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Yamila Idrissi, SP.A op 20 april 2017

Er wordt beleid uitgestippeld waarvan men niet weet of het kan 
worden uitgevoerd omdat zonder financiële zekerheid voor de 
basiswerking die garantie er niet is. Ambities hebben is mooi, 

maar daar houdt het op.
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Bart Caron, Groen, 17 januari 2017

Het ‘tussendecreet’ is waardevol maar niet uitvoerbaar zonder 
een redelijke stijging van de financiële middelen.
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Cathy Coudyser, N-VA, 17 januari 2017

De N-VA engageert zich tot een financiële inhaalbeweging aan 
het einde van de rit, als de resultaten van de transitie duidelijk 

zijn. Het zou getuigen van een gebrek aan ambitie en vertrouwen 
in de sector als politici dat niet zouden doen.   
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Cathy Coudyser, N-VA, 20 april 2017

De inhaalbeweging is beloofd en moet gehonoreerd worden. 
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Caroline Bastiaens, CD&V, 26 september 2016

Het lijkt of de minister kiest voor een topbeleid met het accent 
op topmusea, de zogenaamde basisinfrastructuur, de topcollectie 

Vlaanderen voor hedendaagse kunst en de erfgoedtopstukken. 
De rijke schakeringen van het erfgoedveld lijken te worden 

weggezet als versnippering met te weinig slagkracht. Met deze 
interpretatie is CD&V het niet eens.
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Minister Sven Gatz, Open VLD, 29 september 2016

Terzelfdertijd zal ik ook gemakkelijker, in goede collegialiteit, mijn collega’s ervan 
kunnen overtuigen om een aantal extra middelen in deze sector te investeren wanneer 

ik een goed verhaal kan brengen. Die sector verdient dat ook. We zoeken samen met 
de sector naar een goede manier om resultaat te boeken. Zo gaan we te werk: met veel 

dialoog en transparantie, maar op een gegeven moment nemen we een beslissing en 
komt er een hervorming. Wat mij betreft, zal dat gebeuren met extra middelen – al zal 

dat voor sommigen uiteraard te weinig zijn.
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Oproep 15 december 2017

• Manifestatie op het Martelarenplein tussen 12.00u. – 13.00u.


