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Cultuur is de levensstijl van een samenleving, die uit het verleden tot ons komt en zich voortdurend
ontwikkelt. Kunst is de expliciete uitdrukking van de cultuur en het is een belangrijke richting gever van de
cultuur. De kunsten in al hun verschijningsvormen steunen financieel gesproken op het publiek, ook al
beweren tegenstanders van het cultuurbeleid graag iets anders. Maar steun van de overheid is toch
onmisbaar, omdat de overheid datgene kan steunen:
• dat nu nog te zwak is om zichzelf te redden (zoals het experiment, de vernieuwing),
• dat altijd te zwak zal zijn (zoals bijvoorbeeld poëzie) of
• dat te groot en te kostbaar is voor de sector om zelf te realiseren, zoals de
bouw van schouwburgen en concertzalen.
De totale steun aan de kunsten van alle overheden samen zijn overigens ongeveer wat het Rijk alleen in
drie dagen uitgeeft aan zorg. Historisch is het in Nederland zo gegroeid dat die steun voor de kunsten
vooral van de steden komt. Amersfoort verzaakt sinds jaar en dag zijn plicht op dit terrein. Met ingang van
2018 komt een beetje extra geld beschikbaar. Dat geld is grotendeels incidenteel en wordt nauwelijks
voor de levende kunst bestemd, maar vrijwel alleen voor het afnemen van kunst door het publiek.
Wij willen een cultuurbeleid waarin er een verwelkomende houding is ten opzichte van de levende kunst,
inclusief de vestiging van kunstenaars en de ontwikkelingskansen van wie er in de stad is; een actief
atelierbeleid en een beleid van startersopdrachten horen daarbij. De theaters, die in Amersfoort opvallend
goed met elkaar en met de festivals samenwerken, krijgen als het aan ons ligt voldoende armslag. Het
muziekbeleid in alle disciplines moet een extra boost krijgen. Het gemeentelijk beeldend kunstbeleid, dat
vrijwel niet meer bestaat, willen wij uit de as doen herrijzen door opdrachten en aankopen. Wij zijn er
voorstander van dat alle cultuurgebouwen inclusief de ateliers in een speciale “dochter” van de SRO
worden ondergebracht.

Amersfoort heeft te veel, te kleine, musea; geen ervan kan echt een vuist maken op de terreinen
geschiedenis, kunst of elders. Wij zijn er dan ook tegen dat er daar nog weer een kleintje bij komt, zoals
bijvoorbeeld terugkeer van het kleine Armandomuseum naar de stad. Integendeel zijn wij voorstander van
een plan om binnen circa tien jaar te komen tot een “Museum Amersfoort”, met een brede collectie en
een boeiend beleid (onderzoek, aankopen, exposities) op zowel het gebied van de geschiedenis als dat
van de kunsten; dat museum komt in de plaats van alle onderdelen van “Amersfoort in C”. Een 
Armandopresentatie
en een presentatie van Mondriaan horen natuurlijk in de vaste opstelling van het Museum
Amersfoort. Een plan en een collectie staan in zo’n plan voorop, een gebouw komt ver daarna. Geen van
de bestaande gebouwen is geschikt. Die van Flehite hebben een grote potentiële marktwaarde, het
Mondriaanhuis kan een internationaal gastatelier worden, het Rietveldpaviljoen zou voor de fotografie
kunnen dienen.

Actief voor Amersfoort



a. kunst- en cultuuractiviteiten in buurt, wijk en stad stimuleren en faciliteren
b. kunst en cultuur integreren en borgen binnen alle beleidsvelden met speciale aandacht voor de
verbinding tussen onderwijs en cultuur
c. het behoud van cultureel erfgoed ondersteunen
d. innovaties in cultuur en kunst faciliteren en ondersteunen
e. investeren in werkruimten waar kunstenaars (met elkaar) kunnen werken
f. legale graffitikunst/streetart laten aanbrengen, zodat illegale graffiti wordt voorkomen
g. investeren in innovatieve en experimentele kunst
h. z.s.m. uitvoering geven aan onlangs opgestelde cultuurbeleid en dat faciliteren
i. de bouw van betaalbare atelierwoningen stimuleren
j. intensieve controle op de besteding van de subsidie aan organisaties als theater De Lieve Vrouw
en FLUOR

Amersfoort 2014



Amersfoortse cultuur is er voor iedereen, dus niet alleen voor de elite. Subsidie voor 
cultuurorganisaties met meer dan 30% overhead willen wij opschorten.

BPA



De gemeente stimuleert cultuur in wijken (zowel in verenigingsverband als individueel) als onderdeel 
van ontwikkeling van talenten bij (zorg)kinderen; De gemeente geeft bij het verstrekken van 
subsidiesvoorrang aan laagdrempelige culturele initiatieven (zoals amateurkunst) die van meerwaarde 
zijn voorAmersfoort en niet zonder financiële steun kunnen; Wijkgerichte cultuurhistorische initiatieven 
worden financieel en materieel ondersteund;

Bedrijven in de groene gebieden krijgen kansen voor activiteiten in toerisme, recreatie, zorg en 
onderwijs, bijvoorbeeld voor een zorgboerderij; De gemeente stimuleert de groei van het toerisme en 
promoot de (binnen)stad als dé plek waar toeristen graag komen winkelen, recreëren, horeca 
bezoeken en van het rijke culturele erfgoed genieten; het economische en ruimtelijke beleid is daarbij 
ondersteunend

CDA



De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Via
laagdrempelige activiteiten kunnen minima, ouderen, mensen met een beperking en kinderen in 
armoede
in verschillende wijken kennis maken met sport, muziek en cultuur. Kies je Sport en Kies je Kunst 
blijven
behouden voor de basisscholen en elke wijk heeft ruimtes om te sporten. De ChristenUnie pleit voor 
het
versterken van zogenaamde brede sportverenigingen, die kunnen investeren in de kwaliteit van hun
sportaanbod en verbinding zoeken met onderwijs en het sociaal domein. Door de kwaliteit van het
huidige sportaanbod in de stad, komen er ook topsporttalenten naar boven. Soms is maatwerk nodig 
om
hen de ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar 
bindt
ook samen. De ChristenUnie wil ook het informeel sport stimuleren, buiten de sportverenigingen en
accommodaties, onder meer door het ontwikkelen van recreatieve routes. De laatste jaren is flink
bezuinigd op de speelplaatsen voor kinderen. Als ChristenUnie willen we investeren in speelplekken 
voor
kinderen en jongeren die voldoen aan hun behoeften en het buitenspelen bevorderen. Samen met
buurtbewoners zorgen we ervoor dat er in elke wijk voldoende speelmogelijkheden zijn voor kinderen.
In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis en kunnen zij hun creatieve talenten ontwikkelen. 
Van
de grote aanbieders van muziek- en kunstonderwijs wordt verwacht dat zij gezamenlijk een aanbod
hebben voor de hele stad, maar ook minima bereiken en toptalenten faciliteren. De ChristenUnie wil
amateurkunstverenigingen blijvend ondersteunen. De musea die Amersfoort op de kaart weten te 
zetten
en aansluiten bij de kracht van de stad verdienen versterking. Het bewaren en beschermen van 
objecten,
gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de lokale en regionale geschiedenis vindt
zorgvuldig plaats.

Daarom kiezen wij voor:
Ÿ Buurtsportcoaches die de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg bevorderen.
Ÿ Een zwemdiploma voor elk kind in Amersfoort aan het einde van de basisschoolleeftijd.
Ÿ De mogelijkheid voor ieder kind om sport- of muzieklessen te volgen.
Ÿ Het faciliteren en erkennen van topsporttalent, waarbij ingezet wordt op maatwerk, 

netwerkontwikkeling en het betrekken van het bedrijfsleven.
Ÿ Het terugdraaien van de bezuinigingen op sporttechnisch jeugdkader (o.a. tegemoetkoming voor 

het aannemen van betaalde trainers).
Ÿ Het stimuleren van sportbeoefening door senioren, inactieve jongeren en mensen met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.
Ÿ Voldoende speeltoestellen en mogelijkheden om te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten in 

elke wijk voor oud en jong.
Ÿ Een hoger bereik en participatiegraad onder basisschoolleerlingen voor het aanbod van Kies je 

Sport en Kies je Kunst.

ChristenUnie



Factoren die bepalend zijn voor het ves�gingsklimaat zijn onderwijs, infrastructuur, vergunningenbeleid en
de verbinding tussen cultuur en economie. De toename van vrije �jd s�muleert de vrije�jdseconomie.
Daarnaast is ook de crea�eve economie een belangrijke pijler van de economie geworden.

2.1 Cultuur voor iedereen
Cultuur voegt waarde toe aan de ontwikkeling van het individu en aan de samenleving als geheel. Cultuur
zorgt voor levendigheid en verbinding, maar is ook een economische motor voor de stad. Deze
maatschappelijke en economische waarde van cultuur is van essen�eel belang voor de stad en daar
staat D66 voor. Naast het huidige beleid van subsidieverstrekking willen we meer investeren in cultuur
door meer te faciliteren en extra ruimte te maken voor cultureel ondernemerschap. Investeringen in onze
basisvoorzieningen zijn nodig, zoals bij het Eemhuis, dat de func�e van kenniscentrum gaat vervullen met
Bibliotheek Eemland, Archief Eemland en Scholen in de Kunst. Dit kenniscentrum kan daarnaast in
samenwerking met de Kamer van Koophandel en het UWV zorgen dat mensen een leven lang kunnen
leren. Hierdoor kunnen talenten tot bloei komen, nieuwe inzichten tot stand komen en mensen zich
voorbereiden op nieuwe kansen die zich aandienen op de arbeidsmarkt. We willen mooie, extra
evenementen die zorgen voor verbinding en levendigheid.
Amersfoort is een stad met een prach�g middeleeuws centrum en een breed aanbod van kunst en
cultuur. Voor D66 geldt dat het cultuuraanbod van Amersfoort een stadse allure krijgt met
(boven)regionale uitstraling: breed en toegankelijk, voor alle inwoners, met verschillende behoe�es.
Voor alle doelgroepen dient er iets te zijn: van art movie tot club, van spectaculaire experimentele
evenementen tot klassieke kunst en erfgoed. Dat culturele aanbod kunnen we alleen samen met de
inwoners ontwikkelen, zodat het bijdraagt aan de economische levendigheid in de stad. Dat geldt niet
alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken.
Amersfoort ontwikkelt met haar cultureel aanbod een steeds grotere aantrekkingskracht op mensen van
buiten de stad. Mensen uit de regio komen hier om te winkelen of uit te gaan. Maar ook (inter)na�onaal
staat Amersfoort op de kaart, met evenementen als Amersfoort Jazz, Dias La�nos, Into the Woods en
Spoffin. Deze bezoekers brengen niet alleen meer levendigheid, ze leveren ook een bijdrage aan de lokale
economie. Dat kan worden versterkt door op het gebied van toerisme en recrea�emeer ambi�e te tonen,
meer budget voor een betere citymarke�ng van de stad vrij te maken en een intensievere afstemming
met Utrecht en Amsterdam. Om deze groei in het culturele aanbod te bereiken, voor zowel bewoners als
bezoekers, wil D66 niet investeren in een nieuw groot
gebouw, maar enerzijds bestaande goed func�onerende culturele organisa�es versterken, zodat er meer
ruimte is voor een diverser culturele programmering en anderzijds een innova�ebudget vrijmaken. Dit
Innova�ebudget s�muleert gesubsidieerde culturele instellingen en organisa�es om nieuwe projecten op
te ze�en samen met cultuurmakers, kunstenaars en andere instan�es om daardoor een breder, ander
publiek te bereiken en/of in te ze�en op toepassing van e-cultuur in de kunsten.
D66 wil het Rietveldpaviljoen een permanente culturele invulling geven met een bovenregionale uitstraling.

2.2 Samenwerken maakt sterker
Amersfoort is rijk aan culturele instellingen, musea en organisa�es die zich inze�en voor cultuur en
vrije�jdseconomie. Maar er is ruimte voor en behoe�e aan meer. Zo wil D66 meer kunst in de openbare
ruimte realiseren en mogelijkheden creëren voor nieuwe kunst- en cultuurini�a�even. Niet meer van
hetzelfde, wel anders en voor diverse doelgroepen. Het cultureel ondernemerschap kan verder worden
ges�muleerd door een netwerk te creëren tussen organisa�es die zich met cultuur bezighouden, om zo
een aanvullend en onderscheidend aanbod te creëren. Door organisa�es te verbinden en te commi�eren
aan maatschappelijke doelen of vanuit gezamenlijke thema’s met elkaar en de stad te laten werken. We
willen meer werken aan natuurlijke samenwerkingsverbanden die elkaar versterken, waarin ook andere
culturen een plek krijgen.
Ruimte voor cultuurmakers.
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Crea�ef ondernemerschap zorgt voor levendigheid en verbinding in de stad.
Met na�onale fes�viteiten wil D66 dat Amersfoort meer ambi�e toont. Koningsnacht en Koningsdag
hoeven we niet te beperken tot een leuke kleedjesmarkt en naast de herdenkingen op 4 mei kunnen we
in Amersfoort ook een bevrijdingsfes�val gebruiken om op 5 mei onze vrijheid te vieren.

2.3 Cultuureduca�e zorgt voor verbinding en talentontwikkeling
Kunst en cultuur verrijkt en verbreedt de visie van een mens, daarom vinden wij het Jeugdcultuurfonds
voor gezinnen met een laag inkomen (maximaal 120% van de bijstandsnorm) zo belangrijk. Met mooie
ini�a�even kunnen Amersfoortse kinderen al op jonge lee�ijd de waarde van cultuur ervaren. D66 wil op
verschillende manieren s�muleren dat kinderen en jongeren in de stad in aanraking komen met het
cultuuraanbod. Met de uitvoering van de cultuurvisie ze�en we daarom meer in op cultuureduca�e en
sterkere verbindingen tussen de diverse culturele organisa�es en het onderwijs, met als doel
talentontwikkeling te s�muleren. Voor die verbinding is het belangrijk dat de func�e van
combina�efunc�onaris cultuur behouden blij�.

2.4 Cultuurvisie: door samenwerking
D66 onderschrij� de cultuurvisie met een focus op en ruimte voor cultuurmakers, zoals autonome
kunstenaars en theatermakers. Om voldoende ruimte beschikbaar te blijven stellen voor
sociaalmaatschappelijke en culturele ini�a�even die onvoldoende middelen hebben om commercieel
vastgoed te huren, dient het beleid om het gemeentelijk vastgoed af te stoten aangepast te worden. We
willen dat de gemeente samen met sociaal-maatschappelijke en culturele ini�a�even beleid gaat
ontwikkelen om hen aan passende huisves�ng te helpen, bijvoorbeeld via erfpachtconstruc�es voor
maatschappelijk vastgoed.

Het bredere aanbod kan ook zichtbaarder worden door organisa�es qua marke�ng meer met elkaar te
verbinden. Het historisch centrum, Mondriaanhuis, Dierenpark Amersfoort en het nabij gelegen Na�onaal
Militair Museum in Soesterberg zijn trekkers, maar het is de vraag of zij elkaar versterken. We willen niet
alleen verbinding tussen culturele instellingen creëren, maar hen ook belonen voor die samenwerking.

D66 Amersfoort is voor verdere professionalisering van de subsidieverstrekking aan alle culturele par�jen,
met betere informa�evoorziening en controle via visita�e bij structureel gesubsidieerde par�jen.
We zien voor de gemeente een regiefunc�e als het gaat om de organisa�e van fes�vals en culturele
evenementen. Samen met de Serviceorganisa�e Evenementen kan de gemeente de verbinding leggen
tussen organisa�es en ondernemers om een gelijkma�g aanbod van ac�viteiten en fes�vals over het jaar
en door de hele stad te realiseren. In dat kader stellen we voor om de jaarlijkse bijeenkomsten van
evenementenorganisa�es, horeca en andere betrokkenen zo te organiseren dat het gericht is op
samenwerking om zo een samenhangende programmering voor het volgende culturele seizoen te
realiseren.

D’66



DENK

Uit hun punt 2

EEN LERENDE SAMENLEVING WAARIN WIJ IEDERS TALENT BENUTTEN 

Brede scholen, brede klassen en brede cultuur De school is de plek bij uitstek waar 
kinderen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar leren begrijpen. Niet het ideale 
traject van de ‘gemiddelde leerling’, maar de ontwikkeling van een kind in groepsverband 
moet weer centraal staan. Daarom is het van belang dat kinderen van verschillende 
niveaus samen met elkaar leren in brede scholen en brede (brug-)klassen. Kinderen die 
wat meer moeite hebben met leren, krijgen zo de kans om zich op te trekken aan kinderen
die dingen wat sneller oppakken. Ook op het gebied van cultuur moet ‘breedte’ 
centraal staan: bijdragen aan cultuur moeten ten goede komen aan brede cultuur, 
die de volle breedte van onze samenleving aanspreekt. 



Kunst en cultuur Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open
stad hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten.
Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en gee� glans aan ons bestaan. Maar
kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoe�ng en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen
in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle
kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - ona�ankelijk van het inkomen van hun ouders. In de jaren
die achter ons liggen is sterk bezuinigd op kunst en cultuur. Hoe moeilijk ook, deze bezuinigingen hebben
wel geleid tot innova�e in de sector. GroenLinks is blij met de impuls die de nieuwe directeur van Scholen
in de Kunst gee�, en de vernieuwde presenta�e in het Mondriaanhuis, onderdeel van Amersfoort in C. De
openbare bibliotheek in het Eemhuis hee� zich ontwikkeld tot geliefde ontmoe�ngsplaats en studeerplek
en besteedt veel aandacht aan laaggele�erdheid. De sector hee� echter geen vet meer op de bo�en.
Amersfoort is wat inwonertal betre� de 15de stad van Nederland - het cultuuraanbod hangt echter rond
de 32ste plaats. We willen een inhaalslag. De komende jaren willen wij kunst en cultuur niet confronteren
met nieuw beleid maar versterken en de kans geven de huidige ontwikkelingen door te ontwikkelen.

Dit is wat wij willen:
● Poppodium FLUOR wordt door de huurconstruc�e in De Nieuwe Stad (die door de gemeente bedacht
is) erns�g benadeeld. FLUOR moet een eerlijke kans krijgen door de uitstaande lening voor hen af te
lossen.
● Herontwikkeling van De War als brede broedplaats mogelijk maken, zowel wat loca�e als financiën
betre�.
● Scholen in de Kunst in de gelegenheid stellen het ingeslagen beleid verder te implementeren, met
name de ac�viteiten die (mede) een maatschappelijk doel dienen zoals Young Leaders, Kinderen
ontdekken Muziek, en Wijk- of Leerorkest.
● De lee�ijdsgrens van het Jeugdcultuurfonds (waardoor kinderen en jongeren uit armere gezinnen
bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen kunnen nemen), eerst optrekken tot 18 jaar, daarna tot 23
jaar, zo mogelijk in samenwerking met HU Amersfoort en de MBO’s.
● Amersfoort in C de kans geven Museum Flehite te herontwikkelen tot een museum met smoel en lef.
● Braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen en andere rafelranden van de stad zijn van grote
waarde voor stedelijke cultuur. De gemeente brengt dergelijke plekken in kaart en ondersteunt culturele
ini�a�even om daar te landen.
● Een meer divers cultuuraanbod door innova�eve en originele evenementen te faciliteren
● De lokale omroep koesteren als luis in de pels van de lokale democra�e. Amersfoort verdient een
volwaardige publieke lokale omroep, om inwoners en instellingen te informeren en te betrekken bij
ontwikkelingen in de lokale samenleving. De gemeente stelt jaarlijks structureel een bedrag ter
beschikking waarmee de con�nuïteit en kwaliteit van de publieke lokale omroep gewaarborgd wordt.
GroenLinks wil dat er geïnvesteerd wordt in een sterke en moderne lokale omroep (radio en tv).
● Subsidies handhaven voor amateurkunst als voertuig voor persoonlijke ontwikkeling, cultuurpar�cipa�e
en sociale cohesie
● Wij willen de “roetveegpiet” introduceren o.a. bij de Sinterklaasoptocht in Amersfoort.

GroenLinks



Het beleven van kunst en de uitoefening daarvan is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. Een
goed cultureel klimaat bepaalt in hoge mate de aantrekkelijkheid van de stad. Door de forse financiële
ingrepen in de afgelopen raadsperiodes hebben de basisinstellingen op dit gebied zich moeten 
beperken
tot de meest noodzakelijke activiteiten. Maar het heeft ook het ondernemerschap aangewakkerd
waardoor er meer overeind is gebleven dan verwacht. Kunsteducatie is een belangrijk thema in de
komende periode. Ook de jongerencultuur, het ‘makers’-klimaat en kunst in de openbare ruimte 
vragen
om structurele aandacht. Het Jeugdcultuurfonds is een belangrijk instrument om de financiële drempel
voor kinderen met ouders op bijstandsniveau te slechten.
De amateurkunst vormt een culturele humuslaag die belangrijk is voor de stad. Ook voor de 
cultuursector
geldt dat een gezond talentenprogramma uiteindelijk ten goede komt aan de breedtekunst, daarom wil
de PvdA zich blijven inzetten voor talentontwikkeling. De huidige drie museale voorzieningen zijn wat
mager voor een stad met onze omvang. Door een goede en slimme samenwerking met andere musea 
en
particulieren zou Amersfoort ook in dit opzicht een nog aantrekkelijkere stad kunnen worden.
Amersfoort heeft, naast de regionale omroep, zijn eigen lokale omroep. Het is belangrijk dat deze
organisaties de lokale nieuwsgaring verzorgen en een breed publiek aan zich weten te binden. Daar 
hoort
een passend budget bij.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:
• het cultuurbudget substantieel verhogen;
• een gezonde bedrijfsvoering en een aantrekkelijke programmering van de popcultuur mogelijk
maken;
• de amateurkunstverenigingen met een structureel budget laten bouwen aan hun verdere
ontwikkeling;
• de culturele basisinstellingen verplichten een bijdrage aan het wijkwelzijn te leveren;
• de rol van de ABC-scholen en het werk van combinatiefunctionarissen behouden en versterken;
• Amersfoort als festivalstad verder ontwikkelen door ondersteuning van organisatoren;
• de samenwerking bevorderen tussen het Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst met
de andere culturele instellingen om stimuleringsprogramma’s in het onderwijs mogelijk te maken;
• voor talenten kansen en ontwikkelmogelijkheden bevorderen;
• een plan ontwikkelen om door slimme samenwerking een betere museale voorziening te 
creëren.cipa�e
en sociale cohesie
• Wij willen de “roetveegpiet” introduceren o.a. bij de Sinterklaasoptocht in Amersfoort.

PvdA



SGP

Leven

Rentmeesterschap is een belangrijke Bijbelse opdracht. We zijn verantwoordelijk voor het 
behoud van de aarde, een duurzame omgang met natuurlijke grondstoffen en een 
gezonde wijze van leven. Dit met het oog op de kwaliteit van ons eigen leven en wonen, 
maar ook gelet op het perspectief van toekomstige generaties. Duurzaamheid staat 
daarom hoog in het vaandel. Een duurzame levenshouding verplicht ons ook tot een 
verantwoorde omgang met financiële middelen, zowel op korte als lange termijn.
Bij leven horen ook verantwoorde vormen van vermaak en vorming. De SGP hecht 
waarde aan het levend houden van het historisch en cultureel besef van mensen, 
aan klassieke muzikale vorming van kinderen en bevordering van de leescultuur. 
Vormen van vermaak die niet strijdig zijn met de leefregels die God ons geeft in de 
Bijbel en niet tot last van onze naaste zijn, ondersteunen we.

Voorbeelden:

Ÿ het voorkomen van tekorten en opbouwen van reserves.
Ÿ het promoten en faciliteren van goede fietsverbindingen om zodoende een positieve 

impuls te geven aan veiligheid, doorstroming en volksgezondheid.
Ÿ het invoeren van groene-golf-zones ter beperking van de uitstoot van uitlaatgassen.
Ÿ werken aan een energie neutrale stad door het promoten en faciliteren van wind- en 

zonne-energie (collectieven), het gebruik van aardwarmte en het terugdringen van 
energieverbruik (led-verlichting).

Ÿ duurzaamheid bij o.a. afvalverwerking en het opwekken van energie.
Ÿ het bevorderen van (cultuur)historisch besef d.m.v. het steunen van culturele 

activiteiten die qua inhoud verantwoord en educatief zijn.
Ÿ muzikale vorming van kinderen mogelijk maken voor elk kind in Amersfoort, 

ongeacht de financiële draagkracht van de ouder(s).
Ÿ het stimuleren van toegankelijkheid tot bibliotheken voor alle leeftijdsgroepen uit de 

stad.



Culturele instellingen en sportverenigingen koesteren en ondersteunen we. We zetten alles op alles
voor een passende plek voor De WAR en geven cultuurverenigingen en festivals de ondersteuning die 
zijverdienen. We moeten voorkomen dat de Amerena een bodemloze put wordt waar andere
sportverenigingen voor moeten betalen.

Cultuur voor iedereen
Waarom zijn de afgelopen jaren zoveel Amersfoortse kunstenaars afgehaakt? Waarom zijn er niet 
genoeg oefenruimtes voor bandjes en expositieruimtes voor kunstenaars? Hoe kan het dat een groep 
als De WAR niet wordt gesteund maar wordt tegengewerkt?
Kunstenaars moeten worden ondersteund, cultuur moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dit zijn de
voorstellen van de SP.
• Kunst en cultuur verrijken het leven. Juist daarom moeten kunst en cultuur voor iedereen
toegankelijk en bereikbaar zijn. Daarom moeten de Amersfoortse musea minstens twaalf dagen
per jaar gratis toegankelijk zijn voor Amersfoorters. Via een stadspas krijgen minima korting op
musical, opera, ballet en alle andere cultuuruitingen.
• Cultuur krijgt in Amersfoort de ruimte. Er komt een plek waar Amersfoortse kunstenaars kunnen
exposeren. Dit in combinatie met ruimte voor andere Amersfoortse/regionale cultuuruitingen
zoals fotografie, theater en muziek. Ook dienen er voldoende betaalbare oefenruimtes voor
beginnende bandjes te zijn.
• FLUOR heeft zich bewezen als poppodium van Amersfoort. Haar toekomst stellen we dus veilig.
De gemeente investeert daarom in het huidige poppodium FLUOR en ziet erop toe dat het geld
goed besteed wordt. Feesten voor 16- en 17-jarigen worden op regelmatige basis door FLUOR
georganiseerd.
• Cultuur en culturele activiteiten horen ook in de wijk thuis. We steunen het wijkmuseum in het
Soesterkwartier. In alle wijken wordt de wijkbibliotheek weer in ere hersteld, waar mogelijk in
samenwerking met buurtcentra.
• Vele Amersfoorters beoefenen hun hobby bij een muziek-, dans- of andere kunstvereniging.
Deze verenigingen vervullen een belangrijke rol binnen de stad. Daarom investeren we in deze
amateurkunstverenigingen.
• Festivals bevorderen de samenhang in de stad. Evenementen verdienen daarom ondersteuning
van de gemeente. De festivals worden, daar waar mogelijk, over de stad verspreid, zodat niet
alleen de lusten maar ook de lasten eerlijk worden verdeeld.
• Op alle scholen moet aandacht zijn voor cultuur. De gemeente dient cultuureducatie te steunen
en samenwerking te bevorderen tussen culturele instellingen, (jonge) kunstenaars en onderwijs.
• De WAR is van grote waarde voor Amersfoort. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontstane
situatie bij De WAR en moet zorgen voor een nieuwe plek zodat deze waardevolle broedplaats
behouden blijft.
• Gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed moeten goed onderhouden worden door de
gemeente.
• Bij langdurige leegstand moet er gezocht worden naar alternatieve bestemmingen. Op dit
moment zijn veel historische panden in handen van Stadsherstel, deze historische panden in de
binnenstad mogen niet verkocht worden aan de markt.
• Nationaal monument Kamp Amersfoort verdient ook steun van de gemeente.

SP



Kunst en cultuur steunen
De WAR moet blijven en de gemeente Amersfoort moet hen de mogelijkheid bieden om tegen een 
redelijke huur of erfpacht een ruimte te gebruiken. De WAR is zoals zij zelf zeggen, “een broedplaats, 
voor onderzoek, met open werkplaatsen die door iedereen gebruikt kunnen worden. Een kiemplek 
waar nieuwe ideeën kunnen groeien in een veilige omgeving, te midden van geestverwanten die graag 
een handje toesteken.” Een dergelijk initiatief moet je als gemeente omarmen en koesteren.

Vrede o Recht



Ondernemerschap in de cultuursector is voor de VVD belangrijk. Er moet inventief worden omgegaan 
met
de beschikbare middelen. De VVD is voorstander van projectsubsidies boven structurele subsidies.
Hiermee komt er voor cultuurinstellingen en evenementen een directe koppeling tussen budget en
resultaat. De structurele subsidies kunnen dan omlaag. Culturele instellingen zullen efficiënter moeten
gaan werken en vooral samenwerken over de gehele breedte van het veld om elkaar te versterken en 
aan
te vullen. Geen ‘eigen koninkrijkjes’ maar een gezamenlijke centrale kaartverkoop, administratie, ICT en
andere backoffice voorzieningen.

7
Amersfoort heeft een passend aanbod van theaters en poppodia. Qua musea is Amersfoort met een 
klein
en versnipperd aanbod te groot voor het servet maar te klein voor het tafellaken. Op korte afstand van
Amsterdam en Utrecht hoeven we niet te concurreren met het aanbod uit deze steden maar een
schaalvergroting met goede tentoonstellingen die veel bezoekers trekken ligt zeker binnen onze
mogelijkheden. Hiervoor wil de VVD langs de oevers van de Eem ruimte bieden aan initiatieven voor 
een
publiekstrekker, bijvoorbeeld in de vorm van een uniek museum. Dit kan dienen als magneet voor de te
ontwikkelen Kop van Isselt en als vervanging van enkele bestaande musea die in hun mogelijkheden te
beperkt zijn.

Geen eigen cultuur-koninkrijkjes maar een gedeelde backoffice.

Voor de VVD zouden culturele instellingen hun bestaansrecht zo veel mogelijk moeten verdienen uit de
markt. Onvoldoende betalende bezoekers is een signaal over het bestaansrecht 
van een instelling. De
gemeente moet in dat geval niet doorgaan met subsidiëren. Het geven van 
muziek- en dansles is voor de
VVD geen kerntaak van de overheid. We zien dat er vele succesvolle 
commerciële muziek- en
dansscholen in de stad zijn die zonder subsidie hoogwaardige lessen geven. 
Een nadeel is dat deze scholen alleen lessen aanbieden in populaire 
instrumenten of dansstijlen. In de komende periode willen
we onderzoeken hoe op een aantrekkelijke manier commerciële muziekscholen 
ook lessen voor minder

gebruikelijke instrumenten kunnen aanbieden.

De vele evenementen in de stad maken de stad levendig en aantrekkelijk voor jong en oud. De VVD wil
dat zoveel mogelijk evenementen na verloop van tijd zelfvoorzienend zijn. Populaire evenementen zoals
Into the Woods en Lepeltje Lepeltje laten zien dat dit mogelijk is. Veiligheidseisen rond evenementen zijn
de afgelopen jaren aangescherpt. Het is de verantwoordelijkheid van de organisaties van evenementen
om met elkaar en met de gemeente te zorgen voor passende veiligheidsmaatregelen. Hierbij stimuleren
we de inzet van stagiair-beveiligers tijdens de MBO-opleiding om hen praktijkervaring te bieden.
De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de samenleving. De bijdrage aan de bestrijding van
laaggeletterdheid en taallessen aan nieuwkomers in het taalcafé zijn laagdrempelig en nuttig bij de
integratie in onze samenleving.
Ÿ Een deel van de structurele cultuursubsidies aan cultuurinstellingen willen we omzetten naahelder 

afgebakende eenmalige subsidies voor culturele projecten.
Ÿ We zetten in op een gezamenlijke centrale kaartverkoop, administratie, ICT en andere backoffice 

voorzieningen van culturele instellingen.
Ÿ Ter vervanging van enkele bestaande musea die nu een versnipperd en beperkt aanbod kennen, 

bieden we de ruimte voor een initiatief voor een uniek museum voor het nog te ontwikkelen 
Eemkwartier.

VVD
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