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Retroacta 
 
Op een voorbereidende vergadering met de voorzitters van de overlegplatformen én op het 
Kunstenoverleg van 24 maart 2016 lichte Roos Desmet de komst van en het Cultuurplan 2016-2018 
toe. Het Cultuurplan 2016-2018 en het voorstel tot advies werd ook via mail ter inzage aan de leden 
van het Kunstenoverleg gestuurd. Het advies werd bekrachtigd op het Kunstenoverleg van 28 juni 
2016.  
 
Advies 
 
Het Cultuurplan 2016-2018 heeft de verdienste dat het enerzijds een gedetailleerde stand van zaken 
maakt en anderzijds een aantal lijnen voor de toekomst uitzet. De expliciete keuze om ‘de waarde van 
cultuur’ duidelijk stellen is positief.  
 
De drieledige rol die de stad hierin wil spelen (gastvrouw, katalysator en actor) werd eerder al uitvoerig 
besproken op het Kunstenoverleg. Het basisdocument waarin die rol beschreven wordt, werd begin 
2016 al onderschreven door het overleg en is opgenomen in de Kortrijkse landschapstekening. 
 
Conform haar Kunstenplan 2012 onderschrijft het overleg de uitdagingen die beschreven staan in het 
Cultuurplan 2016-2018, met bijzondere aandacht voor: het scheppen van een kader voor 
professionele huizen (ongeacht of ze publiek of privé zijn), de publiek-private samenwerking en de 
samenwerking tussen amateurs en professionelen.  
 
We onderschrijven tenslotte de drie uitdagingen uit de eindconclusie, waarbij we als artistieke en 
culturele sector de bezordgheid delen om onze werking te ontwikkelen met de vinger aan de pols van 
een steeds veranderende samenleving. Het overleg wil in de toekomst met de stad de Vlaamse en 
internationale rol van Kortrijkse spelers of clusters verder onderzoeken. 
 
 
 

Voor het Kunstenoverleg 
Joost Fonteyne. 
 
 

 


