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Geachte heer / mevrouw ,

Op 20 mei 2019 hebben wij u mogen ontmoeten bij de participatieavond cultuur ter voorbereiding op
de actualisatie van het cultuurbeleid Woerden. Uw betrokkenheid en inbreng heeft ons meer inzicht
gegeven in wat er leeft onder partners in het culturele veld, en op welke vraagstukken en
ontwikkelingen u partnerschap met de gemeente zoekt. Het biedt ons stof tot nadenken en concrete
handreikingen om mee verder te gaan. Dank voor uw bijdrage hieraan.
In de bijlage treft u het verslag aan van de avond. Dit verslag is geen woordelijk verslag, maar beoogt
een samenvatting te geven van opvallende aandachtspunten die u heeft aangedragen. Dit is
aangevuld met bijlagen, waaronder de presentatie van die avond en een zo compleet mogelijke
weergave van de gesprekken aan de werktafels met steekwoorden. Al met al een rijkdom aan
informatie. Het heeft ons veel gebracht.
We hebben die avond het gesprek met u gevoerd aan de hand van een concept-manifest met 9
stellingen over de waarde van kunst, cultuur& creatief vermogen voor Woerden en haar dorpen. Aan
de gemeente nu de taak om uw inbreng gedurende de zomermaanden te verwerken en vertalen naar
een inhoudelijke aanscherping van dit document, als basis voor de uitgangspunten en doelstellingen
voor toekomstig cultuurbeleid. Na de zomer komen we bij u terug tijdens een tweede bijeenkomst en
krijgt u de gelegenheid te reageren op de aangescherpte tekst.

Er is ons veel aan gelegen om een waardevolle verdiepingsslag te maken in verbinding met andere
beleidsdomeinen. Het appél dat er tijdens de avond gedaan werd om een zorgvuldige terugkoppeling
en vervolgproces nemen wij ter harte. Het heeft het college doen besluiten hier meer tijd voor te
nemen tot maart 2020. Wat dat betekent voor de planning van de vervolgstappen in de bestuurlijke
besluitvorming zullen wij u ook na de zomer uiteenzetten.
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een mooie zomer.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting, kunt u zich richten tot Chantal Stuart, beleidsadviseur
Cultuur. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0348-428835.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

P. van de Burgt,
Manager Beleid Sociaal Domein
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