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Visie ‘Kijk op Cultuur en Erfgoed Berkelland
2030’ ter vaststelling naar de gemeenteraad
Hoe willen we de komende jaren onze cultuur en ons erfgoed bewaren,
beleven, erover leren, nieuwe cultuur en nieuw erfgoed maken en het met
elkaar verbinden? Die vragen staan centraal in de nieuwe visie Kijk op Cultuur en
Erfgoed die het college nu voorlegt aan de gemeenteraad. De visie is zoveel
mogelijk samen met inwoners en organisaties gemaakt. Deze visie zet een stip op
de horizon in 2030. Om daar te komen is een realistisch uitvoeringsprogramma
voor de komende vier jaar gemaakt.
Verloop van het proces
In 2019 zijn de uitgangspunten en de opdracht samen met de raad gemaakt. Twee
weken voor de coronapandemie in maart 2020 toesloeg, startte het gezamenlijke proces
met een drukbezochte en enthousiaste kick-off bijeenkomst in de Borculose Synagoge.
De opbrengst van die avond heeft de koers voor deze visie mede bepaald.
Met alle beperkingen die corona met zich meebracht is toch geprobeerd zoveel mogelijk
inwoners en organisaties te bereiken om hun verhalen, meningen en ideeën te horen en
op te schrijven. De conceptvisie heeft dit voorjaar ter inzage gelegen en de reacties zijn
verwerkt in de uiteindelijke versie.
Drie speerpunten bepalen de acties voor de komende tijd
De visie bestaat uit een analyse van het huidige cultuur- en erfgoedveld in Berkelland,
een overzicht van trends en ontwikkelingen en de ambities en doelen. Hieruit zijn met het
culturele veld drie belangrijke speerpunten gefilterd.
•
‘toekomstbestendige verenigingen en organisaties’
•
‘een leven lang leren’ en
•
‘cultuur en erfgoed voor iedereen’.
In het uitvoeringsprogramma zijn daaraan realistische acties gekoppeld
waar de gemeente samen met inwoners en organisaties de komende jaren aan
gaat werken.
Wethouder Bosman:
“De komende jaren zetten we vooral in op de drie voorgenoemde speerpunten en op het
helpen van organisaties en verenigingen met de zoektocht naar de toekomst
van hun activiteiten, projecten, evenementen, vrijwilligerswerk of de accommodatie.
Deze cultuur- en erfgoedvisie is daarbij een prima middel om de goede verbindingen te
gaan leggen met andere organisaties, het bedrijfsleven, het onderwijs, sport of het
sociaal domein. Want cultuur is belangrijk voor iedereen!”.
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