
 

 
 
 
 
Overzicht “cultuuraanbod 2013-2014” in alle bussen 

 
 

 
Vandaag, woensdag 11 september 2013, kregen alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw voor 
de eerste maal een brochure in de bus met het lokale cultuuraanbod 2013 – 2014, dat 
Cultuurcentrum Coloma en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw aan haar inwoners aanbiedt. 
 
Schepen van Cultuur Jan Desmeth: “Met deze brochure heeft elke cultuurliefhebber een 
overzicht van het aanbod van een volledig werkjaar. Zo bereiken we meer mensen en 
realiseren we toch een besparing van circa 8.000 euro.” 
 
Inderdaad … vroeger stuurde cultuurcentrum Coloma aparte uitnodigingen voor elke 
activiteit naar een adressenbestand op naam van circa 2.500 mensen en dat is duur. De 
allesomvattende brochure zal het veelvuldig versturen van aparte uitnodigen vervangen. De 
herinnering enkel dagen voor het evenement zal voortaan via digitale nieuwsbrieven 
gebeuren. 
 
Twee andere vernieuwingen werden nog aangekondigd. 
 
Voortaan zullen tickets niet alleen tijdens de kantooruren worden aangeboden in kasteel 
Coloma, maar kunnen de inwoners ook tickets aanschaffen in de hoofdbibliotheek aan de 
Rink. “Vooral voor de actieve bevolking is het belangrijk dat ook ’s avonds en in het weekend 
tickets kunnen worden aangeschaft”, zo zei Jan Desmeth op het persmoment en bedankte 
de bibliotheek voor de vlotte samenwerking.  
 
De brochure is opgemaakt vanuit het standpunt van “de inwoner als klant”. Ongeacht welke 
dienst een cultureel evenement organiseert, komt deze activiteit in het overzicht aan bod. Zo 
staan bijvoorbeeld ook de initiatieven vanuit de openbare bibliotheek zelf in het overzicht. 
 
De middenpagina is een enquêteformulier, waarbij wordt gepeild naar het aanbod dat men 
versterkt of afgezwakt wil zien, waar de interesse naar uit gaat. Elke inwoner kan deelnemen 
en het document ingevuld terugsturen naar het cultuurcentrum Coloma.  
 
Jan Desmeth: “Deze bevraging is belangrijk omdat we het cultuuraanbod willen opdrijven, 
aanvullend aan hetgeen de verenigingen doen. Deze enquête zal ons helpen om aan te 
voelen waar de nood en interesse het hoogst is. We zullen daar zeker rekening mee houden.”  
 



 
 
 
 
 
Informatie voor de pers 
 
Jan Desmeth, schepen voor Cultuur,  0495 58 96 28,  jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be  
 


