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GEMEENTELIJK 
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2014 
Donderdag 30 januari 2014 11.00 - 16.45 

De Doelen, Rotterdam 

 

Kunsten ‘92 nodigt u van harte uit voor het Gemeentelijk Cultuurcongres 2014 
De Nederlandse gemeenten worden geconfronteerd met grote sociale, ruimtelijke en economische 

opgaven. Hoe kunnen zij in de toekomst hun burgers nog een aantrekkelijke woonomgeving bieden? 

Welke gemeenten weten zich goed op de kaart te zetten en welke niet? En investeren we bijvoorbeeld 

wel of niet in cultureel vastgoed, houden we de bibliotheek wel of niet open en hoe gaan we om met 

burgerinitiatieven? Kan cultuur de leegstand in de binnenstad keren, verloedering in de wijk 

tegengaan, sociale cohesie bevorderen en de plaatselijke economie stimuleren? Hoe kunnen de 

nieuwe gemeenteraden, colleges en het culturele veld dit na de gemeentelijke verkiezingen het beste 

samen aanpakken?  

Met dit congres bieden wij u graag inspiratie en handvatten voor toekomstig beleid. 

  

Programma 
Op deze dag met presentaties, debatten, werklunches en excursies komen al deze prangende vragen 

aan de orde. U krijgt goede voorbeelden voorgelegd en lastige dilemma’s kunnen aan de orde worden 

gesteld. Uiteraard hopen wij dat de ontmoetingen tussen lokale en regionale politici, kunstenaars, 

culturele instellingen en beleidsmakers op deze dag tot mooie nieuwe initiatieven leiden.  

 

De dagvoorzitter is Ruben Maes   

 Opening door Antoinette Laan (wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur van Rotterdam)  

 Inleiding ‘De gemeentelijke opgaven’ door Jantine Kriens (voorzitter directieraad Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten)  

 Presentatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 met beeld en geluid 

 Aanbieding publicatie ‘De culturele stad’ van Cor Wijn in samenwerking met VNG en BNG  

 Interactieve werklunches: urgente kwesties voor gemeenten en cultuur in 15 prikkelende cases 

 Debatten Cultuur & Onderwijs | Cultuur & Bedrijfsleven |  
Cultuur & Stedelijke ontwikkeling | Cultuur & Sociaal Domein 
OF 

 Twee excursies naar het Schieblock en de Hofbogen en naar de Witte de Withstraat, die laten 
zien hoe culturele en stedelijke ontwikkeling samengaan 

 Afsluiting door Frits van Oostrom (hoogleraar Nederlandse Letterkunde en oud president KNAW) 

‘Een verre spiegel - gemeenten en cultuur in de dramatische veertiende eeuw’ inclusief reflecties 

op de congresdag 

 Borrel en mogelijkheid gratis naar een film te gaan van International Film Festival Rotterdam 



           

Voor wie? 
Wij verwachten vertegenwoordigers van gemeenten en provincies, kunstenaars, culturele instellingen 
en belangenbehartigers. 
 
 

Aanmelden en kosten 

Aanmelden (ook mogelijk met factuur) vóór 15 december 2013: Toegang € 50 

(dit is inclusief koffie/thee, lunch, borrel). 

Indien u zich aanmeldt na 15 december wordt de toegangsprijs € 75  

U kunt zich hier aanmelden  of via  www.kunsten92.nl.  
 
Voor leden van Kunsten ’92 gratis. Aanmelden verplicht (afmelden ook) via info@kunsten92.nl  
O.v.v. Gemeentelijk Cultuurcongres 2014 
Neemt u uw bevestiging mee naar het congres, deze is strikt persoonlijk.  
Op www.kunsten92.nl verschijnen steeds updates van programma +  interactieve sessies 
 
 

Overzicht 
Congres  Gemeentelijk Cultuurcongres 2014                                                        
Datum & tijd Donderdag 30 januari 2014 van 11.00 - 16.45 uur, inloop vanaf 10.00 uur  
Plaats  De Doelen, Kruisplein 30, 3012 CC Rotterdam 

  De Doelen ligt op steenworp afstand van Rotterdam Centraal Station.  

In het centrum van Rotterdam geldt overal betaald parkeren. 

Tijdpad   10.00 uur inloop   11.00 uur aanvang   12.30 werklunches  

    13.30 debatten of excursies  15.30 plenaire afsluiting (terugblik en Frits van Oostrom)   

16.45 uur borrel 
 

 

Kunsten ’92 organiseert het Gemeentelijk Cultuurcongres 2014 in samenwerking met 
het International Film Festival Rotterdam en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur met 
medewerking van de Federatie Cultuur en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG. 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor 
Cultuurparticipatie,Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaanfonds, Nederlands 
Filmfonds en Nederlands Letterenfonds. 
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