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Geachte voorzitter, 

 

In het voorjaar van 2015 zal uw raad het Beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020 vaststellen. 

Dit kader geeft op hoofdlijnen richting aan de cultuurinhoudelijke, bestuurlijke en politieke 

uitgangspunten en prioriteiten van het cultuurbeleid voor de jaren 2017-2020.  

 

Graag wil ik voor het opstellen van het beleidskader zoveel mogelijk gebruik maken van de 

denkkracht, creativiteit en ambities van het culturele veld. Aan de hand van een aantal thema’s worden 

daarom onder leiding van de heer Kees Weeda thematische gesprekken in kleiner gezelschap gevoerd. 

Deze thema’s sluiten aan op de onderwerpen die ik in oktober van dit jaar in mijn brief aan uw 

Commissie heb gezonden (RIS276827, http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/ 

document/Beleidskader-kunst-en-cultuur-20172020.html). Voor deze thematische gesprekken zal ik 

doelgericht personen uit het culturele veld uitnodigen. Ter afsluiting van de reeks thematische 

gesprekken zal onder leiding van Ruben Maes een stadsgesprek plaatsvinden, waar het hele culturele 

veld voor wordt uitgenodigd. 

 

Thema’s en data 

De gesprekken vinden plaats op: 

maandag 19 januari van 16.30-18.30 uur:  Makersklimaat, incl. talentontwikkeling (in Zaal3) 

maandag 2 februari van 16.30 – 18.30 uur: Cultuur en de toekomst (in Paard van Troje) 

woensdag 11 februari van 15.30 – 17.30 uur Cultuur voor iedereen (in De Vaillant) 

maandag 16 februari van 16.30 – 18.30 uur Cultuureducatie (in Prins27) 

woensdag 4 maart van 15.30 – 17.30 uur Cultuur als gezicht van de stad (plaats n.t.b.) 
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En tot slot: 

maandag  9 maart van 19.30-21.30 uur  STADSGESPREK (plaats n.t.b.) 

 

Graag nodig ik u hierbij uit om als toehoorder bij het stadsgesprek aanwezig te zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

de wethouder van Stadsontwikkeling,  

Wonen, Duurzaamheid en Cultuur, 

 

Joris Wijsmuller 

 

 


