
Beste aanwezigen beste burgemeester……hier staan wij dan 
 
Voordat ik begin wil ik Kamak en de accordeonisten van het Feel Good Ensemble 
bedanken 
 
Nu een jaar geleden waren wij aanwezig op de midzomer bijeenkomst op 
Goudestein om ons te informeren over de stand van zaken met betrekking tot 
Kunst en Cultuur binnen de gemeente Stichtse Vecht.  
Wij hebben rondgelopen, geluisterd, gesproken en selfies gemaakt op deze 
zonnige dag in 2016. 
Er werd uitvoerig gesproken over de topdossiers die de Stichtse Vecht had 
benoemd, maar ontbrak er in onze ogen nog een belangrijk Topdossier en rees bij 
ons de vraag: Waar is het TOPDossier Kunst en Cultuur? 
Wij kregen het advies om binnen de gemeenteraad te gaan 'lobbyen' en voor de 
verkiezingen, onze punten op de agenda's te krijgen. 
Na een cursus POLITIEK ACTIEF van onze Burgemeester werd ons duidelijk hoe 
dit aan te pakken en maakten we kennis met een aantal raadsleden die ons 
initiatief een warm hart toedroegen en mee wilden denken.  
Quina, Desiree en ik, drie verontruste inwoners, hebben samen het KeC comité 
opgericht en zijn ondersteund en geadviseerd door Linda Hogeveen gedurende 
dit proces. 
 
Nu zijn wij een jaar verder en hebben velen het kunst en cultuur initiatief op de 
agenda staan en is er zelfs een ambitienota Kunst en Cultuur geschreven. 
 
Vanuit ons enthousiasme en het algemene belang hebben wij duidelijk willen 
maken hoe belangrijk het is om Kunst en Cultuur bereikbaar te maken voor ALLE 
inwoners van de Stichtse Vecht.  
Dit hebben wij deels gedaan door methodisch overal aandacht te vragen voor 
cultuur, politieke partijen op ideeën te brengen, politici de urgentie van Kunst en 
cultuur mee te geven en om het draagvlak onder de bevolking inzichtelijk te 
maken, dmv een handtekeningen Aktie. 
Zo hebben wij ook onze bijdrage kunnen leveren aan de huidige ambitienota van 
Pieter de Groene.  
Het doet ons overigens deugd dat wij onze ambities en ideeën terug hebben 
gelezen. 
  
Het gaat niet alleen om kunst, gemaakt om naar te kijken, maar vooral ook de 
kunst om te beleven!  
Beleven in muziek, toneel, beeldende kunst, podia voor beginners, amateurs en 
gevorderden, professionals, huisvesting van de verschillende particuliere 
organisaties, financiering door fondsen.  
Het belang is ook het uitdragen van onze cultuur naar onze nieuwe Nederlanders 
die in de Stichtse Vecht welkom zijn en waar kunst en cultuur verbindt.  
Stichtse Vecht kan wat ons betreft in co-creatie met de gemeente een broeinest 
worden van toerisme, kunst en cultuur omdat iedereen hier wil zijn om onze 
Stichtse Kunst te beleven. Met de eigenheid van iedere kern behouden. 
Als voorwerk hebben wij een drietal punten uitgeschreven voor de partijen 
waarvan wij hopen dat zij ze in de komende verkiezingsprogramma’s zullen 
overnemen, deze worden nu uitgereikt door Desiree, Quina en Hanny.  
Zo ook hebben wij bijna 700 handtekeningen opgehaald van inwoners van SV die 
ook een TOPdossier van Kunst en cultuur willen maken en die zal ik nu uitreiken 
aan de burgemeester.  
En om af te sluiten met iets spannends: in het najaar zult u nog eens van ons 
horen! 


