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Projectplan "Emmen culturele Drentse gemeente 2015/16"

Geacht leden van de raad,
Op 23 april 2014 heeft de provincie Drenthe ons uitgenodigd een projectplan in te dienen om
in 2015/16 aan de titel van 'Culturele Drentse Gemeente' invulling te geven. Met genoegen
hebben we die uitdaging. Om in aanmerking te komen om voor deze titel heeft de gemeente
Emmen een projectplan geschreven. In dit plan is geschreven hoe Emmen de Culturele
Drentse Gemeente gaat invullen. Onder het motto "Van Goede Grond" gaat Emmen samen
met de samenleving de uitdaging van Culturele Drentse Gemeente aan. Het projectplan wordt
binnenkort behandeld in GS van de Provincie Drenthe.

Van Goede Grond
Als we denken aan cultuur, denken we meestal aan musea, beeldende kunst of ldassieke
muziek. Maar cultuur is veel meer. Daarom wil de gemeente Emmen laten zien hoe breed en
divers cultuur kan zijn. Cultuur als beleving, cultuur als historie, cultuur als iets wat we overal
om ons heen zien. Cultuur inspireert. Het is dan belangrijk dat we aansluiten bij datgene waar
inwoners trots op zijn. 'Van Goede Grond' als thema biedt deze aansluiting. Wij zijn overtuigd
van de kracht van onze culturele initiatiefnemers en de (toeristische) ondernemers. Hen
willen daarom ook stimuleren met ons Emmen als Culturele Drentse Gemeente te
presenteren. Met inmiddels zo'n 70 plannen, projecten dan wel perspectiefrijke suggesties,
moet dat zeker lukken. De Inzet is om de Emmenaar, al dan niet bekend met cultuur, te laten
genieten van culturele gebeurtenissen.

10/10/2014
Op dit moment zijn er diverse culture initiatiefnemers die in het eerste kwartaal van 2015 al
aan de weg willen timmeren. Om hen voldoende tijd geven die plannen voor te bereiden,
hebben we besloten om op vrijdag 10 oktober 2014 een zogenaamde Kick-Off bijeenkomst te
organiseren. Na de Kick-Off bijeenkomst is op dezelfde dag zand-veen-storting voor het
nieuwe theater. De opening van ons nieuwe theater, in oktober 2016, wordt tevens de
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afsluiting van het project Emmen Culturele Drentse Culturele en de opmaat om die culturele
levendigheid en deskundigheid voor de komende jaren vast te houden. De uitnodiging voor
vrijdag 10 oktober is inmiddels aan u verstuurd.

Tot slot

In de bijlage vindt u ter informatie het projectplan 'Emmen Culturele Drentse Gemeente
2015/16'. We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor een nadere toelichting kunt u
contact opnemen met de heer F.J. Meerhoff van onze afdeling Ontwikkeling, Beleid,
Directiestaf.
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