
 Het CuBe – Centre 
UrBain d’Expression – is zich 
volop aan het voorbereiden om 
tegen eind 2018, in de voormalige 
ateliers VDS, Fonsnylaan 36, van 
start te kunnen gaan! Het gaat om 
de tijdelijke fase van dit pilootpro-
ject uit het programma Stadsbe-
leid 2017-2020 van schepen Saïd 
Ahruil, die ook bevoegd is voor 
Jeugd en Preventie . Tijdens de 
tijdelijke fase van dit project kun-
nen snel ruimtes voor artistieke 
en lichamelijke (sport en cultuur) 
ontmoeting en expressie worden 
geopend die vooral – maar niet 
alleen! ! – voor jongeren (adoles-
centen en jongvolwassenen) zijn 
bestemd . Tegen 2021 zal in de 
wijk rond de Hallepoort dan het 
definitieve CuBe worden ingericht, 
dat moet inspelen op de bijzon-
der grote behoeften in deze dicht-

bevolkte wijk van de gemeente . 

3 ruimtes, 3 functies zijn de pij-
lers van dit nieuwe concept met 
als leidraad: modulariteit .

 ▶ een Foyer-ruimte: voor een 
open en gastvrij onthaal, met 
vrije raadpleging van internet, 
bibliotheek,…)

 ▶ een Agoraruimte: waar bur-
gercollectieven gebruik kunnen 
maken van ruimtes voor debat, 
ontmoetingen, ontwikkelen van 
projecten,… die op collectieve 
uitdagingen zijn gericht . Confe-
rentiecycli organiseren… 

 ▶ een Expressieruimte: klop-
pend hart en ziel van het project, 
met de ter beschikking stelling 
van installaties die de artistieke 
en lichamelijke expressie moe-
ten bevorderen . Tijdelijke work-
shops en evenementen .

Niet echt een cultureel centrum, 
maar ook geen jeugd- of wijkhuis, 
wel een beetje van alles tegelijk… 
Het Cube wil ontmoeting, eman-
cipatie, autonomie en responsa-
bilisering bevorderen . Het CuBe 
moet ook vernieuwend worden en 
nieuwe ideeën spuien . Dit project 
is gebaseerd op een diagnose en 
sluit aan bij de doelstellingen uit 
de Ordonnantie Stedelijke Her-
waardering en het daaraan gekop-
pelde programma «Stadsbeleid» .

Neem gerust contact op via num-
mer 02/533.46.51 (Zohir Lakdhar) 
of stuur een email naar PdV.1060@
stgilles.irisnet.be . ◼
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