Cultuur:
samen-leven is de kunst
Erfgoed moet
gekoesterd en
beschermd worden,
maar niet bewaard
enkel en alleen om
te bewaren.

Cultuur is veel rijker dan enkel kunst in al haar
gedaanten, het is de uiting van het samen-leven in
Leuven. Het cultuurbeleid moet nauw aansluiting
vinden bij de leefwereld van de Leuvenaars.
Zowel de deelname aan, als de creatie en
belevening van cultuur door álle Leuvenaars moet
gestimuleerd en ondersteund worden. Kunst is
een belangrijk element in de versterking van het
algemeen cultuur- en toerismebeleid van de stad.
Cultuur zorgt er voor dat er in Leuven niet enkel
veel te zien maar ook te beleven valt.

Dit willen we realiseren door onder andere:
1.
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De vele verenigingen actief op te volgen om hun concrete noden nog beter te
leren kennen, zodat we hen meer op maat kunnen ondersteunen, in de eerste
plaats voor de lokalen en repetitieruimtes;

2. Het diverse en succesvolle zomeraanbod (Beleuvenissen, M-Idzomer,
Marktrock, Hapje Tapje, Picknick in het park, zondagmiddagconcerten,
Zomer van Sint-Pieter,…) één gezicht te geven als “Zomer vol Leuven”;
3. Leuvense kunstenaars extra te promoten door een “Leuvenzaal” in te richten
in museum M;
4. Een nieuwe podiumkunstenzaal te realiseren wanneer dit op een budgettair
duurzame manier kan, ondertussen wordt de prospectiestudie aangevuld tot
een volwaardig business plan dat rekening houdt met o.a. draagvlakcreatie
en inspraak, een realistisch investeringsplan, een ﬁnancieel sluitende
exploitatieplan,…
5. Leuven opnieuw als ﬁlmstad te proﬁleren door de bouw van een ﬁlmzaal
te faciliteren;
6. De rijke bronnen van het stadsarchief tot leven te brengen samen met actoren
zoals “Leuvense historische weetjes”, “Leuven Weleer”, SALSA! en het Leuvens
Historisch Genootschap;
7.

Het mogelijk te maken om waardevolle maar niet-beschermde gebouwen te
beschermen, of bijkomende voorwaarden op te leggen voor een vervangende
constructie;

8. Het stadhuis te promoten als hét huis van Leuven, als kloppend hart voor wie
een gezellige dag in de stad of de streek wil doorbrengen.

Een nieuwe podiumkunstenzaal
moet er komen. De bouw ervan
is pas mogelijk wanneer er
voldoende geld is zodat dit
niet ten koste zou gaan van
andere basisbehoeften.

