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de leden van de raad
het college
11 maart 2019
stand van zaken Cultuur op Koers 2018-2022
ter kennisname/ ter informatie
de wens om te informeren over de ontwikkelingen
openbaar

Aanleiding
Samen met inwoners, verenigingen, stichtingen en cultuuraanbieders geven we inhoud aan de
culturele toekomst van Heusden: Cultuur op Koers 2018-2022.
Het doel is om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. In deze brief leest u de stand van zaken in
dit dynamische traject; een terugblik op de activiteiten in 2018 en een vooruitblik op 2019.
Informatie
Tijdens de twee bijeenkomsten in 2017 werden de richtingen van de koers samen bepaald. De
thema’s en de doelen waarop wordt ingezet, zijn opgetekend:

Figuur 1: Visual door Gerrit Draad, MindBiz

Zichtbaarheid
Zien en kiezen en kiezen wat je wil zien
Het doel is een centrale plek voor informatie over het culturele aanbod.
Daarbij maken we gebruik van huidige ontwikkelingen en samenwerkingen om het aanbod (digitaal)
inzichtelijk te maken, met de mogelijkheid om een eigen scope te kiezen.
Zo hebben cultuuraanbieders hun aanbod in 2018 via Sjors Creatief kunnen promoten. Dit zal ook in
2019 een vervolg krijgen.
Samenwerking
Elkaar op weg helpen
We willen ontmoeting en verbinding (fysiek) mogelijk maken.
Door natuurlijke momenten te gebruiken om het aanbod te presenteren, elkaar te ontmoeten en
kennis en ideeën uit te wisselen.
Er zijn verschillende ontmoetingsmomenten geweest, zoals het CultuurCafé, georganiseerd door
Stichting Honsoirde, en een workshop Social Media, gefaciliteerd door het Vrijwilligershuis.
Vernieuwing
Kijk eens verder dan je neus lang is
Dit kan door nieuwe, verrassende contacten te leggen en buiten de comfortzone te treden.
Er is afgelopen jaar vooral ingezet op het verbinden van verschillende doelgroepen en domeinen,
zoals voorbeeld de H-games: ‘Sport & Cultuur samen is een kunst’ en het project ‘7 talenten,
7 meesters’.
Traject
(mee-) doen is (mee-) bepalen
De rol van de gemeente is aan het veranderen en ook die van de samenleving. De gemeente is in dit
traject de aanjager en ook de MogelijkMaker.
Door op te halen waar de behoeftes liggen, initiatieven te stimuleren en verbindingen te leggen, zetten
we ons gezamenlijk in om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Uiteindelijk wordt er zo een
sterk en duurzaam netwerk gevormd.
Via de nieuwsbrieven kunnen de ontwikkelingen worden gevolgd:
https://www.heusden.nl/Cultuur_op_koers_Nieuwsbrieven
Cultuur op Koers 2019
Tijdens het Pieck Festival op 7 april a.s., zal Cultuur op Koers een onderdeel van het programma zijn.
Het doel is om wensen op te halen en er in de komende tijd een aantal daadwerkelijk waar te maken.
Dit doen we door het culturele netwerk in te zetten, ons te laten inspireren door succesverhalen en
doelen om te zetten in acties.

