Dirk De Cock

N-VA schiet met losse flodders ...
maandag, 15 september 2008

Toegangsprijzen cc De Biekorf onder vuur N-VA vindt de toegangsprijzen in cc De Biekorf een stuk duurder dan in
andere centra. Schepen van Cultuur Dirk De Cock (Vl.Pro) verwijt de N-VA bewust de waarheid te verdraaien. Eind
september opent cc De Biekorf zijn eerste werkingsjaar. 'De Lebbekenaar betaalt tweemaal', reageert N-VA na inzage
van de toegangsprijzen. 'Een eerste keer door mee in te staan voor de kost van het prestigeproject dat De Biekorf is en
een tweede keer door voor gelijkaardige producties hogere inkomgelden te moeten betalen dan in andere centra. Tot
zelfs het dubbele.' 'Voorbeelden? Een optreden van Stash kost in Lebbeke 14 euro, in Opwijk was dat vier euro minder.
Eva De Roovere aan het werk zien kost hier 14 euro, in Overpelt kan dat voor de helft van deze prijs. Voor het
theaterstuk Prinsesje en de beer vraagt De Biekorf 8 euro, in Hamme volstaat vier euro.' 'Daarom vragen wij dat alle
geïnteresseerde Lebbekenaars van cultuurcheques kunnen genieten, waarmee ze een stuk van de inkom kunnen
betalen. Op die manier promoten we De Biekorf en krijgen belastingbetalende Lebbekenaars een directe return.' 'Ze
kozen hun voorbeelden selectief', reageert De Cock, ook lid van de Raad van Bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf (AGB) dat De Biekorf beheert. 'Een optreden van Els De Schepper kost bij ons 22 euro, in Waregem en
Turnhout drie euro meer. Voor Jean Blaute en Eric Melaerts vragen we 14 euro, in Meise is dat 18 euro. Conclusie? De
ene keer zijn we duurder, de andere keer goedkoper. We zitten op het gemiddelde. Feit is ook dat productiehuizen
kortingen geven aan trouwe klanten. Van die status kan je moeilijk genieten, wanneer je pas het eerste werkjaar
opstart.' 'In de Raad van Bestuur van het AGB zijn alle politieke strekkingen vertegenwoordigd en daar heb ik geen
bezwaar gehoord tegen de prijsvoorstellen van de culturele dienst. Het sociaal aspect van cultuur ligt me na aan het hart.
Sinds 2003 krijgen weduwnaars, wezen, invaliden en gepensioneerden al cultuurcheques van de gemeente. Voor de
scholen is er onder andere vanuit de bibliotheek een volledig gratis aanbod. Veel van die zaken gebeuren in De Biekorf.
Voor het eerste jaar zal De Biekorf bovendien geen busvervoer aanrekenen voor de Lebbeekse scholen.' BRON: Pierre
Van Rossem, Het Nieuwsblad, 11-09-2008, p. 23
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