Bijlage A
Reacties inspraaknota met beantwoording
Op 3 oktober heeft het college de Concept Cultuurnota 2018-2021 ‘Van
goede grond’ vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Door het concept
aan de sector en inwoners voor te leggen kon worden getoetst in hoeverre
er nog aanpassingen nodig waren. Er waren verschillende
reageermogelijkheden: culturele organisaties die genoemd werden in de cultuurnota konden
schriftelijk reageren. Bij de inspraakbijeenkomst in de Grote Kerk op 7 oktober konden de organisaties
en inwoners mondeling en schriftelijk reageren op de Concept Cultuurnota. Er kwam één schriftelijke
inspraakreactie en er waren een aantal reacties van inwoners.

Inspraakreactie
Organisatie

Samenvatting inspraakreactie

Reactie

Stichting Vrienden
van het Atlas Theater

Wij willen graag benoemd worden in
de paragraaf ‘Culturele
Vrijwilligersorganisaties’. Niet omdat
wij een meerjarige subsidie aan
willen vragen, maar omdat wij dan
erkend worden en dit subsidie
aanvragen vergemakkelijkt.

Er worden in de paragraaf
Culturele Vrijwilligersorganisaties
alleen organisaties genoemd die in
aanmerking komen voor een
vierjarige subsidie. Alle culturele
(vrijwilligers) organisaties kunnen
incidentele aanvragen indienen bij
het Initiatievenbudget. Hiervoor
worden niet van tevoren
preferente organisaties benoemd.
Daarnaast is het onmogelijk in de
cultuurnota recht te doen aan alle
bestaande organisaties, omdat het
er zo veel zijn. Hoewel wij het
belang van de Vrienden van het
Atlas Theater onderschrijven, is
een benoeming in de cultuurnota
niet mogelijk.

Stichting Vrienden
van het Atlas Theater

In de Concept Cultuurnota wordt
vooral ingegaan op de kansen die de
verbinding tussen Atlas Theater en
Wildlands BV biedt. Wij zien echter
ook een bedreiging in de commerciele
houding van Wildlands BV en
mogelijke gevolgen hiervan nu en in
de toekomst, bijvoorbeeld voor het
programmeren van
toneelvoorstellingen die weinig
bezoekers trekken. Dit leidt mogelijk
tot een verschraling van het culturele
aanbod. Hierover willen wij graag een
signaal afgeven naar de gemeente.

Wij waarderen uw betrokkenheid
bij Atlas Theater. Met het
vaststellen van de OTCP tussen
Wildlands Adventure Zoo BV en
de gemeente zijn bindende
afspraken gemaakt over de
kwaliteit en kwantiteit van de
culturele programmering van
Atlas Theater.

Aanpassing
Cultuurnota
ja/nee
Nee

Nee

Verslag Inspraakbijeenkomst Cultuurnota
7 oktober 2017, het Grote Voor Elkaar Festival
In de Grote Kerk vond tijdens het Grote Voor Elkaar Festival de inspraakbijeenkomst voor de
Cultuurnota 2018-2021 plaats. De hele dag konden inwoners en culturele organisaties met elkaar in
gesprek. De Cultuurmonitor 2017 werd gepresenteerd en er waren optredens van Isa Zwart en Hannah
Schoonbeek. Er waren ongeveer 200 bezoekers.
Culturele Superbingo: Gesprek met culturele organisaties
16 organisaties hebben zich kort gepresenteerd, met hun centrale ambitie en focusactiviteiten het
komende jaar. De helft van de organisaties heeft momenteel geen wensen die ze niet zelf kunnen
realiseren. De andere helft deed een oproep aan de andere organisaties. De oproepen waren:
•
•
•
•
•

Meer Vrienden werven en meer jongeren bereiken (Vrienden van het Atlas Theater)
Een uitzoekproject industrieel erfgoed in ZO-Drenthe en een Erfgoedtour binnen de gemeente
(Collectie Brands)
Hoe versterken we de verbinding tussen de andere Van Gogh plaatsen (nationaal en
internationaal) en wat kunnen we doen om meer bezoekers te krijgen (Van Gogh Huis)
Meer bezoekers, meer herhalingsbezoek (Filmhuis)
Tentoonstellen instrumenten en het verhaal van het museum bij de bibliotheek
(Harmoniummuseum)

Presentatie Cultuurnota
Er waren weinig reacties en de reacties die er waren, waren positief. Vanuit de erfgoedsector wordt
positief gereageerd op de aandacht voor erfgoed en Van Gogh in de nota. Er werd gevraagd naar de
precieze subsidieprocedure voor instellingen. Culturele organisaties konden na de bijeenkomst nog
schriftelijk reageren met een inspraakreactie. Hier heeft uiteindelijk alleen de Stichting Vrienden van
het Atlas Theater gebruik van gemaakt.
Reacties inwoners
Inwoners konden schriftelijk hun idee indienen voor de Cultuurnota en voor kunst en cultuur in
Emmen in het algemeen. Dit leverde de volgende reacties op:
• ‘Meer voor de ouderen, want er zitten nog te veel ouderen thuis. Doe er meer voor.’
• ‘Maak het ook leuker voor kinderen.’
• ‘Ik wil heel graag muziek maken in Emmen.’
•
‘Cultuur en kunst in de oude dierentuin. Terra niet door laten bouwen. Te druk.’
• ‘De oude dierentuin heeft al verschillende initiatieven maar er moet daar meer gebeuren. Een
klimmuur in de hoge kooi zou prachtig zijn. De kraanvogels zijn een geweldige bijdrage voor
cultuur. Wees zuinig op onze oude dierentuin / Mensentuin / Rensentuin!’
Cultuurparticipatie door ouderen, jongeren en inwoners worden als ambitie benoemd in de
cultuurnota, evenals de ontwikkeling van het Mensenpark. Inwoners die een muziekles-aanbieder
zoeken kunnen terecht op www.cultuurmarktplaatsemmen.nl. De cultuurnota gaat niet over specifieke
initiatieven binnen het Mensenpark, maar deze reacties zijn doorgegeven aan het Programmabureau
Emmen Vernieuwt. Deze reacties leidden niet tot aanpassingen in de cultuurnota.
Er kwamen ook een concreet idee binnen:
•
‘Het idee kwam om een expositie die nu in het Stripmuseum hangt in Groningen eventueel
naar Emmen te halen. Hiervoor kan ik contact opnemen met de buurman van Jan Kruis in
Mantinge.’
Dit idee is doorgegeven aan het CBK Emmen en leidde niet tot aanpassing van de cultuurnota.

