Raadhuisplein
1
7811 AP Emmen

t. 140591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl

~ ~
~

Gemeente
Emmen

Aan de raad van de gemeente Emmen

Team
Economie

ons kenmerk

uw kenmerk

datum

telefoon

5 oktober 2017

140591

bijlage

behandeld door

1

S.H. Hoexum

fax

e-mail

BSN

gemeente@emmen.nl

Onderwerp

Concept 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 Cultuurnota
'Van Goede Grond', die wij in december aan u verwachten voor te leggen. Op dinsdag 3
oktober hebben wij bijgevoegde Concept Cultuurnota vastgesteld.
2018-2021

De Concept Cultuurnota is het resultaat van een bijeenkomst met de cultuursector in juni, individuele
gesprekken met culturele organisaties, een themabijeenkomst met uw raad in september en ambtelijke
en bestuurlijke afstemming. De Cultuurmonitor 2017 is gebruikt om ontwikkelingen in
cultuurparticipatie van inwoners te volgen. Als beleidsmatige basis wordt in de cultuurnota terug
gekeken naar het gemeentelijke cultuurbeleid en ontwikkelingen in de periode 2013-2017 en worden te
voorziene trends en (beleids)ontwikkelingen benoemd.
Inspraakbijeenkomst Cultuurnota
De volgende stap in het proces is om de Concept Cultuurnota te toetsen in de samenleving. Culturele
organisaties kunnen schriftelijk reageren. Bij de inspraakbijeenkomst Cultuurnota tijdens het Grote
Voor Elkaar Festival op zaterdag 7 oktober nodigen wij inwoners en belangstellenden uit om op een
laagdrempelige manier mee te denken over kunst en cultuur op basis van de ambities in de Concept
Cultuurnota. Wij nodigen u als raadsleden van harte uit om het gesprek met culturele organisaties en
inwoners bij te wonen tijdens de inspraakbijeenkomst.
Datum:
Locatie:
Tijd:
Programma:

Zaterdag 7 oktober, onderdeel van Het Grote Voor Elkaar Festival
Grote Kerk Emmen
11.00 - 17.00 uur
Interactieve voorstelling, in gesprek met culturele organisaties, presentatie
Cultuurmonitor 2017, live muziek van Isa Zwart en Hannah Schoonbeek
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Meer informatie over het festival en het gehele programma vindt u op www.hetgrotevoorelkaarfestival.nl.
Bij de behandeling van de cultuurnota in december wordt u over de resultaten van het inspraakproces
geïnformeerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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