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Investeer in cultuur, investeer in Almere
Investeren in cultuur loont
Culturele voorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk als vestigingsplaats voor
bedrijven en functioneren als aanjagers van de lokale economie. Kunst en cultuur trekken
toeristen aan en geïnteresseerde bewoners die actief willen bijdragen aan hun woonplaats.
Door verbetering van werkgelegenheid en leefklimaat profiteert de hele bevolking.
De cultuursector speelt een steeds belangrijkere rol op het gebied van ruimtelijke ordening,
duurzaamheid, zorg en welzijn. Laat culturele instellingen meedenken over oplossingen voor
grote vraagstukken en over een toekomst- en omgevingsvisie. Ontwikkel een brede visie op
de rol van cultuur in Almere.
Willen wij in 2035 de vijfde stad van dit land zijn, dan horen hier ook voorzieningen bij die
deze positie in Nederland rechtvaardigt. De gezamenlijke culturele instellingen van Almere,
verenigd in het DOCA, vinden dat Almere zijn plek moet claimen. DOCA roept de politiek en het
bestuurlijk apparaat op om een toekomstbestendig cultuurbeleid en ambitie te ontwikkelen. Nu.

Toekomst

Want over 4 jaar is het culturele bestel opnieuw door de Rijksoverheid vormgegeven. Eén
aspect tekent zich nu al overduidelijk af: stedelijke zeggenschap.
‘Het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen
rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de behoeften van hun inwoners – of
het nu om een groeiende multiculturele bevolking gaat of juist om een krimpregio. Meer
maatwerk wordt daardoor mogelijk, meer onderscheid ook.’, aldus de Raad voor Cultuur.
Stedelijke zeggenschap is een mooi geformuleerde intentie. Waar het op aankomt is:
daadkracht op lokaal niveau. Juist nu. Want de Rijksoverheid zal zich meer laten leiden
door lokaal en provinciaal bestuur. Zij verwacht van lagere overheden initiatief, beleid en
daadkracht.
De verkenningen hiervoor zijn begonnen. De eerste provincies en steden zijn al in gesprek
met het ministerie en hebben hun plannen kenbaar gemaakt en geagendeerd.
Wij roepen de lokale politiek op om op te komen voor Almere. Niet af te wachten, maar
deze handschoen op te pakken: investeer in een nóg beter vestigingsklimaat voor
bewoners, in een nóg beter investeringsklimaat voor het bedrijfsleven. Blijf investeren in een
cultuurklimaat dat hoort bij een grote stad waar mensen graag willen wonen, werken en
bijzondere ervaringen met elkaar willen delen. We zijn uit de pioniersfase. Cultuur is een
vaste waarde geworden in Almere. Naast experimenteren en groeien, is bestendiging en
uitbouwen van wat bereikt is, nu essentieel.
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Een zelfbewuste opstelling van Almere is volgens ons de enig denkbare strategie. Dat geldt
voor alle dossiers, voor alle sectoren in de stad en dus ook voor cultuur. Een gemeente die
zelf zichtbaar en substantieel blijft investeren, staat sterk in het overleg met de landelijke
overheid.
Wij gaan graag in gesprek over de manier waarop we dat samen vorm kunnen geven.
Met de gemeente, met de plaatselijke politiek, met u.
Chris Wiersma
Namens de DOCA-instellingen:
De nieuwe bibliotheek, Vis à Vis, BonteHond, Kunstlinie Almere Flevoland,
Corrosia, De Meester, Suburbia, CKVA, Collage-Almere en Festival Overleg Almere.
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