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a) Observatie 

Stand van zaken met betrekking tot zones, observatoria : huisvestingsvergunningen, 
productie activiteiten, burelen, handel.

b) Diagnostieken   

stand van zaken van de stedelijke realiteit (huisvesting, mobiliteit, publieke ruimtes,…), van 

de demografische situatie, van de sociaaleconomische identiteit, van 

tewerkstellingsgraad etc. en het bepalen van de uitdagingen in een interventiezone en 

van de sleutelkwesties 

c) Monitoring en prospectie

Opvolging van de projecten en evolutie van indicatoren- monitoring

→ VB spots.brussels, de Brusselse gids van culturele zalen en podia

De opdrachten/missies van territoriale kennis 



Software van de stad:

- Cultuur

- Welzijn en gezondheid

- Studentenleven

- Sport

- Onderwijs - Scholen 

De opdrachten/missies van territoriale kennis 



CULTUUR IN HET GEWESTELIJK BELEID

Gewestelijk Plan voor Duurzame
Ontwikkeling

• Definitie van de strategische zones

• Definitie van de planningstools

• Uitrusting als ondersteuning van het

dagelijks leven

Kanaalplan
• Definitie van een gewestelijk

domein

• 25.000 woningen

• 7.500 jobs

• 200 ha openbare ruimten

• Projectmatige aanpak

Stadsvernieuwing: diverse wijk- en SVC-

contracten



PERIMETER EN WIJKEN: WELKE PLAATS VOOR CULTUUR?

1. Weststation

2. Historisch 

Molenbeek

3. Havenwijk

4. Oud-Laken Oost

5. Noordwijk



DOELSTELLINGEN

Cultuur integreren in de ruimtelijke planning

De dialoog met de actoren over culturele en

stedelijke kwestiesvergemakkelijken

Een beter inzicht krijgen in de culturele praktijken

van de bevolkingsgroepen, in het bijzonder de

meest kwetsbare



VRAAGSTELLINGEN

• Wat zijn de culturele praktijken van de bevolking in de 

studiezone? Welke 'zin/betekenis' hebben ze?

• Hoe gebruiken ze het bestaande culturele aanbod?

• Hoe cultuur een betere plek geven en integreren in de 
ruimtelijke planning? 

• Hoe de cultuurparticipatie van de inwoners in deze 
wijken verhogen?

Een studie lanceren met 

betrekking tot de culturele 

praktijken van de inwoners 
van het centrale 

kanaalgedeelte

Een "stuurgroep" en 

een "netwerk van partners" 
oprichten met de culturele 

actoren en de actoren van 

stadsplanning



I. STUURCOMITÉ

• Brussel Stad

• Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

• KANAL-Centrum Pompidou

• RAB BKO

• Perspective.brussels

II. NETWERK VAN PARTNERS DAT VANAF VANDAAG MOET WORDEN OPGEBOUWD!

Rollen van de actoren uit het partnernetwerk: 

• De studie volgen: er kunnen verschillende momenten van uitwisseling worden 

georganiseerd

• Verbindings- en contactpersonen voor de onderzoekers tijdens de uitwerking van de studie 

• Online-enquête (publiek en leden): samenwerking gewenst

BEHEER VAN HET PROJECT



BEDANKT!

Contactpersonen:

Gert Nys, directeur Territoriale Kennis: gnys@perspective.brussels

T +32 2 435 43 01 / M +32 485 85 90 61

Veronica Pezzuti, projectverantwoordelijke: vpezzuti@perspective.brussels

T+ +32 2 435 43 09

Elisa Donders, projectverantwoordelijke: edonders@perspective.brussels

T +32 2 435 43 05
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