TIJDSLIJN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Wat zijn belangrijke momenten in de kiescampagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018? En vooral: wat kan je doen
om cultuur op de lokale agenda te plaatsen? Hier vind je een handig overzicht.

JAN • FEB

2018

VVC
Lancering campagne
Hallo? Cultuur!

Actie
Organiseer een bevraging
bij de bezoekers en/of
stakeholders.
Actie
Ga in gesprek met zo veel
mogelijk actoren over
het lokale cultuurbeleid
(organisaties en verenigingen,
politieke partijen, ambtenaren
en andere stakeholders).

MAA • APR

2018

Cultuursector
Resultaten van
Cultuurcontentement
zijn beschikbaar
VVC
Provinciale roadshows
Hallo? Cultuur!

APR • MEI

2018

Politiek
Opmaak partijprogramma’s
en verkiezingslijsten.

Actie
Maak gebruik van de cijfers
uit Cultuurcontentement om
het belang van cultuur in jouw
gemeente in de verf te zetten.
Actie
Actie: Zorg dat de partijen
weten wat jullie eigen noden
en wensen zijn én die van jullie
achterban. Schrijf ze neer in
een wensenlijst, eisenpakket
of memorandum en maak
ze kenbaar via alle mogelijke
kanalen.

Actie
Lees de partijprogramma’s
met de bril van lokaal
cultuurbeleid. Welke partij
staat voor wat? Is het niet
concreet of ben je het niet
eens, dan kan je de partijen
om verduidelijking vragen.
Actie
Contacteer de kandidaten en
zet cultuur ook op hun agenda.

JUN • 13 OKT

2018

Politiek
Verkiezingscampagne

Actie
Organiseer een infoavond of
debat rond cultuurbeleid.
Actie
Organiseer een eigen Hallo?
Cultuur! campagne in jouw
gemeente.

ZON 14 OKT

2018

VANAF 15
OKT 2018

Politiek
Gemeenteraadsverkiezingen in
alle 308 Vlaamse gemeenten.

Politiek
Coalitiebesprekingen
en coalitievorming.

Actie
Nodig de nieuwe schepen
van cultuur uit op de koffie.

Politiek
Verdeling van de mandaten.

NOV

2018

DEC

2018

JAN

2019

VOORJAAR

2019

Politiek
Opmaak van het
bestuursakkoord.

Actie
Contacteer het nieuwe
bestuur en ijver voor cultuur
en cultuurbeleid in het
bestuursakkoord.

Politiek
Bestuursakkoord is klaar
en dient als basis voor de
meerjarenplannen.

Actie
Lees het bestuursakkoord
grondig met een cultuurbril.

Politiek
Installatie van de nieuwe
gemeenteraad en schepencollege.

Politiek
Opmaak van het
meerjarenplan en
de budgetten.

Actie
Ga in gesprek met de nieuwe
raadsleden en schepenen en
hou cultuur op de agenda.
Actie
Hou een vinger aan de pols
over de inhoud van de
meerjarenplannen, onder
andere via de gemeentelijke
adviesraden.

2019

Politiek
Goedkeuring van het
meerjarenplan en de
budgetten.

Actie
Maak gebruik van de adviesfunctie van de gemeentelijke
adviesraden om het meerjarenplan bij te sturen waar
nodig.

