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Kunst en cultuur spelen een onmisbare rol in de leefbaarheid van Enschede. Daarmee verdienen
kunst en cultuur een onbetwiste plek in het nieuwe collegeprogramma. Het Strategisch
Cultuurberaad reikt u daarvoor met plezier bouwstenen aan. In ons visiedocument ‘Het onmisbare
verhaal’ zetten we uiteen hoe wij het culturele kapitaal van Enschede de komende jaren willen laten
werken voor de gemeenschap. We nodigen u van harte uit om hierin samen op te trekken, in het
belang van een aantrekkelijke stad voor iedereen.
Concreet vragen wij u te overwegen het volgende op te nemen in het college- dan wel raadsakkoord:
•

•

•

Verbind cultuur met het economisch domein. Een rijk en divers cultureel klimaat speelt een
belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de stad en daarmee in de economische
ontwikkelingsmogelijkheden van Enschede en Twente. Betrek de culturele wereld daarom
actief bij het economisch beleid en maak cultuur een integraal onderdeel van de nieuwe
investeringsagenda voor de komende jaren.
Verbind cultuur met het sociaal domein. Op tal van manieren kan cultuur een bijdrage
leveren aan gemeentelijke doelstellingen in het sociaal domein. Neem als gemeente het
voortouw om hier een integrale benadering te realiseren. Het succes van het project
‘Cultuureducatie met kwaliteit’ leert hoeveel dat kan opleveren. En door alleen al het
initiatief te nemen voor de vorming van doelgerichte netwerken maakt een toekomstig
college nieuwe oplossingen mogelijk voor maatschappelijke opgaven.
Beschouw cultuur regionaal. Met het oog op de beoogde vorming van stedelijke
cultuurregio’s is het volgens ons van belang dat Enschede als cultureel brandpunt in Twente
hierin haar verantwoordelijkheid neemt. Wij hopen dat ons visiedocument u zal inspireren
om het gesprek met – in eerste instantie - Hengelo en Almelo te openen.

•

Benchmark Enschede met de andere G9 steden. Enschede wordt vanuit de rijksoverheid
goed voorzien met vier BIS-instellingen en twee kunstvakopleidingen. Dit geeft een zekere
verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk beleid en de stedelijke cultuurvoorzieningen. Wij
adviseren een benchmark uit te voeren waarin Enschede wordt vergeleken op gebied van
maatschappelijke impact van cultuur, gemeentelijke financiering en innovatieve kracht van
de sector.

Onze overtuiging is dat een gezamenlijke inspanningsverplichting het meeste rendement oplevert.
We gaan graag met u in gesprek over de manier waarop we die gezamenlijke agenda vorm kunnen
geven.

