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 Gemeente Soest en stichting Cultuurplatform Soest slaan handen ineen 

voor Gemeentelijke Cultuurprijzen 
  

De jaarlijkse cultuurprijzen van de gemeente Soest komen onder uitvoering van De Stichting 

Cultuurplatform Soest. Dit is de uitkomst van een gesprek tussen wethouder van Cultuur, 

Rosan Coppes, en het bestuur van het Cultuurplatform Soest. Met deze afspraak komt er op 

korte termijn al een vervolg op de uitreiking van de gemeentelijke Cultuurprijs en de 

Cultuurstimuleringsprijs. Begin volgend jaar zal namelijk de eerste Cultuurstimuleringsprijs in 

deze nieuwe opzet worden uitgereikt.  
  

Na het beëindigen van de samenwerking met de huidige jury, ging de wethouder op zoek naar een andere 

vorm om de cultuurprijzen nieuw leven in te blazen. Wethouder Coppes: “Met de uitreiking van de 

jaarlijkse cultuurprijzen kunnen we onze waardering tonen aan de verschillende culturele initiatieven die 

er in Soest zijn. Ik vond het dan ook belangrijk om op zeer korte termijn de uitreiking van de 

cultuurprijzen een vervolg te geven. Het Cultuurplatform wilde graag deze taak op zich nemen. Ik heb 

veel adviezen gekregen de laatste weken en in de opzet, die samen met het Cultuurplatform is bedacht, 

zijn een aantal daarvan verwerkt. Ik ben er van overtuigd dat onze Cultuurprijs bij deze stichting in goede 

handen is en zie dan ook uit naar de eerste uitreiking komend voorjaar!”, aldus Rosan Coppes.  

 

Bert Smit, voorzitter van het Cultuurplatform, kijkt met tevredenheid terug op de constructieve 

besprekingen die hebben geleid tot een vernieuwde opzet van de gemeentelijke Cultuurprijs.  

Hiermee hebben de cultureel betrokkenen in Soest vanaf 1 januari aanstaande de kans om haar 

kandidaten voor de Cultuurstimuleringsprijs voor te dragen. Binnenkort zal de aanmeldingsprocedure via 

de media bekend worden gemaakt. De uitreiking van de gemeentelijke Cultuurstimuleringsprijs zal tijdens 

een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 31 maart 2012 plaatsvinden. Tegelijkertijd zal het 

Cultuurplatform Soest dan ook haar tien-jarig bestaan vieren. 

  

Een belangrijke voorwaarde is het zo veel mogelijk waarborgen van onafhankelijkheid. Er komt een 

andere opzet van de jurering. Dit betekent dat het Cultuurplatform namens de gemeente een 

onafhankelijke cultuurprijscommissie samen stelt. In deze commissie nemen geen bestuursleden van het 

Cultuurplatform plaats. Deze commissie is onderverdeeld in een nominatiecommissie en een 

cultuurprijsjury. De nominatiecommissie bestaat uit een voorzitter en de winnaars van de twee laatste 

edities. Zij leggen jaarlijks een vijftal nominaties voor aan de cultuurprijsjury. Deze cultuurprijsjury, 

bestaande uit drie inwoners uit Soest/Soesterberg, kiest uiteindelijk de winnaar van dat jaar.  

 
 

 

 

 


