
 

PERSMEDEDELING – SCHEPENAMBT VAN CULTUUR – STAD BRUSSEL 

 

  

Een nieuw cultureel Centrum voor Neder-Over-Heembeek 

Het Sint-Nikolaasplein feest op 29 en 30 april 

 

Brussel, 29 april 2016 – Het nieuwe culturele Centrum van Neder-Over-Heembeek, in de 

oude Sint-Nikolaaskerk en zijn bijgebouwen genaamd Utopia, zal officieel zijn deuren 

openen op 29 april. De feestelijkheden starten om 18 u op het Sint-Nikolaasplein in 

aanwezigheid van Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel, Karine Lalieux, 

Schepen van Cultuur, Geoffrey Coomans de Brachène, Schepen van Stedenbouw, Jacques-

Yves Le Docte, Directeur van dit centrum, Benoît Elleboudt, Voorzitter van vzw De Groene 

Wandeling uit Neder-Over-Heembeek, en talrijke inwoners en verenigingen van de wijk. 

Het feest gaat verder op zaterdag vanaf 11 u. 

  

De Stad telt reeds vier culturele Centra, respectievelijk in het stadscentrum, in de Marollen, 

te Laeken en in de Modelwijk : het centrum Rijke Klaren, Bruegel, het Huis van Creatie en 

Cité Culture. « Neder-Over-Heembeek heeft geen gelijkwaardig cultureel centrum. Om het 

culturele aanbod te decentraliseren heb ik sinds de aanvang van mijn mandaat de nodige 

middelen vrijgemaakt om dit project te voltooien. Het is voor mij zeer belangrijk dat alle 

Brusselaars toegang hebben tot kwaliteitscultuur in hun buurt » legt Karine Lalieux, Schepen 

van Cultuur, uit.  

 

Het nieuwe CC neemt zijn intrek in de oude Sint-Nikolaaskerk, ontwijd in 1932, en zijn 

bijgebouwen genaamd Utopia. De renovatiewerken werden uitgevoerd om het gebouw om 

te vormen tot een culturele ontmoetingsplaats. De activiteiten zullen doorgaan in de oude 

kerk en de foyer zal zich in de bijgebouwen bevinden. Het team van het Huis van Creatie en 

zijn Directeur, Jacques-Yves Le Docte, kregen de opdracht om de programmatie voor de 

nieuwe locatie uit te werken « in overleg met inwoners en de verenigen uit de wijk » 

onderstreept Karine Lalieux.   

 

« Neder-Over-Heembeek heeft een dynamisch netwerk van verenigingen en inwoners die 

zeer begaan met hun wijk en zijn valorisatie. Een netwerk die wij hebben aangesproken om 

dit nieuwe sociaal culturele middel uit te bouwen. Hoog tijd om de middelen en de ambities 

van de Heembekenaren in te lossen » besluit Jacques-Yves Le Docte. Het zijn de inwoners, de 

artiesten de verenigingen van de wijk dit tijdens dit openingsweekend in de bloemetjes 

zullen staan.  
 

Vrijdag 29/04, vanaf 18u 
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Officiële en feestelijke inhuldiging  : 
Openingsparade, rondleiding, tentoonstellingen, licht- en muziekspektakel… en heerlijk 

hapjes en drankjes voor iedereen ! 
  

Zaterdag 30/04, vanaf 11utot 19u 
Opendeurdag voor de hele familie : 

Tentoonstellingen, fotoworkshops, pianomuziek, creatieve workshops, reuzenspellen, … en 

een verrukkelijke biobrunch en een doorlopende fotomaton ! 
  

Om 18u, « Joli Bal ! » : 
We sluiten de namiddag samen af met een danspasje... 

  
Sint-Nikolaasplein, 3 

1120 Brussel 
 

Perscontacten 
 

Audrey Poels, Schepenambt van Cultuur 

audrey.poels@brucity.be – 0485 57 09 98 

  

Aurélie Aller, Maison de la création 

aurelie@maisondelacreation.org - 0489 33 83 33 


