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Betreft: Update over Cultuur in Beesel
Augustus 2019
Geachte leden van de gemeenteraad,

Aanleiding
ln Juli 2017 is het nieuwe cultuurbeleid unaniem en met lof door de gemeenteraad

vastgesteld. De uitvoering van het beleid heeft de afgelopen twee jaren veel
aandacht gehad. Omdat elke dag door culturele partners, de cultuur- en muziekcoach
en mensen uit onze organisatie (mee)gewerkt wordt aan kunst, cultuur en erfgoed in
de gemeente, is het goed om uw raad hierover te informeren.
Subsidieregeling Cultuur

De afgelopen jaren zijn via de subsidíeregeling Sociale Verrijking vaak subsidies
toegekend aan culturele initiatieven. Met het nieuwe beleid is ook eind 20j-7 een
nieuwe subsidieregeling cultuur in het leven geroepen. Deze eerste actie in het
nieuwe cultuurbeleid had tot doel specifiek culturele activiteiten en projecten te

bevorderen. Geheel in lijn met de toekomstvisie 'BlU in Beesel, richt het
cultuurbeleid zich op onze (culturele) gemeenschap: onze culturele organisaties,
verenigingen en inwoners die zich met passie elke dag inzetten voor kunst, cultuur en
erfgoed in de gemeente. De gemeente Beeselwil immers dingen mogelijk maken.

Sinds januari 2O78 is een veelvoud van activiteiten, evenementen en projecten
gericht op kunst, cultuur en erfgoed mogelijk gemaakt. Een niet uitputtende
opsomming:
Musical Pinokkío, georganiseerd door pUUR Theater Reuver;
Kinjer OLS, een samenwerking tussen alle schutterijen, basisscholen en de
cultuurcoach in de gemeente;
Archeologiedagen, georganiseerd door de Heemkundevereniging Maas- en
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Swalmdal;

Kunstroute Beesel Creatief, georganiseerd door Beesels Gemengd Koor in
samenwerking met oa. SBKE en (lokale) kunstenaars;
Kunsteducatieproject i.s.m. BC Broekhín en Cindy Heldens;
w windjbuujels Jeug: een impuls aan de jeugdcarnaval en

jeugdcarnavalm uziek;
Lustrum edítie Beeldend Beesel;
Sint Jorisdag Beesel;
TopPop evenement, georganiseerd door Sing Along Singers.
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De subsidieregeling cultuur heeft daarmee niet alleen een stimulerende werkÍng
maar maakt ook een diversiteit aan cultuur in onze gemeente mogelijk.
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Muziek in Beesel
Sinds 2018 werken alle vier de Beeselse basisscholen, alle harmonieën en fanfares
samen in het Muziekplan Beesel. Hierdoor krijgen alle kinderen in het basisonderwijs
elke week muziekles. Centraal staat het kind én het plezier in muziek. Voor dit plan is
een groot subsidiebedrag van het Rijk binnengehaald (in het kader van de lmpuls
Muziekonderwijs) en zijn voor diverse activiteiten provinciale subsidie binnengehaald
(DOOR! Muziekregeling). Spin in het web is onze muziekcoach. Zij maakt samen met
scholen en muzikale verenigingen een jaarprogramma. Hierdoor komen kinderen in
aanraking met alle soorten muziek. Daarnaast zijn alle basisschoolleraren door de
muziekcoach getraind om muziekles te geven (deskundigheidsbevordering). Hierdoor
heeft het muziekonderwijs een duurzame basis in de gemeente Beesel.
De samenwerking op het gebied van muziek is sinds de start uitgebreid met koren,
The Rockstation en andere lokale, regionale en landelijke partners. Dit leidt tot de
volgende greep van activiteiten:

.
.
r
e
o
r
o
r
o
o

Optreden kinderkoor tijdens het jubileumconcert van de Sing Along Singers;
Spick in Concertl

Samenwerking tussen alle groepen 7 /8, BC Broekhin en The Rock Station;
Concertbezoek kleutergroepen aan Philharmonie Zuid-Nederland;
Samenwerking tussen school en muziekverenigingen tijdens kerst;
Grote muziekworkshopmiddag in het kader van de Kindermuziekweek;
Werving verenigingen op school;
Het grote Scholenconcert in de Schakel;
Oprichting van kleine blaas- en zanggroepjes onder kinderen;
Bezoek van de enige rijdende concertzaal in de wereld: de classic expressen
van het Prinses Christina Concours.

Het muziekplan Beesel was begin 2018 terug te vinden ín de verkiezingsprogramma's
van partijen van buurgemeenten.
Cultuurcoach
Sinds 2018 is naast een muziekcoach ook een cultuurcoach actief in de gemeente
Beesel. Deze zet zich met name in op de brede samenwerking cultuur en op
cultuureducatie. Onder schooltijd wordt in samenwerking met alle basisscholen een

programma uitgewerkt gericht op kunst, cultuur en erfgoed. Daarbij is cultuur niet

alleen een doel, maar ook middel. Vandaar de verbinding met sportieve en
maatschappelijke activiteiten. Dit programma op de basisscholen heet Talenten Toer.
ln dat programma wordt samengewerkt met het lokale en regionale culturele veld
waarbij per school een edítie met een divers programma wordt georganiseerd. Van

dichtkunst tot keramisch erfgoed.
De cultuurcoach stelt niet alleen een cultuureducatieprogramma op samen met het
onderwijs. De cultuurcoach begeleidt ook culturele organisaties in hun samenwerking
met het onderwijs. Dit heeft een aantal positieve effecten. Projecten worden richting

het onderwijs gekanaliseerd. Het onderwijs werd in het verleden wel

eens

overvraagd. Onderwijs en cultuur leren elkaars taal spreken. Als laatste worden
onderwijs en cultuur begeleid in subsidÍeaanvragen in het kader van het regionale
cultuureducatie programma (CmK) "Lokaal C" (hierover meer onder het kopje
regionale samenwerking). Door samen te werken aan cultuureducatie ontstaat een
maatwerk aan cultuureducatie per school. Hierdoor staat de brede ontwikkeling van
onze jeugd centraal.
2

Dit leidt tot de volgende níet uitputtende opsomming van activiteiten gericht op
cultuur:
r Talententoer: een programma met als missie het onder schooltijd ontdekken
en helpen ontwikkelen van de talenten van leerlingen op de vier basisscholen
in de gemeente Beesel (samen met sport en muziek). Dit programma wordt
met tientallen culturele aanbieders vormgegeven;
r De Blits!: een cultuureducatie project gericht op beeldende kunst. Hieruit is
o.a. de poster voor het LCW gekomen;
o Een breed cultuureducatieprogramma in samenwerking met onder andere
de schutterijen, PUUR theater, Stichting Beesels Keramisch Erfgoed etc.
o Theaterproject in samenwerking met partnergemeente Bri.iggen en het
Niederrheinisches Theater;
sa menwerking cultuu r Noord-Limburg
De gemeenten Mook en Middelaar, Bergen, Gennep, Venlo, Venray, Horst aan de
Maas, Peel en Maas, weert en Beesel werken samen aan een regionale visie en
aanpak gericht op cultuur. Mogelijk sluit Roermond hier bij aan. Hiervoor is een
gezamenlijke routekaart opgezet getiteld "samen ontwikkelen door te doen". Deze
routekaart moet niet alleen leiden tot een gemeenschappelijke visie op cultuur, maar
direct hier handen en voeten aan geven. Het is een proces om samenwerkingen
binnen het culturele veld in Noord-Limburg vorm te geven en mogelijk te maken.

Regionale

Vanuit de routekaart zullen projecten worden gefinancierd. De samenwerkende
gemeenten en de provincie Limburg hebben hiervoor samen een budget ter
beschikking gesteld. De routekaart heeft een looptijd van twee jaar (2O79-202L) Een
kwartiermaker gaat het proces met het culturele veld vanaf september 201-9
opstarten en vormgeven. Uiteindelijke doel is dat de regio Noord-Limburg op het
gebied van cultuur niet langer een witte vlek is, maar vanuit haar aanwezige cultureel
potentieel een sterke en onderscheidende culturele regio is. Het culturele
zwaartepunt ligt nu nog in Zuid-Limburg. Hier gaan ook de meeste provinciale en
landelijke subsidies naartoe. Streven is om dit onevenwicht te verwijderen en meer
in balans te krijgen.
Bestuurlijk en ambtelijk werken de genoemde gemeenten dus samen en komen
periodiek bijeen. De gemeente Venray is bestuurlijk trekker, de gemeente Beesel is
ambtelijk trekker van deze mooie cultuurregio. De samenwerking vindt plaats op
basis van gesloten beurzen - werkzaamheden worden verdeeld. ln de genoemde
routekaart is speciaal per gemeente geld ter beschikking gesteld. Een thema waar
verder op wordt samengewerkt is bijvoorbeeld cultuureducatie. Het Kunstencentrum
Venlo is regionaal penvoerder van de rijksregeling " cultuureducatie met kwaliteit "
(cmK). Het doel is in de hele regio de samenwerking en de kwaliteit op het
cultuureducatie aanbod te vergroten in de driehoek onderwijs - culturele veld overheid. sinds 2017 wordt volgens het plan " Lokaal c" hieraan gewerkt. Het plan
kent per gemeente een lokale uitwerking, waardoor elke gemeente kan profiteren. ln
de gemeente Beesel is de cultuurcoach hier coórdinerend in.
Lokadl C, Een noom die verwijst naar het schoollokaol, de plek waar de kinderen
dagelijks in aonraking komen met cultuureducotie. Maar ook een noom die verwijst
noor 'plootseliik'. Lokoal C is een noam die verwoordt wat w| betangrijk vinden.
Cultuureducotie gebruikmokend von de culturele kracht von de regio, moor voorol
dichtbii en voor het kind. De C stoat daorbijvanzelfsprekend voor Cultuur(educotie).
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Cultuur, erfgoed en toerisme

De afgelopen paar jaar is ook veel aandacht uitgegaan naar cultuur & erfgoed.
Erfgoed is een thema waarin de beleidsvelden cultuur en toerisme elkaar versterken.
Een paar voorbeelden en projecten:
r Project Grenzgeschichte(n) 2: ln samenwerking met onze partnergemeente
Briiggen, Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, Stichting
Oorlogserfgoed Midden-Limburg en de gemeente Roermond wordt gewerkt
aan een grensoverschrijdend project genaamd "Grenzgeschichte(n)".
Centraal staan de gebeurtenissen in het laatste oorlogsjaar en onder andere
de aanleg van de Maas-Rur-stellung. Er worden toeristische routes
uitgewerkt. Samen met historisch materiaal en interviews met inwoners die
deze tijd hebben meegemaakt wordt in een app wordt het verhaal van
alledag uit deze periode aan iedereen vertelt. Het doel is om in het eerste
kwartaal 2OZO het project gereed te hebben. Het project wordt
gecofinancierd door Europees geld.
r Beesel als landelijk voorbeeld: minister van Engelshoven bracht in maart
2018 een bezoek aan Limburg in het kader van het nieuwe erfgoedbeleid.
Vanuit toerisme (Beesel Drakedórp) en cultuur is een presentatie voorbereid
in samenwerking met Kernoverleg Beesel en haar toekomst en Stichting
Draaksteken Beesel. De kern van het verhaal was de betekenis van het
immateriële erfgoed voor de sociale kracht van de Beeselse gemeenschap.
De minister was hier zo van onder de indruk dat Beesel als voorbeeld is
genoemd in haar beleidskader erfgoed tot 2021: "Erfgoed telt - de betekenis
van erfgoed voor de samenleving".

Het kunst-, cultuur- en erfgoedbeleid van de gemeente Beesel wordt volop
uitgevoerd, in samenwerking met lokale en regionale partners. Regionaal en zelfs
landelijk is het Beeselse cultuurbeleid van betekenis.
College van burgemeester en wethouders van Beesel,
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