belangrijk hierin is de cultuurspreiding waarmee we
zowel de professionele als amateurkunsten een podium willen bieden.
Dit zijn dus activiteiten die georganiseerd kunnen worden door
-

verenigingen

-

andere organisatoren en

-

vanuit het GC zelf, met name de gemeentelijke cultuurdienst.

Daarnaast is ook de gemeenschapsvorming, -opbouw en –versterking een
belangrijk item. Hierbij willen we de activiteiten die de kwaliteit en de
samenhang van de lokale gemeenschap bevorderen, aanmoedigen. Het gaat dan
ondermeer over
-

het ter beschikking stellen van infrastructuur voor het lokale culturele
leven,

-

het begeleiden en ondersteunen van verenigingen en

-

het meewerken aan culturele en educatieve samenwerkingsverbanden.

We zijn dan ook van mening dat het nieuwe gemeenschapscentrum de
bevordering van de cultuurparticipatie moet uitdragen.
Wat hebben we hiervoor aangepast in vergelijking met het vorige plan dat jullie
allen hebben kunnen beoordelen in oktober 2012 maar waarbij wel rekening
gehouden werd met de opmerkingen die jullie toen gegeven hebben.
-

Het aantal ruimtes is behouden, alleen hebben sommige een ietwat andere
invulling gekregen.
-

Het museum en de tekenacademie maken geen deel uit van het nieuwe
centrum. Enerzijds betreuren we dit , anderzijds was het niet mogelijk om
in de huidige setting met de huidige beschikbare oppervlakte een waardig
alternatief te bieden voor de plaats waarin zij zich nu bevinden.

Het museum zou niet meer de mogelijkheid hebben om tijdelijke
tentoonstellingen te organiseren en de werken zouden niet voldoende
beschermd kunnen worden. Het delen van lokalen voor muziek- en
tekenacademie leverde praktische moeilijkheden op in functie van
beschikbaarheid en materialen.
- De foyer werd anders ingedeeld waardoor het meer een plaats van
ontmoeting kan worden. Deels wordt er een eetruimte met keuken voorzien
die in handen gegeven zal worden van een concessiehouder, deels wordt een
barruimte gecreëerd die in samenspraak met de verenigingen door de
concessiehouder of door de verenigingen zelf kan bediend worden. In deze
ruimte kunnen hoge of lage tafels geplaatst worden naar gelang de
gelegenheid zich aandient.
-

Het evenementenloket zal geïnstalleerd worden in het GC

-

De grote en kleine polyvalente zaal op het gelijkvloers zijn behouden

-

Op de bovenverdieping zullen 2 polyvalente ruimtes beschikbaar zijn,
muzieklokalen en vergaderlokalen

-

De kelderruimte is ongewijzigd gebleven maar één van de ruimtes zal
mogelijks ingevuld worden met een muziekbox

