
GroenLinks, D66, ChristenUnie en Fractie Tonnaer, spreken zich gezamenlijk uit voor de toekomst van Kunst 
en Cultuur in Hoorn (en Westfriesland). Wij willen in gesprek komen, zodat wij op de hoogte blijven van alles 
wat er al gebeurt en gaat gebeuren op dit gebied in de stad. Wij werken gezamenlijk naar verbinding en willen 
het vertrouwen herstellen. Dit vraagt tijd, ruimte en wederzijds begrip. 

Alle kunst- en cultuuraanbieders in Hoorn en omstreken zetten zich al jarenlang met hart, ziel én onuitputtelijke 
creatieve energie in, direct en indirect, voor een inclusieve, verbindende en innovatieve samenleving. Zij staan 
klaar om met ons in gesprek te gaan. 

Waarom dit manifest?

  Het recente Rekenkamerrapport (Cultuurbeleid gemeente Hoorn, januari 2021), waarin duidelijk naar 
voren komt dat de gemeenteraad afgelopen jaren zeer weinig aandacht heeft gehad voor de Kunst- en 
Cultuursector, vraagt om actie;

  De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar deze sector is. Tegelijk zijn kunst- en cultuuractiviteiten voor veel 
inwoners juist een extra groot gemis gebleken in deze periode;

  Het is -zeker nu- cruciaal om vertrouwen in de sector te verstevigen en de verandering, die een 
aankomende nieuwe beleidsvisie mogelijk gaat vragen, gezamenlijk verder vorm te geven en uit te voeren;

  Komende periode worden nieuwe verkiezingsprogramma’s geschreven voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dit manifest, dan wel de acties die hieruit ontstaan, kan inspiratie 
bieden voor het thema Kunst en Cultuur. 

Wat is de waarde van Kunst en Cultuur?

Kunst en Cultuur draagt bij aan inspiratie, ontmoeting, zingeving, verbeelding, verbinding en (vorming van) 
identiteit. Dit dwing je niet af, het ontstaat. Het enige dat vanuit de overheid nodig is, is ruimhartig faciliteren, en 
lef. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in november 2019 officieel bevestigd: Het actief of passief 
beleven van kunst bevordert de gezondheid en het algehele welbevinden. Onze Kunst- en Cultuursector is:

Inclusief 
De sector is en werkt inclusief. Samenwerking vindt al breed plaats met collega’s, zorg- en onderwijsinstellingen, 
de toeristische sector, bewoners en de gemeente bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Verbindend
De wederzijdse verbondenheid tussen overheid en de kunst- en cultuursector is van groot belang voor 
de effectiviteit van het cultuurbeleid. Samen werken we aan de stad, het verhaal van de toekomst en haar 
bewoners. Verbinding vraagt om als overheid te weten wat er speelt, vervolgens los te laten en te faciliteren. 
Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. 

Innovatief
In plaats van subsidies kan beter gesproken worden van investeringen. Want elke euro die naar cultuur gaat, 
betaalt zich dubbel en dwars terug, letterlijk en figuurlijk, direct en op langere termijn.  Innovatie is niet alleen 
voorbehouden aan nieuw (jong) talent of aan een nieuw evenement. Nieuwe werkwijzen en samenwerkingen 
worden al ruimschoots ontwikkeld. Aan de overheid de uitdaging dit te zien, en het onverwachte te faciliteren. 

Wie zijn wij?

GroenLinks, Patricia Kusters
ChristenUnie, Kees Maas
D66, Arwin Rood
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

Manifest 
Kunst&Cultuur in Hoorn

Podiumkunsten, beeldende kunst, vormgeving, muziek, literatuur,  
cultuur, online kunstvormen en educatie


