Basis voor Cultuur

GROENLINKS
Venlo
Cultuur biedt zoveel meer…
Een kleurrijke kijk op cultuur
Kunst en cultuur vormen de basis voor iedere samenleving. Kunst en cultuur bepalen onze
identiteit, onze waarden en normen, de maatschappelijke samenhang, gezondheid en
welzijn in het algemeen. Zonder kunst geen ontwikkeling, kritisch vermogen, educatie.
GroenLinks Venlo wil daarom actief inzetten op die aantrekkelijke gemeente met veel
cultuur, waar vier sporen goed zichtbaar zijn:
1. Bruisend en veelvormig cultuuraanbod
Er is ruimte voor veelvormigheid, een aanbod dat het brede scala aan uitingen en
kwaliteiten recht doet.
Van prikkelend, spraakmakend, vernieuwend en grensoverschrijdend tot vieren wat
historische waarden vertegenwoordigt.
Van provocerend tot verbindend; bruggen bouwend, uitdagend en “grenzenloos”.
GroenLinks Venlo zegt ‘ja’ tegen cultuuraanbod dat het debat en de discussie verrijkt;
aanbod dat stimuleert tot nadenken; Groen Links zegt ‘ja’ tegen creativiteit, ‘nee’ tegen
extreme polarisatie om de polarisatie; aanbod is toegankelijk voor iedereen; aanbod is een
spiegel van onze gehele bevolking; draagt bij aan expressie van verschillen én aan ervaren
wat we delen.
2. Een Inclusieve Cultuursector draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing;
Met elkaar oefenen voor een zang-uitvoering, optreden met je klas, een buurman
meenemen naar het concert van de harmonie waar je speelt. Het zijn díe momenten waar in
samen leven gestalte krijgt. Mensen delen hun verhaal, vinden herkenning, voeren
discussie, hebben gesprekstof, ervaren verstilling en krijgen inspiratie. Mensen laten zien
wat ze kunnen en brengen in de praktijk wat meedoen kan betekenen.
Groen Links vindt dan ook dat een divers aanbod enorme meerwaarde biedt op veel
maatschappelijke terreinen. Gemeenschapszin bevorderen, dáár zijn culturele
voorzieningen bij uitstek goed in, om het onbekende te helpen ontdekken, om de
overeenkomsten tussen buren uit verschillende culturen te ervaren.
De gemeente heeft een belangrijke taak in het faciliteren van ideeën en initiatieven vanuit
verenigingen, kunstenaars, scholen, buurtverenigingen of sportclubs.
De gemeente draagt bij aan toegankelijkheid voor iedereen.
Ook de actieve bijdrage aan talentontwikkeling vraagt om steun van een lokale overheid die
graag een goed voorbeeld geeft.
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3. Stimuleren van creatief vermogen
3.1. Cultuureducatie in basis- en voortgezet onderwijs verdient structurele steun en
stimulans. Creëer maximaal ruimte in onderwijs om bestaand en nieuw
cultuuraanbod te gebruiken ( link met actuele/toekomstige problematiek
lerarentekort)
Benut de mogelijkheden van onderwijs, vorming, bewustwording bij het veelzijdige
pallet aan musea (wereldgeschiedenis, lokale en euregionale geschiedens, sociaal
heden en verleden, traditionele en nieuwe volks-cultuur, etc.)
3.2. Bevorder samenwerking en verbinding van lokale en (eu)regionale musea met
elkaar en met andere partners.
3.3. Het Kunstencentrum en de bibliotheek spelen een grote rol bij het doorgeven van
kunst en cultuur. In hun taak om vaardigheden over te dragen, het kennismaken
met culturele uitingsvormen en producties mogelijk te maken, kunnen ook zij
uitgenodigd worden om hierbij nog meer de samenwerking te zoeken met groepen
in de buurt, scholen en amateurvereningingen en professionele kunstenaars. Ook
vraagt dit om structurele samenwerking met Maaspoort, Grenswerk, de Nieuwe
Scene, theater de Garage, musea etc.
4. Ontwikkelruimte
De gemeente heeft een belangrijke rol om te zorgen voor een aantrekkelijk
cultuurklimaat voor initiatieven die cultuur brengen én een klimaat waarin ook bedrijven
en ondernemers zich welkom weten. Betrek ze bij clubs, bij een divers aanbod, bij
sponsoring in allerlei vormen.
Stel als eis bij de grote kunst—en cultuurorganisaties dat ze actief meewerken aan
beleid tegen armoede, tegen eenzaamheid; zelfontplooiing en vorming van jeugd en
jongeren.
De gemeente stimuleert en coördineert samenwerking tussen professionele en
amateur-kunstorganisaties; tussen gesubsidieerde en niet-gesubsideerde initiatieven.
Faciliteer ook middels praktische en flexibele afspraken in het kader van (nieuw)
gemeentelijk accommodatiebeleid (gebruik podia door amateurclubs; beschikbaarheid
stoelen tbv inwoners om voorstellingen bij te wonen, bevorder samenwerking door
clubs op gebied van techniek, decor etc. Zorg voor een dienstverlenende opstelling
van alle gemeentelijke afdelingen. Ontschotting van potjes en velden is nodig om de
gewenste samenhang en een integrale, elkaar versterkende ontwikkeling te
realiseren. Maak het bewoners en hun groepen makkelijk om met elkaar een
cultuurbepalend en een creatieve, open samenleving te zijn.
Zeg ja tegen behoeften en ideeën die in een cultuurclub, in een buurt of waar ook in de
praktijk opkomen.
Financiële uitgangspunten
1. Alle kinderen hebben al jong toegang tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van
hun ouders
2. Culturele instellingen krijgen langjarige zekerheid over subsidie
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3. Bijdrage aan cultuurfonds en stimuleringsfonds- schep ruimte voor experimenten en
incidentele activiteiten; inzet kunstenaars bij aanpak actuele problemen; (van groen
doen tot arbeidsvaardigheden)
4. Ontschotting en samenhang- potjes in sociaal domein, onderwijs, sport, cultuur etc.
kunnen niet los van elkaar- benut die dwarsverbanden.
5. Investeren in kunst - en cultuurparticipatie levert kostenbesparingen op in het zorg- en
sociale domein. Dit benadrukt ook de noodzaak dwarsverbanden aan te leggen.
Concrete invulling:
1. Cultuur als middel ter bevordering van participatie door cultuurcoaches
1.1. Uitbreiding aantal cultuurcoaches, synergie tussen cultuur- en sportcoaches
2. Cultuurplatform/Cultuurimpuls wordt breed gedragen (de vijf grote Venlose culturele
instellingen (Maaspoort, Grenswerk, Kunstencentrum, Museum van Bommel van Dam en Bibliotheek
Venlo) en het Limburgs Museum) richt zich komende jaren onder meer op cultuur in de wijk,
talentontwikkeling en het bereiken van specifieke doelgroepen, zoals jeugd en eenzame ouderen )

3. Maak zichtbaar, onderzoek wat de positieve effecten zijn van bindende activiteiten als
een Valuas-musical. Bedrijven, leerlingen, ouders, de harmonie; nu en toekomst. De
positie van deze cultuurschool is een goed voorbeeld waar ‘méér in zit’: Enerzijds was de
gemeente hier niet bij nodig, anderzijds is het slim om als gemeente die massa aan
kwaliteit en potentie bewust te benutten; draag uit dat je deze schat in huis hebt, het
levert zoveel op! Op individueel niveau van deelnemende jongeren en hun omgeving,
óók op langere termijn, want het draagt bij aan de binding van jongeren met hun
thuishaven.
4. Biedt ruimte- wat borrelt er onderop bij groepen, organisaties? Speel in op wat er al
leeft en gedaan wordt.
5. Een Stimuleringsfonds bevordert de samenwerking over schotjes heen
( een basisschool kan aan de slag met een dansschool, een sportlub met de bibliotheek,
in een huis van de wijk, in een verzorgingshuis… kansen genoeg)
→ kansen richting problematiek basisscholen- tekorten? Denk mét elkaar en biedt i.s.m.
mét cultureel veld méér! Ontwerpsessies met creatieve experts uit de kunstwereld
brengen verfrissende mogelijkheden.
Cultuur biedt zoveel meer….
GroenLinks Venlo
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