Kunsten92: PERSBERICHT Nu kansen grijpen voor cultuur en erfgoed in collegeakkoorden

PERSBERICHT
Kunsten’92: ‘Nu is het moment voor cultuur en erfgoed'

Kunsten ’92 trekt aan de bel: ‘Nu is het moment voor koersbepaling wat betreft kunst, cultuur en erfgoed’. In veel
gemeenten wordt deze weken hard gewerkt aan de collegeakkoorden. Wat worden de speerpunten? Nu veel taken op
cultuurgebied op het bordje van de gemeenten liggen, is dit het moment om scherp te blijven. ‘Wie nu vergeet om de
belangrijke punten bij de onderhandelingen op tafel te leggen, vist straks achter het net’, aldus Kunsten ’92.

Geen kansen laten liggen
Kunsten ’92: ‘Iedere bestuurder wil een energieke gemeente en betrokken inwoners. Cultuur en erfgoed zijn
belangrijke factoren voor woonaantrekkelijkheid en leefklimaat. Bij grote vraagstukken als leegstand, zorg en jeugd
vormen kunst en cultuur vaak een fundamentele schakel’. Onderzoeken tonen aan dat juist die gemeenten succesvol
zijn, die mensen blijvend kunnen aantrekken en uitdagen. Een oude binnenstad, een gezichtsbepalend monument,
landschap of museum, een festival of een levendig cultureel centrum functioneren daarbij als magneet. Kunsten ’92
constateert bovendien dat alle politieke partijen cultuureducatie hoog op de agenda hebben staan: ‘Investeren in
creatieve vaardigheden levert creatieve burgers op, of die nu bakker, jurist of ministerpresident worden’.

Cultuur en erfgoed in de collegeakkoorden
Kunsten ’92 doet een dringend beroep op alle betrokkenen bij de collegeakkoorden om het nu goed te regelen en
geeft daarbij een lijst concrete aandachtspunten:
 Verbinding van cultuur en erfgoed met onderwijs, zorg, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en economie.
 Afspraken over een lange termijn cultuurbeleidsagenda, gezamenlijk op te stellen door gemeente, culturele
instellingen en bedrijfsleven.
 Investeringen in cultuureducatie binnen en buiten de school, met optimaal gebruik van bestaande faciliteiten, zoals
de Cultuurkaart en het Jeugdcultuurfonds.
 Behoud van de bibliotheek, al dan niet gecombineerd met andere voorzieningen.
 Cultuur en erfgoed als speerpunt van city of regiomarketing.
 Faciliteren van initiatieven van bewoners, creatieve ondernemers en vrijwilligers.
 Ruimte voor jonge kunstenaars en makers.
 Tijdige inschakeling van cultureel ondernemers en horeca bij herbestemmingsprojecten.
 Stimulering van samenwerking tussen culturele instellingen in de gemeente.

Vandaag ontvangen alle nieuwe gemeenteraden en de ambtenaren per post de brochures ‘Gemeentelijke
Erfgoedagenda 2014’ en de erfgoedagenda ‘Goud in Handen’. Kijk ook op onze website bij 'Input voor de
collegeonderhandelingen'.

Wilt de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan
op de volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
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