
Geachte raadsleden, 

 

Eind november reageerde ik op een oproep van de gemeente om te laten weten wat de 

burgers van Leiderdorp van de concept Kunst- en cultuurnota vinden.  

 

Hedenavond bespreekt u de nota in uw Politiek Forum. Tot mijn verbazing zag ik dat er geen 

ingediende zienswijzen bijgevoegd zijn. Dat betekent dat u niet kunt zien hoeveel inwoners 

cq instellingen gereageerd hebben en wat zij van het concept vinden. Ik ging er eigenlijk van 

uit dat het gebruikelijk is dat zienswijzen met de raad gedeeld worden. Net als dat het 

gebruikelijk is dat het college reageert op de ingediende zienswijzen.  

 

Ik heb vorige week donderdag over deze kwestie contact gehad met een beleidsambtenaar. 

Hij zou nagaan wat er met mijn zienswijze gebeurd is. Duidelijk is in ieder geval dat mijn 

zienswijze wel bij de gemeente is binnengekomen, er is namelijk een registratienummer aan 

toegekend. Tot dit moment heb ik niet vernomen of deze speurtocht resultaat heeft 

opgeleverd. Daarom stuur ik u bijgaand zowel de oproep van de gemeente als mijn reactie 

toe.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

(gegevens zijn bekend bij de griffie) 

 

---------- Forwarded message --------- 

Van:   

Date: ma 30 nov. 2020 01:09 

Subject: Reactie concept Kunst- en Cultuurnota, t.a.v. Tynke Hiemstra 

To: Gemeente Leiderdorp <info@leiderdorp.nl> 

 

Geachte mevrouw Hiemstra, 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om te reageren op de conceptnota Kunst en Cultuur.  

In het algemeen een helder en duidelijk stuk, waarbij de ambitie in evenwicht is met de beschikbare 

middelen.  

Ik heb een paar opmerkingen.  

In paragraaf 2.2 en 2.3 mis ik de bijdrage die cultuur levert (kan leveren) aan reflectie op de eigen 

persoon evenals de maatschappij, en daarmee de bijdrage aan de ontwikkeling tot een zelfstandig, 

zelfbewust en kritisch individu in een steeds complexere en dynamische wereld. Thema’s als wie ben 

ik, wat vind ik (niet) mooi en waarom, waar hoor ik (niet) bij, wat is (niet) waar. Daarmee raakt 

cultuur ook aan politiek, maatschappij en levensbeschouwing. Dit speelt zeker op jonge leeftijd, 

maar ook later.  

Daarmee wordt het eigen leven maar ook de samenleving verrijkt (paragraaf 4.2. missie en visie).  

Cultuur mag voor mij af en toe best ook een beetje prikkelen en soms ook schuren. Daardoor 

worden mensen aan het denken gezet en wordt de creativiteit geprikkeld. Daarmee ontdekken 

mensen ook wat ze wel/niet mooi en/of interessant vinden en waarom. Wat dat betreft vind ik een 

formulering dat ‘het culturele aanbod nauw aansluit bij de eigen identiteit’ (paragraaf 4.2) enigszins 
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risicovol. Uiteraard moet je geen activiteiten aanbieden waar totaal geen vraag naar is, maar als je 

de grens te strak trekt, kijk je nooit verder dan wat je al kende, en blijf je ronddraaien in het 

bekende.  

Eens met het zichtbaar maken van het culturele aanbod (paragraaf 4.3). Ik woon nu ruim 2 jaar in 

Leiderdorp maar van een aantal in de nota genoemde activiteiten had ik nog niet eerder gehoord. 

Dus wat dat betreft heeft alleen al het lezen van de cultuurnota meerwaarde.  

Er wordt opgemerkt dat er een gebrek aan tentoonstellingsruimte is. Wellicht is het een idee om 

behalve in de Sterrentuin ook te kijken naar de mogelijkheden van (tijdelijke) tentoonstellingen in 

bijvoorbeeld (leegstaande) winkels of het ziekenhuis.  

Graag wil ik tot slot nog opmerken dat bijvoorbeeld de rubriek ‘Mooi Leiderdorp’ vanuit de afdeling 

communicatie van de gemeente een weliswaar klein en laagdrempelig maar toch ook betekenisvol 

initiatief is dat m.i. ook aan 'cultuur' raakt. Inwoners kunnen foto’s insturen die worden geplaatst op 

de gemeentepagina of in de nieuwsbrief en worden op die manier uitgenodigd om door de eigen 

fotolens of die van een ander naar de gemeente te kijken.  

Met vriendelijke groet, 
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