Bekijk de webversie

Wij vinden cultuur belangrijk, maar dat wist u al. Wat u nog niet weet is wat onze
vertegenwoordigers die meedoen aan de komende Gemeenteraadsverkieziengen van cultuur
vinden. Wat gaan zij bijdragen de komende vier jaar? Wij zetten het op een rij voor u. Hieronder
de cultuurparagrafen uit de verkiezingsprogramma's van alle deelnemende partijen. Veel
leesplezier en veel wijsheid op 14, 15 of 16 maart as.

Progressief Oegstgeest
Kunst, cultuur en erfgoed zijn belangrijke aspecten van het leven. Ze stimuleren creativiteit en
identiteit, geven houvast en bevorderen maatschappelijke samenhang. Oegstgeest is een dorp
met een levendig cultureel aanbod.
PrO vindt het belangrijk om dit in stand te houden. Een belangrijke plaats wordt ingenomen door
de bibliotheek. Deze zet zich actief in voor leesbevordering, bestrijding van (digitale)
laaggeletterdheid en is een lokaal centrum voor activiteiten en ontmoeting.
Door de coronacrisis zaten inwoners van Oegstgeest gedwongen thuis en was er weinig ruimte
voor ontmoetingen. De culturele sector is (onevenredig) hard geraakt door de coronacrisis. Om
inwoners weer bij elkaar te brengen is er behoefte aan laagdrempelige culturele activiteiten. De
gemeente dient ruimhartig om te gaan met het evenementenbeleid de komende jaren.
Erfgoed is een waarde die inwoners aan objecten of tradities toekennen. Dit vraagt vele,
zorgvuldige dorpsgesprekken. Het is van belang dat meerstemmigheid ook aandacht krijgt in de
interpretatie en educatie rond erfgoedobjecten.
WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK
- Er moet een integraal plan komen voor het gebied rond het dorpscentrum en Lange Voort,
inclusief de toekomst van de bibliotheek. De bibliotheek moet een centrale ontmoetingsplaats
zijn met verschillende functies, zoals kennis, cultuur en ontwikkeling. In een nieuw onderkomen
zal de bieb een centrale plaats innemen naast andere functies als bijvoorbeeld volksuniversiteit,
klantcontactcentrum van de gemeente, culturele activiteiten, cultuurfabriek en eventueel horeca.
- Wij willen dat de gemeente een faciliterende rol speelt bij de organisatie van een jaarlijks
terugkerende culturele dorpsweek met verschillende activiteiten om bewoners weer samen te
brengen. Er wordt hiervoor een budget beschikbaar gesteld.
- Dat de gemeente meedenkt bij de mogelijkheden om in leegstaande winkelpanden culturele
pop-up tentoonstellingen te organiseren, door bijvoorbeeld (hobby-)fotografen en/of –
kunstenaars.
- De mogelijkheden onderzoeken voor een graffiti-oefenplaats bij één van de onderdoorgangen
onder de A44 en de fietstunnel bij Teylingereind.
- Meer aandacht voor Oegstgeest als schrijversdorp, met initiatieven als bijvoorbeeld een
wandel- of fietsroute langs bijzondere plaatsen en dit indien mogelijk te koppelen aan
literatuuronderwijs op scholen in Oegstgeest.
- Vanuit de gemeente moet meer aandacht en ondersteuning komen voor muziekonderwijs op
basisscholen.
- De waarden van bestaande en nieuwe erfgoedobjecten dienen goed beschreven te worden
zodat de objecten ook goed, adequaat, en niet belemmerend, beschermd kunnen worden in
omgevingsplannen.

D66
We willen dat de gemeente zorgt voor de verbinding tussen scholen, sportclubs, kinderopvang,
cultuur en andere verenigingen.
Cultuur is belangrijk. Er is daarom ruimte voor andere activiteiten en aandacht voor culturele
vorming. Dit helpt ons om het meeste te halen uit kunst en cultuur en eraan te kunnen
bijdragen. Bij cultuur hoort een moderne bibliotheek die laagdrempelig toegankelijk is. Muzieken cultuuronderwijs worden gestimuleerd en evenementen als de poldercross of de viering van
Koningsdag versterken onze gemeenschapszin.
● In Oegstgeest is culturele vorming voor alle kinderen toegankelijk. Dit gebeurt bij voorkeur in
samenwerking met lokale kunstenaars. We realiseren plekken in het dorp waar lokale
kunstenaars hun werk kunnen laten zien.
● Een moderne bibliotheek is voor iedereen toegankelijk om boeken te lenen, informatie te
zoeken, cursussen te volgen, mensen te ontmoeten, te studeren en te leren coderen.
● De gemeente stimuleert de mogelijkheden om muziekonderwijs te volgen.
● D66 is voor het beschikbaar stellen van bestaande culturele instellingen als
ontmoetingslocatie waar verschillende activiteiten voor jongeren georganiseerd kunnen worden,
zoals gametoernooien, spelmiddagen, debatavonden, enz.

VVD
Cultuur Oegstgeest kent een rijk cultureel leven dankzij vele actieve vrijwilligers en organisaties.
VVD Oegstgeest hecht hier grote waarde aan en wil dat de gemeente dergelijke activiteiten blijft
faciliteren en ondersteunen waar nodig. Oegstgeest heeft diverse mooie historische gebouwen
en parken. VVD wil dit cultureel erfgoed behouden door het beter te beschermen, te benutten
en te laten beleven.

De VVD wil de subsidie aan Dorpsmarketing Oegstgeest voortzetten. Investeren in
dorpsmarketing moedigt onze eigen inwoners en mensen in de regio aan om gebruik te maken
van onze uitstekende faciliteiten op het gebied van winkelen, horeca, cultuur, recreatie en
natuurbeleving.

Lokaal Oegstgeest
Cultuur verbindt. Oegstgeest kent een rijke culturele traditie en een groot cultureel aanbod. Veel
Oegstgeestenaren en Oegstgeester organisaties zetten zich in voor de ontwikkeling van kunst
en cultuur in Oegstgeest. Vele vrijwilligers, maar ook organisaties als het Dorpscentrum, de
bibliotheek en het Cultuurfonds Oegstgeest.
Oegstgeest is een schrijversdorp. Het is niets voor niets dat de Stichting Dorpsmarketing de
slogan “Terug naar Oegstgeest” heeft geadopteerd.
Ondanks de inzet van vele vrijwilligers, komt cultuur niet zonder financiële middelen tot stand.
Cultuur is niet gratis. Het is dus ook van belang dat de gemeente Oegstgeest culturele
initiatieven financieel ondersteunt en daarmee een structurele basis legt voor het culturele leven
in Oegstgeest.

CDA
Cultuur is waardevol. Cultuur speelt een belangrijke, verbindende en vormende rol in de
samenleving, ook in Oegstgeest. Het belang van cultuur in ons dorp kent vele gezichten:
letterlijk, omdat veel dorpsgenoten zich vrijwillig inzetten voor een levendig cultureel aanbod.
We waarderen de rol die bijvoorbeeld het Cultuurfonds Oegstgeest, het Platform voor Kunst,
Cultuur en Erfgoed en het Dorpscentrum hierin speelt. Maar ook figuurlijk heeft cultuur hier vele
gezichten: in de vorm van kunst in de openbare ruimte, cultuurhistorische gebouwen en natuur,
muurgedichten, het Osger-weekend bijvoorbeeld, en in de vorm van de bibliotheek: een
voorziening die ook vandaag in de samenleving nog steeds een belangrijke rol vervult. Het CDA
Oegstgeest ziet het aflopen van het (relatief dure) huurcontract voor de huidige locatie van de
bibliotheek in 2025 als een logische aanleiding om tijdig en dus snel na te gaan denken over
een toekomstbestendige invulling van de bibliotheekfunctie in het dorp. Daarbij is de inzet om dit
ook tot een versterking van andere sociale en/of culturele functies te laten leiden.
Ook willen wij dat elke buurt over kunst in de openbare ruimte beschikt. Dat betekent dat er in
Nieuw Rhijngeest snel een kunstwerk moet komen. De gemeente kan hieraan een passende
bijdrage leveren. Dat geldt ook voor het memoreren aan Oegstgeest als ‘schrijversdorp’. De
speciale ‘schrijverstegels’ die in dit kader in dit dorp te vinden zijn, zijn aan vervanging toe en
soms gevaarlijk glad. Het CDA Oegstgeest wil dat het gemeentebestuur deze vervangt dan wel
een andere manier vindt om Oegstgeest als ‘schrijversdorp’ - samen met onder andere Stichting
Dorpsmarketing Oegstgeest - eer aan te doen.

Hart voor Oegstgeest
Sport, bewegen en cultuur moeten nadrukkelijker op de agenda van de gemeente.
- Het blijven ondersteunen van het bestaande netwerk, de Sociale Makelaar en de
Vrijwilligersmakelaar voor de bestrijding van eenzaamheid.
- Het waarborgen van de aanwezigheid van de Bibliotheek en de Volksuniversiteit in
Oegstgeest.
- Het bevorderen van culturele voorzieningen, van goede faciliteiten van sportverenigingen en
het uitbreiden van mogelijkheden voor bewegen in de openbare ruimte.

BVNL Oegstgeest
Op de landelijke website van BVNL kunt u bij standpunten wel zien dat wij het behoud van de
Nederlandse cultuur heel belangrijk vinden.

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.

