
Wat is de Vlaamse Gemeenschapscommissie?
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat 
open voor alle Nederlandstalige Brusselaars en voor iedereen die interesse heeft in het Nederlandstalige netwerk in Brussel. 
De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, speelpleinen, welzijn, 
gezondheid, gezin, integratie en stedelijk beleid.

De VGC ondersteunt Nederlandstalige diensten en organisaties in Brussel. Het aanbod staat open voor alle Brusselaars, voor 
mensen die werken in Brussel, voor studenten en voor bezoekers. 
De VGC wil de kwaliteit  van het leven in de stad verbeteren.  Zo ondersteunt ze de  Nederlandstalige scholen, de 
gemeenschapscentra, de lokale dienstencentra … 

Zie je het N-logo? Dan is dat een Nederlandstalige organisatie. Je vindt het aan de gevels van scholen, crèches, bibliotheken, 
sportzalen, gemeenschapscentra … Die behoren allemaal tot het  Nederlandstalige netwerk in Brussel, het N-netwerk.
Wil je meer weten over wie we zijn en wat we doen? Surf dan naar onze website.

Wat is Stadspiratie?
De VGC stippelt in 2020 haar beleid voor de komende jaren uit. Samen met jullie. Dit jaar geeft de VGC haar plannen vorm 
met iedere Brusselaar die daar zin in heeft. Dat is Stadspiratie.

Vanaf 19 februari tot 15 mei wil de VGC zoveel mogelijk Brusselaars horen. Op een onlineplatform en via gesprekken overal in 
de stad, kun je ideeën delen over zes verschillende thema’s waar de VGC de komende jaren aan wil werken: leren, opgroeien, 
meedoen, samen maken, ontmoeten of gezond leven in de stad. (Je vindt de thema’s hier.)
Heb je een geweldig idee voor Brussel, maar past het niet onder de thema’s? Dan is er een zevende categorie waar je je idee 
kwijt kunt. Groots uitgewerkte plannen of kleine voorstellen, alle ideeën zijn welkom! Zo brengen we het debat op gang en 
laten we iedereen meedenken.

Eerste Brusseldag
Met burgers en organisaties komen we op 6 juni samen om in gesprek te gaan over de ideeën die Brusselaars indienden. 
Op deze ‘Brusseldag’ werken we een aantal ideeën verder uit tot concrete (beleids)voorstellen. Met deze voorstellen gaan we 
aan de slag. 

Tweede Brusseldag
Op de tweede bijeenkomst onderzoeken we met verenigingen, organisaties, buurten en burgers of zij zich kunnen engageren 
om de ideeën ook effectief (mee) te realiseren, om zo van Brussel een betere stad te maken.

Ideeën in meerjarenplan
In de laatste fase nemen we ideeën en concrete beleidsvoorstellen op in het meerjarenplan 2021-2025 van de VGC.

https://www.vgc.be/
https://www.stadspiratie.be/nl/topics



