PV Meeting Permanent 07/10/2019
Aanwezig: Wouter, Lietje, Saartje, Jesse, Katleen, Katrien, Rob, Karolien. Vanaf 13u: Els
Overleggroep vanaf nu 1x per maand. Tot nu toe: Rob, Els, Wouter.
2 dossiers ingediend:
-Actors of Urban Change (D) (15k)
-VGC: opnieuw ingediend, concreter, overlapt met AoUC, 7k. Ook: website met content om onderzoek/proces open
source te maken: permanentbrussels.org
CLBT organiseert congres voorjaar 2020, publieke lancering Permanent, eindpunt VGC-dossier.
Positiebepaling tov andere spelers lokaal & internationaal? Katrien: zou eerstvolgende stap moeten zijn. In Brussel
zijn er veel initiatieven, en veel welwillendheid, voorlopig.
Samenwerking UFO: Studio Start, Nucleo, …
Level Five probeert daar tussen te komen.
Katrien: op gewestelijk niveau is er heel veel geld voor stadsontwikkeling, zou toegankelijk moeten zijn voor ons.
Wouter: totaal andere visie.
CLBT krijg meer dan 2 miljoen subsidie van Gewest. Maar ook om sociale woningen te bouwen. CLBT zit in
Permanent om nieuw luik in hun werking te openen.
Katleen: Berlijn, Ex-rotaprint. Hebben fondsen vanuit Zwitserland geworven, ‘stichting Ulrich Kriese & Edith Marion’.
Idealisten schenken geld, daarmee wordt vastgoed gekocht dat nooit meer verkocht zal worden. Er wordt een kleine
huur betaald.
CLTB: kopen grond (ca 30% van waarde), gebouw (70%)
Rob: ik ben geïnteresseerd in een coöperatief model, om het voor atelierruimte geschikt te maken.
Katrien & Wouter: CERA bank zou geïnteresseerd kunnen zijn.
Rob: als gemeenschappelijk werken, aandelen in coöperatieve, maar geen vastgoed als eigendom.
Els: Je hebt dus bank/investeerders nodig voor een hypothecaire lening. Is niet makkelijk.
Logisch zou zijn; 2 delen: coöperatief & dynamisch - aanschaf & duurzaam.
Wouter, ook namens Koen: wij hippe kunstenaars duwen andere precaire groepen weg. Dus combinatie werkruimte
kunstenaars + betaalbaar wonen voor anderen, ligt voor de hand en is ook het principe van CLTB.
‘Stichting Ulrich Kriese & Edith Marion’, vooral Duits taalgebied, maar hebben nu in Londen vastgoed gedoneerd
gekregen. Lijkt op CLBT. Els komt net van C&A, gesprek over Porticusstichting.
Els: Brussels Gewest steunt CLTB binnen pot van sociale woningbouw, dus dit project valt daar niet goed onder.
Wouter: Pascal Smet zit nu op woningbouw, kunnen we nu niet vragen of er geen middelen zouden zijn om dit
project te steunen?
Infrastructuur:
Werkgroepen?
1x per maand bij elkaar komen vooral voor t openen naar iedereen.
Ruimte
Kunstenpunt initiatief Rekto-verso special over thematiek.
18/10 bijeenkomst met oa Pascal Gielen en Louis Volont ter voorbereiding conferentie februari.
Wouter: Permanent zou Common Wallet kunnen hebben.
Planningen en begrotingen voor VGC en AfUC zijn nog niet zou gedetailleerd dat er een concrete taakverdeling etc
ligt.
Juni 2020 is internationale conferemntie CLTB.
Els & Katrien doen oefening: wat moet er gebeuren, wat is een goede planning, wat zijn competenties. Daarmee
werkgroepen maken. Iedere maand 2x bijeenkomen, waarvan 1x open voor iedereen.
Innoviris: dienen we opnieuw in?
Interne werking
Een lokaal binnen onze bureau’s? Op 5de of 6de?
Werkgroepen creëren die elk een thematiek aanpakken en werk wordt online op drive opgeslagen.
Werkgroepen organiseren zichzelf om hun werk te doen, en brengen verslag tijdens de algemene
vergaderingen. Iedereen kan het werk van alle werkgroepen volgen via de Drive.
Werkgroepen tot nu toe:
Timing en planning: Els en Katrien

Mapping spelers in het veld: Wouter, Liet (Els)
Communicatie: Rob
Maakt Telegram aan
Maakt Drive en folders aan:
Website: initiatiefnemers erbij zetten, en tekst editten
Naast zoektocht Permanent hebben we ook een pragmatische zoektocht nodig naar nieuwe plek na Actiris. Hier zijn
al mensen mee bezig zoals Jesse.
Input Katrien:
Project Drogenbos Edgeryders meeting met St-Vide
Microcultuurproject in voormalige Byrrrh.

Volgende meeting:
maandag 21 okt, 11u, bij Level 5

