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Aandacht

Het cultureel kapitaal van Apeldoorn

De kunst- en cultuursector heeft ink de zeilen moeten bijstellen om de
laatste jaren het hoofd boven water te houden. De overheid heeft ten
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aanzien van nanciering van de cultuursector scherpere keuzes moeten
maken en ook cultuurliefhebbers hadden minder te besteden voor kunsten cultuur.
De waarde, het nut en de noodzaak van cultuur is iets waar je lang over
kan losoferen en debatteren. GroenLinks ziet kunst en cultuur als de
basis van wat ons typisch menselijk maakt. Kunst en cultuur vertellen
verhalen over het verleden en geeft identiteit en kleur aan ons als
samenleving en individuen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kunst en
cultuur toegankelijk is voor iedere Apeldoorner zodat het DNA van onze
gemeente zichtbaar is en verrijkt wordt. Vooral in een tijd van
maatschappelijke spanningen en zoektochten naar identiteit kan cultuur
haar meerwaarde bewijzen door verbinding, dialoog en bewustwording te
stimuleren in onze samenleving.
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Donderdag 15 december 2016 staat de
nieuwe cultuurnota 2017-2020 “Cultureel
Kapitaal” geagendeerd voor een bespreking
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tijdens de politieke markt. Ons raadslid Bas
Koers is onze woordvoerder. Het eerste wat
opvalt in de nota is het rijke palet aan
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diverse culturele verenigingen en
initiatieven in onze gemeente, van
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zangkoren, muzieklessen, cultureel erfgoed

@groenlinks055

tot festivals. Kunst en cultuur in Apeldoorn
is tastbaar en toegankelijk voor diverse
doelgroepen in de samenleving en daarbij
wordt ook goed samengewerkt met andere organisaties. Het verdient een
compliment dat de cultuurnota het resultaat is van een gezamenlijk proces
dat de gemeente, de cultuursector en cultuurliefhebbers met elkaar
hebben doorlopen. Dat maakt ook dat de cultuurnota lekker leest, omdat
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het gaat over wat Apeldoorn te bieden heeft en minder gaat over abstracte
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ambities en doelstellingen.

@groenlinks055

Gelukkig breken er nanciële beter tijden aan en kan er weer
mondjesmaat geïnvesteerd worden in kunst en cultuur. De kunst en
cultuursector kan niet alleen bouwen op overheidssteun. GroenLinks vindt
het belangrijk dat cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd en dat
voor de nanciering van kunst en cultuur ook steun wordt gezocht via
fondsen en particuliere giften. Ook de aanstaande fusie tussen
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Gigant/Markant is een noodzakelijke ingreep om de functies van
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Poppodium, Art-house en cultuureducatie toegankelijk en betaalbaar te
houden. GroenLinks kijkt met belangstelling en vertrouwen uit naar de
nieuwe organisatie in de huis van de Schone Kunsten.
Apeldoorn is een actieve en zelfbewuste gemeenschap. We kennen veel
verenigingen, exposities en evenementen waar zowel amateur- als
professionele kunstenaars een bijdrage aan leveren aan een dynamisch
cultureel aanbod. Apeldoorn heeft veel cultureel kapitaal in huis en dat
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mag gezien, gevoeld en gehoord worden!
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De nota vind je hier.
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De visie van onze wethouder Detlev Cziesso op Cultureel Kapitaal lees je
hier.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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