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Open brief verstuurd aan alle politieke partijen in
Oegstgeest

Oegstgeest cultuurgemeente voor jong
en oud
Cultuurfonds Oegstgeest pleit voor structurele
ondersteuning voor kunst en cultuur als bijdrage
aan de sociale samenhang in Oegstgeest
Oegstgeest is rijk aan cultuur, als je er aandacht voor hebt. In veel wijken zijn prachtige
kunstwerken te zien in de openbare ruimte, en er is een flink aantal culturele activiteiten voor
jonge en oudere burgers van Oegstgeest.
Veel van die activiteiten worden gesteund door Cultuurfonds Oegstgeest (CfO). Het
Cultuurfonds Oegstgeest is opgericht in 2013 als afscheidsgeschenk voor de toenmalige
burgemeester en actief vanaf 2014. Het fonds heeft de ANBI-status, heeft vrienden en
donateurs en ontbeert tot nu toe structurele gemeentelijke subsidies. Het fonds ondersteunt,
adviseert en initieert culturele initiatieven in brede zin in het dorp en probeert daartoe fondsen te
werven.
Alle werkzaamheden worden door bevlogen vrijwilligers kosteloos ondersteund in samenspraak
met betrokken burgers. CfO werkt projectgewijs en is actief op vele terreinen.
1. Muziek, dans en theater
De muziekfestivals in 2014, 2015 en 2016 bewezen dat muziekbeoefening en componeren in
Oegstgeest kwalitatief van hoog niveau is. Ondersteuning van muzikale initiatieven - jazz, pop
en klassiek (zie onze jaarverslagen) - is vaak essentieel: hoge kwaliteit dichtbij huis is niet
alleen belangrijk voor de culturele beleving, maar veroorzaakt ook minder autoverkeer.
Ondersteuning van kosten is zeker in tijden van corona essentieel voor het voortbestaan van
deze culturele rijkdom. Het zijn de organisatoren en kunstenaars die financieel ondersteund
moeten worden.
Hetzelfde geldt voor dans en theater. Het zijn niet alleen de gebouwen die ondersteund moeten
worden maar vooral ook de kunstenaars en de organisatoren die de kunsten in Oegstgeest
hoorbaar en zichtbaar maken. Dit probeert Cultuurfonds Oegstgeest te doen, maar het fonds is
niet echt bemiddeld.
Voor de toekomst wil CfO graag de bestaande activiteiten op het gebied van klassieke en
populaire muziek ondersteunen, evenals experimenteel en gevestigd theater en dans. Daarbij
zal ook aandacht uitgaan naar jongeren, een doelgroep die tot dusver minder aan bod kwam in
het cultuuraanbod van de gemeente.
2. Muurgedichten en gedichtenwedstrijd voor alle scholen in Oegstgeest
Het CfO heeft samen met het Oegstgeester Muurgedichten Actiecomité (OMA) en in
samenspraak met de buurtbewoners en huiseigenaren vier muurgedichten gerealiseerd in
verschillende wijken van het dorp en werkt aan een vijfde. De bedoeling is een verbinding
tussen de wijken te maken via een fiets- of wandelroute.
Een gedichtenwedstrijd voor de basisscholen is onderdeel van de muurgedichten. Op die
manier worden cultuur, externe uitstraling van Oegstgeest en kunsteducatie voor basisscholen
met elkaar verbonden.
Voor de toekomst zijn een verdere uitbreiding van het aantal muurgedichten en een continuering
van de gedichtenwedstrijd gepland.
3. Beeldende kunst in de openbare ruimte
Er zijn tenminste 36 beelden in de openbare ruimte in Oegstgeest. Deze zijn dankzij de
inmiddels uitverkochte publicatie nu verzameld op de website van Cultuurfonds Oegstgeest, met
in de toekomst voor ieder van de beelden achtergrondinformatie die met QR-codes op de
beelden opgevraagd kan worden.
Een nieuw en ambitieus CfO-project is het ondersteunen van de realisatie van een werk van
beeldende kunst in Nieuw-Rhijngeest. Na een lange voorbereiding is draagvlak gecreëerd in de
buurt en bij de betrokken instellingen en bedrijven. Er zijn inmiddels vier kunstenaars
aangezocht om een schetsontwerp te maken dat publiekelijk zal worden tentoongesteld.
Cultuurfonds Oegstgeest werkt hierin samen met de Historische Vereniging Oegstgeest
ondersteund door de gemeente. Bijna honderdduizend euro is al toegezegd door de Provincie
Zuid-Holland, VOF Oegstgeest aan de Rijn, Vastgoed Universiteit Leiden, Dura Vermeer en het
Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds. Er moeten nog fondsen geworven, want dit is echter nog
niet genoeg om het beeld te realiseren.
Cultuurfonds Oegstgeest pleit voor meer informatie en educatie over de beeldende traditie in
Oegstgeest.
4. Behoud en beheer van openbare educatieve werken
Door informatie te verschaffen en aandacht te genereren door CfO is het Waterrad in Poelgeest
gered van afbraak: na de petitie uit de wijk en nieuw onderzoek heeft de gemeente besloten dit
icoon van duurzaamheid toch te behouden.
Cultuurfonds Oegstgeest pleit voor aandacht voor, informatie over en onderhoud van bestaande
beelden. Wat men niet weet ziet men niet.
5. Tentoonstellingsruimte
Cultuurfonds Oegstgeest werkt aan draagvlak voor het realiseren van een behoorlijke
tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst en fotografie. Oegstgeest kent interessante
beeldende kunstenaars in heden en verleden. Om die culturele dimensie kenbaar te maken
heeft Cultuurfonds Oegstgeest uitgewerkte voorstellen gedaan voor een tentoonstellingsruimte,
in de openbare bibliotheek. In verband met de kosten is dit plan niet doorgegaan. In
toekomstige plannen voor de openbare bibliotheek dient ruimte te worden bestemd om de
culturele rijkdom van Oegstgeest in heden en verleden te presenteren.
CfO adviseert graag over de gewenste tentoonstellingsruimte.
6. Financiën
Cultuurfonds Oegstgeest heeft de afgelopen jaren kunnen functioneren dankzij een startdonatie
van Oegstgeester bedrijven en de bijdragen van vrienden en donateurs. Voor ieder project
afzonderlijk is, gebruik makend van de netwerken van het CfO, afzonderlijke financiering
geworven. Maar nu is het geld bijna op. Het CfO pleit dan ook voor een structurele subsidie
door de gemeente, die het fonds helpt aan een basis voor continuïteit en voor matching met te
werven financiering en crowdfunding op projectbasis.
Help Cultuurfonds Oegstgeest om de Oegstgeester kunst en cultuur ook in de toekomst
te kunnen ondersteunen als bijdrage aan een duurzame sociale samenhang tussen
Oegstgeester burgers. Cultuurfonds Oegstgeest is graag bereid bovenvermelde
onderwerpen nader toe te lichten.
www.cultuurfondsoegstgeest.nl
info@cultuurfondsoegstgeest.nl

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@cultuurfondsoegstgeest.nl toe aan uw adresboek.

