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Culturele paragrafen in de 

verkiezingsprogramma’s 
 
 

   Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? 
       

CDA Soest 
Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij 
sportverenigingen- te stimuleren en dan met name onder jongeren. 
Sportverenigingen kunnen meer van elkaar leren en met elkaar samenwerken. 
Datzelfde geldt ook voor verenigingen die zich bezig houden op het vlak van 
cultuur, kunst, muziek of natuur. Ook in die sectoren kunnen verenigingen 
bestaan omdat vrijwilligers zich inzetten. Het CDA wil dat deze verenigingen 
meer dan in het verleden zich op eigen kracht kunnen versterken. 
Sport, kunst en cultuur zorgt voor verbinding tussen mensen. Veel inwoners in 
Soest en Soesterberg zijn actief op dit terrein. Het CDA wil samenwerking 
bevorderen omdat een breed en gevarieerd aanbod van cultuuruitingen en een 
optimaal bloeiend verenigingsleven (bijvoorbeeld op gebied van cultuur, 
amateurkunst, natuur, sport) van groot belang is voor de Soester samenleving. 
Verenigingen worden gestimuleerd zoveel als mogelijk zelfstandig te 
functioneren. 

 
Christen Unie / SGP 
Nog niet ontvangen. 
 
 
 
D66 Soest/Soesterberg 
Voor D66 staat ook in de cultuur de burger centraal. Dankzij die actieve burger 
heeft het particulier initiatief zich in de gemeente Soest in de afgelopen jaren 
meer en meer gemanifesteerd en geleid tot een breed cultureel aanbod. Soest 
heeft regionaal gezien een rijk cultureel leven, met veel actieve verenigingen 
en organisaties, en dat willen we zo houden. 
 
Voor D66 vormen het cultuurfestival, het korenfestival, de kunstroute, het 
kunstlint, atelierroute en andere activiteiten binnen het cultuurplatform 
uitstekende elementen  van een toekomstig  cultuurbeleid. De deelname van 
het bedrijfsleven aan die culturele activiteiten heeft belangrijke meerwaarde. 
Het maatschappelijk rendement van deze activiteiten is hoog en het kost de 
gemeenschap weinig. Het in stand houden van het jeugdcultuurfonds vindt 
D66 belangrijk voor de mogelijkheid tot culturele en muzikale vorming van 
jongeren. 
 
 
D66 streeft naar een samenwerking van instellingen in het kader van het 
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culturele aanbod, zowel in projecten als met de traditioneel gesubsidieerde 
instellingen. Voor de dynamiek en de noodzaak tot besparing zal het 
noodzakelijk zijn de subsidiestromen steeds tegen het licht te houden. Van 
bestaande instellingen zoals Idea verwacht D66 dat vernieuwend en 
besparend cultuurbeleid mee wordt ontwikkeld. De gemeente kan de eigen 
accommodaties beschikbaar stellen voor cultuuruitingen, zoals 
tentoonstellingen en theateractiviteiten. 
D66 bepleit een nauwe samenwerking met het toeristische platform in Soest. 
Een moderne bibliotheek hoort in het centrum van het dorp. Het dient een 
inspirerende klantgerichte ontmoetingsplek te zijn waar mensen graag toeven 
en waar ook allerlei culturele activiteiten kunnen worden gebundeld. D66 ziet 
goede kansen bij het gemeentehuis. Bijkomend voordeel is dat beide functies 
elkaar dan kunnen versterken en dat er bij Idea ruimte vrij komt voor de 
versterking van wonen en winkelen. D66 bepleit in de komende raadsperiode 
een onderzoek naar de kansen voor deze ontwikkeling. 
 
Democraten Soest Natuurlijk 
 
Cultuur raakt iedereen. Het is onderdeel van het dagelijks leven en daarom 
belangrijk voor Soest en Soesterberg. Er zijn veel vrijwilligers die zich 
bezighouden met cultuur en daar moeten we zuinig op zijn. De huidige 
cultuurvisie is tien jaar geleden opgesteld. Hoog tijd dus, dat daar opnieuw 
naar gekeken wordt. Dit omdat in tien jaar tijd veel is veranderd op velerlei 
gebied, bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe media, maar ook in de besteding 
van gelden en particuliere initiatieven. Ook hier zou het samen gebruiken van 
accommodaties bevorderd kunnen worden. 
 
Soest kent een zeer rijk cultureel leven met o.m. Idea, Cabrio, Artishock, 
verschillende podia en festivals. DSN is van mening dat er echter te weinig 
aandacht is voor de ontwikkeling van Jongerencultuur en zou er dan ook 
voorstander van zijn als initiatieven van jongeren meer ruimte zouden krijgen. 
Het Cultuurplatform zou hierin een coördinerende rol kunnen vervullen. 
 
 
Gemeentebelangen Groen Soest 
 
Kunst en cultuur vormt en draagt in grote mate de identiteit van het individu, en 
ook de identiteit van Soest en Soesterberg die wij wensen te behouden. Dat is 
ons thuisgevoel. Een actief cultureel beleid is ook een sieraad voor de 
gemeente: mensen wonen er graag, bezoekers komen graag langs. 
Cultuur trekt toeristen, dat geldt voor zowel het "culturele erfgoed", zoals de 
populaire Ambachtenmarkt en Kunstroute, als voor vernieuwende 
evenementen en attracties. Binnen de gemeente Soest wordt cultuur 
beoefend, gedragen en bewaard door een groot aantal 
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verenigingen en individuen. Het Cultuurplatform is daarbij van belang voor 
samenwerking en ontwikkeling. 
 
 
GroenLinks Soest-Soesterberg 
GroenLinks wil zoveel mogelijk de culturele infrastructuur die er nu is 
behouden, maar zou meer samenwerking in de sector en vernieuwende 
initiatieven toejuichen. Verder wil GroenLinks:  

tten.  

 

en zichtbaar maken van de historische rijkdom van de voormalige Vliegbasis in 
samenhang met het dorp Soesterberg. Daarbij de historische verenigingen en 
de lokale en regionale culturele sector betrekken.  

Historisch Informatiepunt realiseren in IDEA of in Museum Oud Soest.  

 
 
Lokaal Anders Soest 
 
Cultuur. Geen verkwisting maar verrijking 
 
Op het gebied van cultuur kent Soest een grote traditie en uitstekende 
initiatieven van vele Soester instellingen en verenigingen. Kunst en cultuur zijn 
onmisbaar voor een levendig Soest. Hierin spelen de vele 
amateurverenigingen en de meer professionele instellingen – zoals stichting 
Cultuurplatform, Regio Cultuurcentrum Idea, openluchttheater Cabrio, 
vereniging Artishock en de Muziekschool – een belangrijke rol. 
 
LAS wil ervoor zorgen dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk blijven. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat voor dit doel middelen worden ingezet 
zoals het Jeugdcultuurfonds. 
 
In Soest zijn veel vrijwilligers actief die een grote inzet leveren aan 
uiteenlopende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur: o.a. het 
Cultuurfestival, de Koningsnacht, atelierroute Kunstlint, Kunstroute Soest en 
de Oude Ambachtenmarkt. LAS wil de verbinding tussen de vrijwilligers en de 
gemeente versterken. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de inzet en 
initiatieven van vrijwilligers ondersteunt, bijvoorbeeld door inzet van 
ambtenaren en waar echt nodig financieel, zodat we sámen onze mooie 
culturele tradities kunnen behouden. 
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Onze uitgangspunten zijn: 
Erkenning van de waarde die cultuur heeft in het tot stand brengen en 
behouden van de sociale cohesie, die Soest kenmerkt. 
Het culturele klimaat in Soest behouden en waar mogelijk helpen vernieuwen. 
Grote waardering voor alle vrijwilligers die Soest haar culturele kleur geven. 
Bij verlening van gemeentelijke ondersteuning wordt rekening gehouden met 
criteria zoals publieksbereik, artistieke waarde, veelzijdigheid en de mate van 
bijdrage aan het culturele klimaat in Soest. 
Culturele initiatieven en ondernemerschap zoveel mogelijk ondersteunen, 
waarbij subsidie verlenen niet vanzelfsprekend is. 
  
De verbinding tussen vrijwilligers en gemeente versterken: de gemeente 
ondersteunt de inzet en initiatieven van vrijwilligers. 
Een consistent beleid, waarop de culturele instellingen kunnen bouwen. 
Net als bij de sport, is cultuur een middel om de binden. Cultuur moet 
doelgericht ingezet worden om maatschappelijke problemen mee te helpen 
oplossen. Denk aan het bieden van een alternatief aan hangjongeren. 
 
 
Partij van de Arbeid 
Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven. 
Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een levendig Soest. 
Kunstbeoefening door amateurs, muziekschool, bibliotheek, evenementen, 
musea en cultuureducatie. 
Ze zijn een bron van inspiratie en dragen bij tot een kunstminnende gemeente. 
De PvdA is voorstander van een gevarieerd cultureel aanbod. De vele 
amateurverenigingen en de meer professionele instellingen als Idea, Cabrio en 
Artishock spelen daar een belangrijke rol in. 
Door de inzet van middelen zoals een (jeugd)cultuurfonds willen wij ervoor 
zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft. 
Dit betekent voor de komende raadsperiode : 
• De gemeente ondersteunt activiteiten en evenementen voor iedereen, zoals 
het Cultuurfestival, de Koningsnacht, Oude Ambachtenmarkt en 
sportevenementen, zoals de Sylvestercross en Sportgala. 
• Om kinderen van ouders met een kleine portemonnee kennis te laten maken 
met het rijke culturele veld wordt deelname aan het Jeugdcultuurfonds 
voortgezet. 
• De bibliotheek gaat zich aanpassen aan de veranderende voorkeuren van 
jongeren. Idea zal moeten blijven investeren in digitale media en het 
aanbieden van cursussen en evenementen voor jongeren. 
• De gemeente stimuleert initiatieven van inwoners die gericht zijn op 
buurtfeesten of evenementen die Soest of Soesterberg levendig maken. 
 
Partij voor Soest 
Nog niet ontvangen 
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Politieke Vereniging Leefbaar Soest en Soesterberg 
Cultuur 
Nederland is een land met Joods-Christelijke en Humanistische waarden. Alles 
wat Nederland Nederland maakt komt daaruit voort: onze democratie en 
welvaart en het principe van scheiding van kerk en staat. Iedereen in 
Nederland, gelovig of seculier, mag daar trots op zijn en LEEFBAAR SOEST 
zal er alles aan doen om dit te beschermen. 
Op cultureel gebied is de Soest rijk aan voorzieningen. Wij hebben een 
bibliotheek, cultuurplatform en een cultuurfestival. LEEFBAAR SOEST is van 
mening dat de huidige culturele voorzieningen gehandhaafd moeten 
worden. De bibliotheek, Cultuurplatform en Museum Oud Soest komen indien 
nodig in aanmerking voor financiële ondersteuning. We houden de subsidies 
voor deze instellingen in ere, maar we hakken flink in het budget van de 
overige subsidies. Uitgangspunt is dat de gemeente amusement over moet 
laten aan de private sector. 
Speerpunten: 
• Op alle openbare scholen en overheidsgebouwen moet de Nederlandse    
  vlag wapperen 
• Stoppen met subsidies voor nutteloze en andere subsidieslurpende 
  culturele projecten 
• Respect voor tradities: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval, etc. 
• Op 4 mei gedenken wij met respect de slachtoffers van het nationaal 
  socialisme. Op 5 mei vieren wij onze bevrijding. Dat blijft zo. 
• We behouden de subsidies voor het Cultuurplatform Soest, Museum 
  Oud Soest, ons erfgoed en bibliotheek, maar we verlagen de overige 
  kunst- en cultuursubsidies. Permanente cultuursubsidies schaffen we af 
• Geen gemeentelijke ontwikkelingshulp meer. Geen gemeentelijke 
  stedenbanden op kosten van de belastingbetaler 
• De Nederlandse tradities, normen en waarden blijven de basis vormen 
  van het onderwijs 
 
 
SOEST 2002 
Wat vinden wij belangrijk? 
 • Op peil houden van voorzieningen, cultuur en sport. 
Het bestaande rijk geschakeerde kunst- en cultuurleven van Soest moet breed 
toegankelijk blijven en we streven er naar alle bevolkingsgroepen hierbij re 
betrekken. Wij vinden wel dat culturele organisaties zoveel mogelijk op eigen 
benen moeten staan: subsidiëring van culturele activiteiten wordt altijd 
afhankelijk gesteld van een voldoende breed maatschappelijk en cultureel 
belang ervan. Soest2002 wil de plaatselijke musea en bibliotheken blijven 
steunen, en zal gemeente aansporen het nieuwe museum op de vliegbasis 
voortvarend te faciliteren. 
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VVD 
De VVD Soest/Soesterberg wil afspraken vastleggen over ondersteuning van 
culturele activiteiten. De VVD staat voor een subsidiebeleid voor cultuur 
passend bij de omvang van de gemeente Soest, er dient dan ook kritisch 
gekeken worden naar het verlenen van subsidies.  
 

Burgerbelangen Soest 

Nog niet ontvangen. 

Leefbaar Soest 

Cultuur 

Nederland is een land met Joods-Christelijke en Humanistische waarden. Alles wat 

Nederland Nederland maakt komt daaruit voort: onze democratie en welvaart en het 

principe van scheiding van kerk en staat. Iedereen in Nederland, gelovig of seculier, 

mag daar trots op zijn en LEEFBAAR SOEST zal er alles aan doen om dit te 

beschermen. 

Op cultureel gebied is de Soest rijk aan voorzieningen. Wij hebben een bibliotheek, 

cultuurplatform en een cultuurfestival. LEEFBAAR SOEST is van mening dat de huidige 

culturele voorzieningen gehandhaafd moeten worden. 

De bibliotheek, Cultuurplatform en Museum Oud Soest komen indien nodig in 

aanmerking voor financiële ondersteuning. We houden de subsidies voor deze 

instellingen in ere, maar we hakken flink in het budget van de overige subsidies. 

Uitgangspunt is dat de gemeente amusement over moet laten aan de private sector. 

Speerpunten: 

• Op alle openbare scholen en overheidsgebouwen moet de Nederlandse vlag 

   wapperen 

• Stoppen met subsidies voor nutteloze en andere subsidieslurpende culturele                                                    

projecten 

• Respect voor tradities: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval, etc. 

• Op 4 mei gedenken wij met respect de slachtoffers van het nationaal  socialisme.  

   Op 5 mei vieren wij onze bevrijding. Dat blijft zo. 
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• We behouden de subsidies voor het Cultuurplatform Soest, Museum Oud Soest, ons   

erfgoed en bibliotheek, maar we verlagen de overige kunst- en cultuursubsidies. 

Permanente cultuursubsidies schaffen we af 

• Geen gemeentelijke ontwikkelingshulp meer. Geen gemeentelijke stedenbanden op 

kosten van de belastingbetaler 

• De Nederlandse tradities, normen en waarden blijven de basis vormen van het 

onderwijs 

 

 

 

 

 
Aldus de kiesverenigingen die in de gemeente Soest 
deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op  

19 maart 2014. 

 

 

 

 

 


