Geachte college, geachte raadsleden,

Kunst is Beschaving. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten: ze bevraagt de
wereld om ons heen, nodigt ons uit om kritisch te kijken naar onze samenleving, zet aan tot
zelfreflectie.
Kunst daagt ons uit om buiten de kaders te denken en te creëren en is daarmee een
belangrijke bron voor het ontstaan van vooruitgang.
Kunst is Welzijn. Ongeacht of iemand nu luistert naar André Hazes of naar het Koninklijk
Concert-gebouworkest, kijkt naar een multimedia-installatie van een hedendaagse
kunstenaar of naar De Nachtwacht, kunst is troostend, geeft kracht, stimuleert fysieke en
mentale genezingsprocessen.
Kunst is Bewustzijn. Kunst geeft inzicht: in de wijze waarop we de samenleving vormgeven,
in hoe we met de aarde omgaan, in onszelf.
Vanuit bewust zijn ontstaat bewust handelen. Kunst kan een actueel thema zoals
bijvoorbeeld de milieuproblematiek zichtbaar en voelbaar maken en daarmee draagvlak
voor beleid creëren.
Kunst vervult, kortom, een multifunctionele, essentiële rol in onze samenleving. Het
merendeel van de mensen krijgt kunst echter niet met de paplepel ingegoten; niet iedereen
loopt met hetzelfde gemak een museum of galerie binnen als een supermarkt. Juist daarom,
dáárom is kunst in de openbare ruimte van zo’n ontzettend groot belang. Kunst dient voor
iedereen bereikbaar te zijn.
In een modern, welvarend land als Nederland zou in iedere zichzelf respecterende stad een
gedegen kunstbeleid niet meer dan vanzelfsprekend moeten zijn. Venlo heeft echter geen
kunstcommissie meer en op de begroting is kunst in de openbare ruimte al drie jaar niet
meer terug te vinden. Voor het welzijn en de ontwikkeling van zowel de Venlonaar als
individu als voor de gemeente Venlo als geheel , wil ik u dan ook dringend vragen het
openbare kunstbeleid van onze stad opnieuw serieus te nemen door zowel beleid te
herontwikkelen, toe te zien op een actieve commissie KOR en het opnemen van een
structureel budget in de begroting.

Dank u wel

