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4 GC's en bIb bespreken
swot en conclusies

21 01 Trajecdag 1 
Strategische doelstelling
SDG’s

Adviesgroep beoordeelt
projecten 2019

7 mei voorbereiding
cultuurplatform

25 maart Stuurgroep
Versterking stuurgroep en 
taak in cbp

Meetings beroepskrachten
GC's en Bib over participatief
project

Kapstok CBP ; vier gekozen
SDG’s op trajectdag 1 

13  maart Stuurgroep
Hoe & wanneer
hersamenstellen -
traject CBP

22 02 Trajecdag 2
Superdiversiteit
en participatie

Meeting met 
convenantpartners ifv nieuw
convenant / cbp

Babbelut conversatietafels '  

30 06 evaluatie
cultuurplatform, 
bespreking scherpe
keuzes en voorbereiding
cultuurplatform
september

6 juni laatste voorbereiding
cultuurplatform - resltaten
bevraging

30 april Overleg en 
verduidelijking GC's
participatief traject

VGC 

stuurgroep cultuurraad Basisgroep ; 4 GC's +Bib + bredeschool + JIB + Muntpunt+Hoofdstedelijke academie voorzitter cultuurraad + culbeco+ 
vert Kab

cubelco +vertegenw. Kab convenantpartners + cubelco .vertegenw.kab

AL
LE

 P
AR

TN
ER

S
ST

U
U

RG
RO

EP

Cultunurplatform
12 jui sluitstuk participa
traject

Basisgroep verfijnt
verzamelde input 
bevraging , omzetten in 
thema’s voor
cultuurplatform

Cutluurplatform

Meeting met 
convenantpartners ifv nieuw
convenant / cbp

17 05 trajectdag 3 
Stadsontwikkeling



Schrijfsessies VGC

4 juli &20 aug

Traject Opmaak nieuw cultuurbeleidsplan 2.

scherpe keuzes cbp
vertalen naar de 
doelstellingen
convenantpartners & SDG 
check  en integreren in cbp

basisgroep en 
stuurgroep maken
samen scherpe keuzes
25 juni

voorbereiding
cultuurplatform en 
Projectoproep 2020

deadline Hersamenstelling
Cultuurraad

goedkeuring rvb's
GC's en 
adviesraad Bib 
deadline 30 okt

advies stuurgroep nieuwe
convenanten

nieuwe convenanten
schrijven

evaluatie cultuurplatform en 
finaal advies cbp

schrijven
van CBP 

licht herschrijven en opmaak
finale versie cbp deadline 11 
okt

7 nov College van  
burgemeester en schepenen
keurt goed

29 nov deadline indiening bij
VGC (zondag 1 december) 

indienen
projectoproep
ingestuurde projecten
voorleggen ter advies
+- 15 dec

9 okt cultuurplatform
Finale input cbp
hersamenstelling
cultuurraad
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18 nov
Stemming gemeenteraad

VGC 

stuurgroep cultuurraad Basisgroep ; 4 GC's +Bib + bredeschool + JIB + Muntmunt+ voorzitter cultuurraad + culbeco+ vert Kab GC 

cubelco +vertegenw. Kab convenantpartners + cubelco .vertegenw.kab Cutluurplatform
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