
OPEN BRIEF AAN ALLE POLITIEKE PARTIJEN IN SOEST 

Gaan voor een kleurrijke samenleving  
en een stimulerend cultuurbeleid!   

Soest, 1 februari 2014. 
 
Cultuur heeft een belangrijke waarde en speelt een grote rol bij de participatie, emancipatie en het 
welbevinden van de burgers in Soest en Soesterberg. De lokale overheid, ook wel genoemd de 
eerste overheid die dus dicht bij de burgers staat, heeft een belangrijke rol bij het stimuleren van 
een cultureel klimaat. Dat beleid heeft opbrengsten en veel waarde voor de gemeente Soest en 
Soesterberg. Cultuur draagt bij aan een bruisende en vitale gemeente waar het goed wonen, 
werken, ontwikkelen én verblijven is. Cultuur is een belangrijke gemeenschapsvoorziening voor 
Soest en Soesterberg. Cultuur kent vele vormen en die diversiteit is het sleutelwoord voor alle 
culturele uitingen. Daarom nodigen wij alle politici uit om te blijven investeren in de culturele 
voorzieningen en het culturele klimaat in de gemeente. Zeker ook van 2014 – 2018.  
 
Het Cultuurplatform heeft met de aangesloten deelnemers en belangstellenden gecommuniceerd. 
Het resultaat is dat de professionals, amateurs, beeldende kunstenaars, zangers en zangeressen, 
muzikanten en toneelspelers, docenten en cultuur consumenten, de lokale politici vragen het 
culturele klimaat in Soest en Soesterberg te versterken. De onderstaande punten zijn voor 2014-
2018 dan ook van groot belang en kunnen vorm krijgen in een samenwerking tussen actieve 
verantwoordelijke burgers én de participerende politiek. De burgers doen al veel zelf……….en de 
gemeente participeert! Dat is Soest! Juist nu aandacht voor de navolgende hoofdpunten:  

1. Werken aan versterken amateur/kunst verenigingen.  

2. Bevorderen cultuurparticipatie, dat vraagt ook cultuureducatie.  

3. In stand houden culturele voorzieningen waarbij functies wel een actuele 
    vormgeving kunnen krijgen en bereikbaar blijven  

4. Verbreed de functie van de bibliotheek, integreren in de samenleving.  

5. In stand houden culturele festivals en evenementen.  

6. De professionele kunstenaars in onze gemeente betrekken bij de activiteiten.  

7. Ondersteunen van samenwerking in de cultuursector, leidt tot meer met minder geld.  

8. Regie nemen in versterken relatie tussen culturele veld en economische sector,  
9. Ondersteunen van het cultuurhistorisch erfgoed waardoor Soest op de kaart blijft. 

De burgers van Soest, via hun verenigingen en instellingen samenwerkend in het Cultuurplatform, 
participeren graag in de cultuur. Er is besef dat de economische recessie tot samenwerking dwingt 
om kosten te beperken. Samenwerking leidt tot méér tegen minder kosten. Amateur (van amare) 
betekent ‘houden van’ en dat betekent altijd betrokkenheid! Het Cultuurplatform zal waar 
mogelijk de samenwerking tussen kunstbeoefenaars ( in brede zin) ondersteunen en versterken. 
De politiek heeft de rol het culturele veld als belangrijke kwaliteit te erkennen en op niveau te 
houden. Wij gaan in ieder geval voor samenwerking, voor behoud van de cultuur en voor een 
kleurrijke samenleving! Nu de politiek nog.  
                                            Aldus, gepresenteerd namens vele betrokken Soester(bergse) inwoners tijdens het Cultureel Café in Artishock.  

Het Cultuurplatform Soest 
info@cultuurplatformsoest.nl    www.cultuurplatformsoest.nl  
Bijlage: nadere aandachtspunten 
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