Inbreng EENLokaal over de Cultuurvisie ‘Het cultureel vermogen van Venlo’ (27-05-2020)
Tijdens de oordeelvormende vergadering hebben we uitgebreid bij deze visie stil gestaan en hebben
we voldoende van gedachte kunnen wisselen. Wij als EENLokaal zijn dan ook van mening dat we die
discussie niet overnieuw moeten doen. Daarom kunnen we in het kort aangeven dat we deze visie op
hoofdlijnen, waarbij voldoende ruimte is voor aanpassen en bijstellen, steunen. Voor ons als
EENLokaal zijn de effecten de meest onzekere factor hierbij. Daarom zullen wij dan ook proberen de
landing van deze visie in het cultureel veld nauwlettend en kritisch te volgen en zonodig actief bij te
sturen.
Bij deze willen we het college ook complimenteren, voor de inzet en oplossingsgericht denken
betreffende het Missiemuseum. EENLokaal is erg verheugd dat zo’n mooie en waardevolle
voorziening behouden blijft voor onze stad.
Wij dienen graag een motie in over Beeldende Kunst en Vormgeving. Middels deze motie willen we
graag de kunstenaars meer in positie brengen en betrekken bij allerlei maatschappelijke en fysieke
kwesties in onze mooie stad maar ook zeker in de wijken en kernen. Daarmee beogen we een winwin situatie te creëren waarbij de kunstenaars zich gewaardeerd voelen en waarbij fysieke en
maatschappelijke kwesties met relatief minder middelen worden aangepakt/gerealiseerd waar onze
inwoners dan weer van profiteren. Dus niet enkel een platform waar regelmatig gezellig koffie wordt
gedronken maar een soort creatieve denktank op oproepbasis waarbij deze kunstenaars actief en
creatief kunnen meedenken en zaken ten uitvoer kunnen brengen. De dekking hiervoor willen we in
eerste instantie zoeken binnen de bestaande programma’s waar de desbetreffende thema’s
betrekking op hebben.
Laat ik proberen dit uit te leggen met enkele voorbeelden die ik in mijn omgeving tegenkwam en wat
ik zelf met mijn beperkte creativiteit kon bedenken:.
- Verkeersveiligheid: Een mooi voorbeeld hiervoor zijn de 3D zebrapaden, waarschuwingszuilen bij
scholen. Dekking uit verkeer!
- Veiligheid: Onveilig ogende en voelende plekken m.b.v. een creatieve ingreep aangenamer maken.
Dekking uit veiligheid!
- Eenzaamheid: Een plek in de wijk creëren dat uitnodigt tot sociale contacten. Dekking uit sociaal
domein!
- Hondenpoep: Creatieve oplossingen dat mensen aan herinnert en uitnodigt de hondenpoep op te
ruimen. Dekking samenlevingsagenda!
- Nieuw te ontwikkelen gebieden: zoals bij het Kazerne Kwartier. Dekking Kazerne Kwartier!
Wij zijn er van overtuigd dat we op deze manier nog vele kwesties kunnen aanpakken zodat de
leefbaarheid er beter van wordt.
Na opdoen van eerste ervaringen willen we dan ook graag bij de begroting als raad inzicht krijgen
over de verdere eventuele benodigde financiële ruimte zodat we indien nodig kunnen bijsturen en
middelen voor vrijmaken. In onze bijdrage van de kadernota hebben wij als EENLokaal ook al een
eerste bescheiden bedrag hiervoor voor de begroting meegegeven.
En ten slotte willen we graag een jaarlijkse evaluatie wat betreft de activiteiten en de
maatschappelijke bijdrage van deze platform.
Tot zover voorzitter!
Duran Yildiz
EENLokaal

