
 

 

 

Soest, 7 oktober 2020 

 

Aan alle cultuurmakers in Soest en Soesterberg, 

 

De cultuur in Soest bevindt zich in zwaar weer. We zijn de gevolgen van de eerste serie 

Coronamaatregelen nog niet te boven en krijgen opnieuw te maken met beperkende maatregelen. 

Daar waar organisaties of zzp-ers de eerste periode zijn doorgekomen met verlies van inkomsten, 

komt daar nu een nieuwe periode bovenop van beperkingen, die langer kan duren dan de 

aangekondigde drie weken. Ik maak me daar, als wethouder cultuur, zorgen over. Het is van 

essentieel belang voor de cultuur in Soest dat we werken aan de instandhouding van een cultureel 

klimaat. Dat vraagt om cultuurmakers die daar hun boterham mee kunnen verdienen, het vraagt om 

vrijwilligers die veilig hun werkzaamheden kunnen doen, het vraagt om voldoende bezoekers van 

concerten, voorstellingen en musea en om het levend houden van verenigingen. Juist die zaken staan 

nu heel erg onder druk..  

 

In de afgelopen maanden ben ik onder de indruk geweest van jullie veerkracht en de creativiteit. 

Daar waar iets mogelijk was, kwam een initiatief. Vaak kleinschalig, maar met grote betekenis voor 

inwoners en cultuurliefhebbers. Er is nagedacht over een cultureel digitaal jongerenplatform deze 

zomer. Het atelierlint kon gelukkig doorgaan in september. In het voorjaar is er een alternatieve en 

kleinschalige kunstroute georganiseerd door het cultuurpunt. Nadja Willems maakte een prachtig 

coronadocument door huisgenoten te fotograferen in houten boxen. Er werd een boek gemaakt over 

Soest in Coronatijd. Maar, zoals deze voorbeelden ook al laten zien, niet voor alle culturele 

activiteiten zijn alternatieven even makkelijk. Vooral voor de podiumkunsten zijn de maatregelen 

ernstig beperkend. Hoe kun je koormuziek maken met een groot koor of op grote afstand ? Hoe kun 

je muziek uitvoeren voor publiek zonder er financieel bij in te schieten? Theaters mogen opnieuw 

zeer beperkt publiek toelaten. Veel doorgeschoven activiteiten worden nu opnieuw een jaar 

verplaatst. Dat vraagt een enorme veerkracht van het hele cultuurveld. Ik ben me daar zeer van 

bewust. 

 

Toch vraag ik jullie om, ondanks alle beperkingen, mee te blijven denken over kansen die passen 

binnen de huidige mogelijkheden. Kunnen we in samenwerking iets doen voor cultureel Soest? 

Kunnen we de cultuur levend houden? Kunnen er activiteiten bedacht worden die digitaal impact 

creëren? Kunnen we een inventief coronatheater bedenken? Kunnen we cultuur opnieuw definiëren 

bij deze nieuwe en vreemde omstandigheden?  

Ik besef me dat het heel veel vraagt om steeds te moeten zoeken naar mogelijkheden terwijl je je 

zorgen maakt over je inkomen, je organisatie of je gezondheid. Daarom zullen we het ook 

gezamenlijk moeten doen. Ook binnen de gemeente willen we zo breed mogelijk proberen mee te 

denken over mogelijkheden. Laat het ons dus weten als je ideeën hebt, mogelijkheden ziet of vragen 

hebt.  

 

Cultuur betekent ook ‘ontmoeten’. In de ontmoeting ontstaan ideeën en kun je elkaar vinden. Het in 

gesprek zijn en blijven is iets wat we misschien nog wel het meest missen. Daarom willen we daar 



ook nieuwe manieren voor vinden. We starten in ieder geval met een aantal digitale gesprekken 

zodat we kunnen uitwisselen wat deze tijd van ons vraagt. Daarvoor nemen wij op korte termijn het 

initiatief.    

 

Ik wil jullie meteen ook informeren over een aantal ontwikkelingen vanuit de gemeente. Zoals jullie 

weten, zaten we in een proces van het ontwikkelen van een nieuwe cultuurvisie 2021-2025. Met de 

huidige ontwikkelingen hebben wij het plan de visie verder uit te stellen en eerst een scan te maken 

van de gevolgen van corona op de cultuur in Soest. Ook de gemeenteraad wil graag vanuit die 

nieuwe uitgangssituatie kunnen bekijken wat er de komende jaren nodig is.  

De impact van de corona zal voor de komende jaren nog versterkt worden door de eerder 

afgekondigde bezuiniging op cultuur die vanaf 2021 ingevuld moest worden.  

Het college stelt de Raad nu in de programmabegroting voor de bezuiniging onder de huidige 

omstandigheden uit te stellen. 

In plaats van onderstaande oorspronkelijke opbouw van de bezuiniging: 

2021: 60.000,- 

2022: 90.000,- 

Vanaf 2023: 120.000,- 

 

Wordt deze nu als volgt aan de Raad voorgesteld: 

2021: 0,- 

2022: 30.000,- 

Vanaf 2023: 120.000,- 

 

De Raad stelt op 11 november 2020 de programmabegroting vast. Pas dan is bovenstaande 

aanpassing definitief. Er blijft ook in dit voorstel dus de opgave staan om in relatie tot de nieuwe 

cultuurvisie een plan te maken hoe we deze bezuiniging precies gaan invullen.  

 

Ik wens jullie allemaal opnieuw veel veerkracht in de komende periode. Graag blijven wij op de 

hoogte van initiatieven of gaan in gesprek als je ideeën hebt waar de gemeente bij kan helpen.  

Mocht je vragen hebben over dit bericht, neemt u dan contact met Gwen Visser, beleidsadviseur 

Cultuur. Haar telefoonnummer is 06-34207108.  

 

Met hartelijke groet, 

 

Nermina Kundic 

Wethouder Cultuur 

 

 


