Kunsten92: Inlezen en lobbyen voor de Provinciale Statenverkiezingen

INLEZEN EN LOBBYEN VOOR
DE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Op 20 maart aanstaande vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Op die dag worden de leden van de
Provinciale Staten gekozen, de volksvertegenwoordigers in de provincie. Een bijzondere bevoegdheid van de
provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. U kunt hier lezen welke partijen in alle provincies
aan de verkiezingen deelnemen.
De provincie is een belangrijke schakel in het culturele veld. Samen met haar culturele ondersteunings en
uitvoeringsorganisaties heeft de provincie de rol van onder meer verbinder, kennisontwikkelaar, regisseur en
aanjager.
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen heeft Kunsten ’92, samen met vele partners, informatie verzameld
en lobbyinstrumenten ontwikkeld. En komende week, op 14 februari, bent u van harte welkom op de conferentie
‘Cultuur werkt voor de Provincie!’ in Apeldoorn.

INLEZEN
Samenvattingen en analyses
Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) heeft overzichtelijke samenvattingen gemaakt van
de partijprogramma’s in alle provincies. Welke standpunten hebben de provinciale politieke partijen over
cultuureducatie en cultuurparticipatie, en over de rol van cultuur in de provincie? Lees hier alle samenvattingen per
provincie. Het LKCA heeft hier bovendien een overkoepelende analyse van opgesteld, die u hier kunt bekijken.
Enquête
Daarnaast hield het LKCA een enquête onder 339 culturele professionals, met de vraag in hoeverre het provinciale
beleid hun aandacht heeft. De verkenning concentreerde zich op cultuureducatie en cultuurparticipatie, in het brede
werkveld van cultuur op school en in de vrije tijd. Uit de enquête blijkt dat het provinciale cultuurbeleid vaak onzichtbaar
blijft, en dat het weinig actief en te bureaucratisch is. Wat zijn de aanbevelingen van de ondervraagden voor na de
Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019? Lees hier meer.

LOBBYEN
Cultuur
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen stuurde Kunsten ’92 de politieke partijen in de provincies in het
najaar van 2018 de flyer ‘Cultuur werkt voor de provincie’ met acht punten om cultuur in het verkiezingsprogramma van
hun partij op te nemen. Lees hier de actuele versie (februari 2019), waarin we dezelfde oproep doen, maar dan
richting de collegeakkoorden. Wij nodigen culturele organisaties en provinciale politici van harte uit om met deze
punten in de hand met elkaar in gesprek te gaan.
Erfgoed
Specifiek voor erfgoed is de flyer ‘Ruimte voor Erfgoed’ opgesteld, door OPEN (Overleg Provinciale
Erfgoedinstellingen Nederland) in samenwerking met het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, waar OPEN lid van is. De
provincie speelt een onmisbare rol in de instandhouding en benutting van het erfgoed. Zij verbindt erfgoed met ruimte,
economie en bewoners. Die rol moet de komende jaren verder worden ingevuld en misschien zelfs nog worden
uitgebreid. Lees de flyer hier.

IN ACTIE
14 februari Apeldoorn
Kom op 14 februari naar Cultuur Werkt voor de Provincie! dè landelijke Conferentie over cultuur in aanloop naar de
Provinciale Statenverkiezingen, in theater Orpheus in Apeldoorn van1 2 tot 17 uur. Ga in gesprek met gedeputeerden,
statenleden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren, adviseurs, particuliere partijen en
vertegenwoordigers van Rijk en gemeenten. Samen stellen we deze dag een overdrachtsdossier cultuur op voor
nieuwe statenleden.
Gedeputeerden en statenleden onderzoeken hoe de kunst, cultuur en erfgoedsector kan bijdragen aan oplossingen
voor de uitdagingen waar zij voor staan. We voeren we dit gesprek aan de hand van de volgende vijf thema’s:
Participatie en publieksbereik | Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit | Vernieuwend besturen | Economische groei en
imago | Cultuur met de blik op Europa. Onder leiding van Janita Tabak. Rijksbouwmeester Floris Alkemade trapt af
met een vergezicht over de grote ruimtelijke opgaven van dit moment en het culturele perspectief daarin.
Door LKCA en Kunsten ’92, en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Fonds voor Cultuurparticipatie,
de Raad van twaalf, NAPK en Cultuurconnectie. Lees hier het programma en meld je via deze link aan!
12 maart Tilburg
De Kunst van Brabant, Brabant C, DOKc, de Kennismakerij en Kunstloc bundelen hun krachten en nemen het initiatief
voor een goed gesprek met de culturele sector en de politiek.Waar staat de sector nu? Wat is de culturele blik op de
toekomst? En hoe sluiten de provinciale politieke ambities in aanloop naar de verkiezingen daarop aan?
Lees hier de aankondiging van het debat Kunst en cultuur voor een krachtig Brabant op 12 maart in de LocHal in
Tilburg.

Wilt u 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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