
From: Kunsten '92 | Heleen Alberdingk Thijm <heleen@kunsten92.nl>
Sent: woensdag 9 februari 2022 17:40:53
To: Kunsten '92 | Info
Cc:
Subject: AAN DE GRIFFIE | Voor de gemeenteraad | Cultuur in de college-akkoorden

AAN DE GRIFFIE VAN DE GEMEENTERAAD

 
VERZOEK OM DEZE MAIL + BIJLAGE DOOR TE STUREN AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN
 

CULTUUR IN DE COLLEGE-AKKOORDEN 
 
Na de komende Gemeenteraadsverkiezingen wordt in uw gemeente een nieuw college-akkoord geschreven. Vandaag ontvangen alle
gemeenten een handreiking van Kunsten ’92 en de Federa�e Crea�eve Industrie, om cultuur te verankeren in de college-akkoorden. Kunst,
cultuur en de crea�eve sector verdienen in elk van die akkoorden een centrale plek.
 
Als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd, is het dat de culturele en crea�eve sector onontbeerlijk is voor een gezonde en weerbare
samenleving. Cultuur is essen�eel voor gemeenten, maar gemeenten zijn ook essen�eel voor cultuur: ze zijn de grootste cultuursubsidiënten,
en spelen op verschillende manieren een faciliterende en ondersteunende rol om te zorgen dat de lokale cultuursector kan blijven bloeien.
 
Kunsten ’92 en de Federa�e Crea�eve Industrie presenteren daarom - voortbordurend op de New Crea�ve Deal - deze handreiking (als digitale
‘e-zine’): inspira�e voor wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtenaren, poli�eke par�jen, culturele instellingen en cultuurlie�ebbers.
Met ac�es en goede voorbeelden.
 
Welke afspraken kan de gemeente maken om de (lokale) culturele en crea�eve sector wendbaar en weerbaarder te maken? En hoe kan
cultuur waardevolle bijdragen (blijven) leveren aan belangrijke beleidsdomeinen, zoals sociale cohesie en inclusie, gezondheid en zorg, klimaat
en duurzaamheid, en de ruimtelijke opgave? En hoe kan dit concreet worden verankerd in de college-akkoorden? Onze oproep luidt dan ook:

Benut de verbeeldingskracht en het ontwerpende vermogen van de culturele en crea�eve sector!

Lees HIER of in de BIJLAGE de handreiking. Voor optimale weergave raden wij aan om de handreiking op een tablet of telefoon te lezen.  
 
 
Hartelijke groet,
 
Jan Zoet
Voorzi�er Kunsten’92
 
Suzanne Henning
Voorzi�er Federa�e Crea�eve Industrie
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