GEMEENTE

Lansingerland

De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van

College van B&W

Onderwerp

Procedure nieuwe naam Cultuurhuis (Blok B) (toezegging T2020-002)

Datum

21 september 2021

Ons kenmerk

U21.05495

Geachte leden van de Raad,
Bij de besluitvorming van 16 januari 2020 deden wij u de toezegging (T2020-002) dat wij u informeren
over de procedure met betrekking tot de naam van het nieuwe Cultuurhuis (werknaam Blok B). Door
middel van deze brief informeren wij u hierover.

Aanpak selectie naam cultuurhuis
Als eerste actie in het traject van placemaking nodigen wij alle inwoners van Lansingerland in het
najaar van 2021 uit om een voorstel te doen voor de naam van het nieuwe Cultuurhuis in Berkel. Wij
sturen de inwoners een cultureel vormgegeven kaart, de eerste in een reeks. De kaart wordt huis aan
huis bezorgd. Daarnaast wordt de uitnodiging ook via (sociale) mediakanalen verspreid. Inwoners
kunnen vervolgens tot 1 november een voorstel voor de naam insturen.

Jury
In november buigt een jury van prominente inwoners, van een jongerenambassadeur tot een cultureel
geëngageerde ondernemer, zich over de inzendingen. De jury beoordeelt iedere inzending op de
volgende punten:
passend bij Lansingerland;
verrassend/vernieuwend;
combinatie cultuur en de omgeving;
ligt goed in het gehoor.
De jury maakt voor eind november een keuze voor de naam. Begin december wordt de naam live
bekendgemaakt via een uitreiking aan de wethouder cultuur en via (sociale) media. Tevens ontvangen
alle inwoners van Lansingerland in december een tweede kaart met daarin de bekendmaking van de
naam.

Placemaking
De actie rondom de selectie van de naam van het nieuwe cultuurhuis is de eerste in een reeks van
placemaking activiteiten. Wij zetten placemaking in met als doel om de verbinding te leggen tussen
het nieuwe cultuurhuis en haar (toekomstige) gebruikers, de inwoners van Lansingerland. Door middel
van placemaking activiteiten krijgt het cultuurhuis een plek in de samenleving van Lansingerland.
Inwoners worden aangesproken om erbij betrokken te raken; als gebruiker, bespeler, vrijwilliger
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en/of bezoeker. Het cultuurhuis verovert op deze wijze al een plek in de harten van bewoners én
bedrijfsleven voordat het er staat. Op deze manier vergroten wij de gebruikerswaarde van de plek en
zoeken wij aansluiting bij bestaande infrastructuur in de breedste zin van het woord.

Andere placemaking activiteiten
Placemaking activiteiten die voor 2021 in ontwikkeling zijn, zijn o.a. de lancering van de website van
het Cultuurhuis met de nieuwe naam, het lanceren van de podcast van het Cultuurhuis met als eerste
aflevering een interview met de vertrekkend portefeuillehouder cultuur. Hiernaast organiseren wij
een ludieke en culturele actie voor personeel van de gemeente en inwoners van Lansingerland in de
periode van kerst en oud & nieuw 2021. Door de tijd heen volgen er, naast aanvullende activiteiten,
in totaal zo’n 6-8 cultureel vormgegeven kaarten waarmee wij de aandacht voor het cultuurhuis bij
de bewoners warm houden. Hiermee wordt de totale reeks een mooi collectors-item.
Hierbij beschouwen wij de toezegging (T2020-002) over het informeren over de procedure met
betrekking tot de nieuwe naam van het Cultuurhuis als afgedaan.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland
b.a.

drs. Wilma Atsma
Gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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