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STAD LEUVEN INVESTEERT DEZE LEGISLATUUR
¤ 850.000 EXTRA IN KUNST EN CULTUUR
VOOR IEDEREEN
De stad Leuven bespreekt op de gemeenteraad van mei de meerjarenplanning voor
de periode 2015-2018. Daaruit blijkt onder meer een gezonde ambitie voor het Leuvense culturele veld waarin vooral stevig ingezet wordt op participatie.
“Het moet niet, maar het móet kunnen. Niet iedereen moet per se deelnemen aan kunst
en cultuur, maar iedereen moet minstens de kans krijgen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor het cultuurbeleid in Leuven, ook in de komende jaren”, stelt schepen van
cultuur Denise Vandevoort. “Vanzelfsprekend zetten we in op het ondersteunen en faciliteren van de kunsten. Dat heeft geleid tot een zeer dynamisch Leuvens kunstenveld,
waar ook minister Sven Gatz tijdens zijn recent bezoek aan onze stad sterk van onder
de indruk was. Tegelijk menen we dat we als stadsbestuur moeten blijven inzetten op
participatie. Om er voor te zorgen dat iedereen die in Leuven en omgeving van kunst
en cultuur wil genieten, dit mee kan vormgeven én beleven. Dit doen we in de komende
jaren onder meer via: de invoering van de UiTpas in Leuven, het ondersteunen van de
sociaal-artistieke werking van Compagnie Tartaren, het ondersteunen van vzw Fonk en
via YOUtopia (werktitel), een jarenlang participatietraject naar aanleiding van het stadsbrede kunstenfestival Utopia 2016. Leuven heeft voor deze participatieve projecten
maar liefst ¤ 850.000 veil (verspreid over vier jaar). Dat illustreert meteen het belang
dat onze stad aan participatie hecht.”
Elke Leuvenaar neemt deel aan kunst en cultuur
“De stad Leuven wil vanaf 2016 de Vlaamse UiTpas invoeren in Leuven. Dit is een gedigitaliseerde-spaar- en-voordeelkaart-in-één. De kaart stimuleert een frequentere deelname aan het vrijetijdsleven door en voor iedere Leuvenaar. Voor mensen in armoede
betekent deze pas een niet-stigmatiserende manier om met een reductietarief te kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. De stad bouwt zo verder aan het wegwerken
van de financiële drempels door het bundelen van verschillende participatiebudgetten
van stad en OCMW voor de UITpas. Als de kandidatuurstelling van Leuven door Vlaanderen aanvaard wordt, is Leuven de eerste stad in Vlaams-Brabant die dit systeem omarmt. Om de UiTpas te implementeren wordt 0,6 VTE medewerker extra ingezet vanaf
2016. Hiervoor wordt extra budget voorzien van ongeveer 40.000 euro per jaar.
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Compagnie Tartaren bouwt sinds jaren aan een zeer sterke sociaal-artistieke werking
in Leuven en daarbuiten. Ze worden geroemd en bewonderd voor hun werk, visie en
engagement, maar ze moeten het momenteel doen met beperkte Vlaamse middelen.
Vanuit de stad Leuven vinden wij het belangrijk dat deze werking versterkt wordt. Compagnie Tartaren mag daarom rekenen op een extra subsidie van 35.000 euro per jaar.
Met deze extra impuls wil de stad Compagnie Tartaren ondersteunen bij het indienen
van een sterk dossier naar Vlaanderen toe.
Vzw Fonk is de drijvende kracht achter het Internationaal Kortfilmfestival, DOCVILLE,
de filmvertoningen in Cinema Zed, Terrasfilms en – meer recent – Zomerfilms en de documentaire Leuven Brandt. De vzw is een ster aan het Leuvense firmament, met zowel
Vlaamse als internationale uitstraling en erkenning. Vzw Fonk verhuist vermoedelijk
eind 2016 naar een nieuwe en grotere locatie. Om die sterk groeiende werking gepast
te ondersteunen én om harder in te zetten op Leuvense verankering onder vorm van
samenwerking met 30CC (Rode Hond en scholenprogrammatie) en andere filmfestivals,
voorziet de stad jaarlijks een extra subsidie van 22.500 euro,” licht schepen van cultuur
Denise Vandevoort toe.
YOUtopia of de kunst van het samenleven
“Het grootste bedrag gaat naar YOUtopia. Het stadsbrede kunstenproject Utopia (Kunst
Leuven, oktober 2016 tot januari 2017) is inspiratiebron, maar focust vooral op het artistieke. De stad grijpt het thema aan om hiernaast een nieuw, ambitieus, gedragen en toekomstgericht participatietraject op te zetten waarin Leuvenaars de eerste stem hebben.
YOUtopia, is een cultureel-creatief samenlevingstraject dat tijdens de periode 20162017-2018 wordt uitgerold. De focus ligt in dit drie jaar durende traject niet op de ideale
stad, maar op de ideale samenleving. De Leuvenaars én het lokale culturele en sociale
middenveld worden uitgedaagd om het mee vorm te geven. YOUtopia mikt erop dat er
nieuwe, duurzame initiatieven ontstaan vanuit samenwerking tussen Leuvenaars en Leuvenaars van andere origine, tussen jong en oud, tussen arm en rijk. Leuvenaars geven in
dialoogmomenten samen effectief vorm aan nieuwe plannen, projecten, organisaties en
genereren zo input voor het toekomstige beleid van de stad.”
“Het stadsbestuur investeert met andere woorden ¤ 850.000 in de toekomst van Leuven”, aldus Denise Vandevoort.
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YOUTOPIA, DE KUNST VAN HET SAMENLEVEN
één krachtig en stadsbreed participatief verhaal
Met YOUtopia, de kunst van het samenleven, maken we een straf statement. Leuvenaars
schrijven samen een globaal verhaal waar verschillende samenlevingsthema’s hun plaats
krijgen. Denk aan kansarmoede, vergrijzing, superdiversiteit, brede school, jong zijn in
Leuven, talentontwikkeling, creatieve stad … en dit onder de vorm ARTopia, EDUtopia,
YOUTHopia …
bruggen bouwen
Het wordt een traject waarbij het proces even belangrijk is als het resultaat. Mensen
ontmoeten elkaar in dialoog en dromen over nieuwe, andere, betere vormen van samenleven. De stad neemt hierbij de rol op van bruggenbouwer en facilitator, een proces
dat reeds eerder gestart werd met een traject van de cultuurraad en de dienst diversiteit en gelijke kansen.
Deze dialoog kan plaatsvinden in het buurtcentrum, in de kerk, aan de keukentafel, in
het museum, in scholen, in supermarkten, bij de bakker, in de moskee, in een pop-up
tipi, bij mensen thuis ...
impulsen geven aan initiatieven onderuit
YOUtopia stimuleert en faciliteert allerhande (kleine) initiatieven die van onderuit ontstaan en verbindend werken. Het doel zit in de samenwerking en de creatieve uiting van
ideeën, die in een ideale samenleving ook uitmonden in een duurzaam en langetermijndenken.
Kunst en cultuur als motor van vernieuwing
Kunsten en kunstenaars geven extra zuurstof aan een samenleving. Daarom wordt
binnen YOUtopia ook ingezet op talentontwikkeling, op vernieuwende projecten, op de
link met creatieve economie. Individuele Leuvenaars, verenigingen, artistieke geesten …
worden aangesproken om mee te werken aan een cultureel-creatieve samenleving. Leuven zet zo nog meer in op het creatieve potentieel van de stad.
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