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Voortgang Cultuurnota 2018-2021 'Van goede grond'

Geachte leden van de raad,
Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de totstandkoming van de nieuwe
Cultuurnota en continuïteit van de culturele infrastructuur. De vorige cultuurnota 'Maak het Mee' (20132016) is toe aan herziening. De afgelopen jaren waren er veelontwikkelingen in de culturele sector en in
de samenleving die vragen om een actualisatie van het beleid.
Verder met de oogst 'Van goede grond'
Vanwege de positieve ervaringen met Emmen als Culturele Drentse Gemeente 2015-2016 gaat de
Cultuurnota 'Van goede grond' heten. Alle projecten, herinneringen en ervaringen 'Van goede grond'
hebben wij samengevat in de bijzonder vormgegeven publicatie 'Oogst'. Deze wordt met een oplage van
250 stuks verspreid onder alle betrokken culturele initiatiefnemers. U heeft deze publicatie ook
ontvangen. Een downloadversie van de publicatie, evenementen en filmpjes kunt u vinden op
www.emmenmaakhetmee.nl/oogst.
Continuïteit culturele infrastructuur
Omdat de cultuurnota naar verwachting in december aan u wordt voorgelegd, wordt de looptijd van de
nota 2018 tim 2021. In 2017 wordt het lopende cultuurbeleid gecontinueerd, waarbij de continuïteit van
de culturele activiteiten 'van goede grond' onze aandacht heeft. Diverse culturele evenementen die ook
plaatsvonden in 2015/'16 hebben wij ditjaar subsidie verleend, zoals het Drèents Liedtiesfestival, de
Pianodag, Leef in de Straat Festival, Pitfest en de Uitmarkt als grootse opening van het culturele seizoen.
Uitgangspuntennotitie en bijeenkomst
Als eerste stap om tot de nieuwe Cultuurnota te komen hebben wij op 20 juni de Uitgangspuntennotitie
Cultuurnota vastgesteld (BW17.0434). U vindt de Uitgangspuntennotitie als bijlage bij deze brief. Met
dit kader wordt een richting gegeven aan de uiteindelijke cultuurnota, waarover wij in gesprek gaan met
de cultuursector, met de samenleving en met u. Woensdag ai juni heeft er een bijeenkomst met de
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cultuursector plaatsgevonden, waar wij de Uitgangspuntennotitie, vragen over de vorm van de nota en
diverse inhoudelijke thema's hebben besproken. Deze bijeenkomst werd positief ontvangen door de
aanwezigen. Ter inspiratie vindt u bijgevoegd de 'Mentimeter' -resultaten van het plenaire gedeelte van de
bijeenkomst.
Themabijeenkomst Cultuurnota
Helaas kon de geplande themabijeenkomst Cultuurnota op 28 juni geen doorgang vinden. Wij hebben
een nieuwe datum geprikt. Graag nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst Cultuurnota op maandag
4 september van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Bruggebouw. Hoe kan de culturele
infrastructuur sterker worden? Hoe houden we kunst en cultuur in Emmen voor iedereen bereikbaar?
Welke initiatieven kan de gemeente samen met de cultuursector ontwikkelen om nieuwe bezoekers te
trekken? Over deze vragen en andere vragen gaan wij graag met u in gesprek tijdens de
themabijeenkomst. U kunt zich aanmelden via Susan Hoexum, s.hoexum@emmen.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd over de voortgang van de Cultuurnota en zien u
graag op maandag 4 september.
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