Betreft: Meewerken aan nieuw cultuurbeleid voor Winterswijk
Geachte heer / mevrouw,
Gemeente Winterswijk is trots op het cultuuraanbod binnen de gemeentegrenzen. We hebben mooie
musea, een prachtig theater, divers muziekaanbod en talloze verenigingen. Echter, het huidige
cultuurbeleid is alweer enige jaren oud. In de afgelopen jaren is er veel veranderd, zowel op het
gebied van cultuur als in de samenleving. Daarom werkt de gemeente Winterswijk aan een nieuw
cultuurbeleid. Bij dit nieuwe beleid willen wij rekening houden met de wensen en ideeën uit de
samenleving. Ook u(w organisatie) horen wij graag. Met deze brief nodigen wij u uit om met ons mee
te praten.
Wat vragen wij precies?
Het thema cultuur en het Winterswijkse cultuuraanbod heeft raakvlakken met veel andere terreinen.
Zo is cultuureducatie in opmars. Of wat denkt u van cultureel ondernemerschap? En de link tussen
cultuur en het tegengaan van eenzaamheid? Om deze en nog andere thema’s verder uit te diepen,
organiseren wij drie bijeenkomsten, op maandag 27 november, dinsdag 28 november, en maandag 4
december. Iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. Wij vragen u om mee te praten over
de thema’s die voor u interessant zijn. Dat kan er één zijn of misschien wel alle drie.
Wat zijn de thema’s?
De thema’s die tijdens de bijeenkomsten centraal staan, zijn de speerpunten die de gemeenteraad
voor de komende jaren in gedachten heeft op het gebied van cultuur. Namelijk:
Inzetten op cultuureducatie en participatie (27 november)
Cultuureducatie is het speerpunt in het cultuurbeleid van de rijksoverheid. Voor alle leeftijden valt hier
winst te behalen. Er valt aan jongeren te denken, maar ook aan ouderen. Welke mogelijkheden zijn er
voor (meer) cultuurbeleving bij ouderen? Komende jaren dient er bovendien aandacht te zijn voor de
cultuurbeleving van en door nieuwe Nederlanders. Cultuur kan zelfs een rol spelen bij inburgering.
Wie heeft in dit alles welke rol? Wat is bijvoorbeeld de rol van het primair en voortgezet onderwijs en
van ouders, docenten en gemeente? We zoeken kortom naar (nieuwe) mogelijkheden, manieren en
vooral ideeën.
Cultuur breder bereikbaar maken (28 november)
Cultuur is voor iedereen. We hebben een aantal prachtige voorzieningen in Winterswijk. Die zijn er
voor alle Winterswijkers. We moeten er daarom zoveel mogelijk op inzetten dat cultuur alle
Winterswijkers bereikt. Maar hoe kunnen we dat beter doen? Of misschien moeten we het wel heel
anders gaan doen. En hoe bereiken we eigenlijk de (toeristische) bezoeker?
Samenwerking met Duitsland (4 december)
Samenwerking met Duitsland is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Winterswijk. Er liggen
veel mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van cultuur. Denk aan theater, musea,
muziekonderwijs en het rijke Winterswijkse verenigingsleven. We kunnen het publiek verleiden elkaars
aanbod te komen beleven en ons aanbod kunnen we ook over de grens brengen. Waar liggen de
kansen en mogelijkheden? Kunnen we cultuur op een hoger peil brengen door inzet van elkaars
kennis en (opleidings)mogelijkheden en door het leggen van verbindingen?
Hoe praat u mee?
Zoals gezegd, kunt u met één thema meepraten maar ook met twee of zelfs met alle drie de thema’s.
De avonden zijn bij Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2, van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur (inloop
19.00 uur).
U kunt zich per e-mail aanmelden: cultuur@winterswijk.nl. Vergeet in uw bericht niet om aan te geven
welke avond(en) u aanwezig bent!
Wij rekenen op uw komst.
Graag tot binnenkort!

