
Geachte meneer Dander, 

Hartelijk dank voor uw reactie op de concept cultuurnota. Allereerst mijn excuses 

dat u nog geen reactie van mij had ontvangen. Uw mail is in het systeem blijven 

hangen, waardoor ik hem niet eerder las dan toen mijn collega Bas de Jong hem 

mij eind vorige week toestuurde. Dat is ook de reden op dat uw input geen plek 

heeft gekregen in de nota die volgende week voorligt in de vergadering van de 

Gemeenteraad. Ik vind dat spijtig, want wat u schrijft snijdt zeker hout en zou een 

goede aanvulling of nuancering geweest zijn.   

U begint met de opmerking dat kunst een bijdrage levert of kan leveren aan 

reflectie op de eigen persoon en op de maatschappij. Ik ben dat met u eens, evenals 

met uw opmerking dat dit voor kinderen, maar ook voor (jong-)volwassenen geldt. 

Ik heb dit willen vangen in de omschrijving van de intrinsieke waarde van kunst en 

cultuur in paragraaf 2.1. De nadruk in het stuk ligt vanaf paragraaf 2.2 op de 

waarde van kunst en cultuur ten behoeve van de inzet bij maatschappelijke 

vraagstukken. Dit vanwege de integraliteit van het beleid van de gemeente. De 

maatschappelijke doelstellingen van de sociale agenda vormen in deze paragrafen 

het uitgangspunt, omschreven wordt hoe cultuur kan aansluiten op de kern hiervan. 

Dit is geen uitputtende omschrijving, maar eerder een gerichte invulling met 

enkele illustraties.  

U stelt vervolgens terecht dat kunst en cultuur leiden tot het verrijken van het eigen 

leven en van de samenleving. Hieraan refereer ik in paragraaf 4.2 met de volgende 

alinea: Wij zien de waarde van cultuur in de mogelijkheden die het biedt om te 

verrijken en te verbinden. Het bruisende culturele aanbod maakt Leiderdorp een 

prettige plek om te wonen of te verblijven. En de levendigheid ervan draagt bij aan 

het welbevinden van onze inwoners. U gaat verder dat cultuur ook mag prikkelen 

en zelfs schuren. Ook dat ben ik van harte met u eens. Bij nalezen kan ik mij 

voorstellen dat de zinssnede dat het culturele leven nauw aansluit bij onze eigen 

identiteit en bij de vraag en belevingswereld van onze inwoners geïnterpreteerd 

zou kunnen worden als dat er minder ruimte is voor dergelijke schurende kunst. 

Dat is niet wat ik met deze zin bedoelde, maar dat had wellicht enige 

verduidelijking in de nota verdiend. Waar deze zinssnede wel aan refereert is dat 

de gemeente Leiderdorp wil investeren in zowel initiatieven die 'eigen' zijn aan de 

gemeente (en daarmee horen bij het Leiderdorpse culturele landschap) en dat 

instellingen bovendien wordt gevraagd om extra aandacht hebben voor de behoefte 

van meer kwetsbare doelgroepen, opdat drempels verlaagd worden en de toegang 

tot het culturele leven ook voor hen makkelijker wordt.  

Uw opmerking dat u niet alle in de nota genoemde activiteiten kende, sterkt mij in 

de gedachte dat betere zichtbaarheid nodig is. Dat dit een expliciete opdracht aan 

de cultuurcoach lijkt mij dus op z'n plaats. Misschien dat daar ook een mooie link 

te leggen valt met 'Mooi Leiderdorp', dat u in uw mail noemt, een initiatief 



waarvan ik op mijn beurt nog niet eerder hoorde en dat mij zeker het verkennen 

waard lijkt.  

Ook voor wat betreft uw suggestie voor tentoonstellingsruimten wil ik hartelijk 

danken. Het is de bedoeling dat de adviescommissie beeldende kunst ook gaat 

kijken naar de mogelijkheden van publieke expositieruimten binnen de gemeente. 

Ik vind het een hele goede suggestie van u om daarbij ook te kijken naar meer 

creatieve plekken, zoals winkels (en etalages) en het ziekenhuis. Zeker met dat 

laatste kom je ook weer eerder in beeld bij kwetsbare doelgroepen, dus dat sluit 

uitstekend aan bij de missie en visie.  

Ik hoop dat ik hiermee deels tegemoet ben gekomen aan uw opmerkingen. Zo niet, 

dan hoor ik dat uiteraard graag. 

 


