Beste …

Gefeliciteerd met je beëdiging als raadslid in Vlaardingen! Wat fijn dat jij je de komende vier
jaar gaat inzetten om Vlaardingen mooier, socialer, inclusiever, levendiger en veiliger te
maken. We wensen je veel plezier en wijsheid toe! En we kunnen je helpen.

Het maken of beleven van kunst en cultuur is een waardevol element in het leven van
Vlaardingers van alle leeftijden. Voor kinderen en (jong)volwassenen stimuleert het
creativiteit, ontspanning en talent. En voor ouderen biedt het mogelijkheden voor
ontmoeting en zingeving. Maar vooral voor de allerjongsten is het van belang om hun talent
zo jong mogelijk te ontwikkelen, omdat dit bijdraagt aan het tegengaan van
kansongelijkheid.

De Vlaardingse cultuursector is een vitaal onderdeel van de stad en draagt bij aan veel van
de ambities uit jullie verkiezingsprogramma’s, zoals woonaantrekkelijkheid, een levendige
binnenstad, vergroten van de veiligheid, stadspromotie, bestrijding van eenzaamheid &
armoede en een inclusievere samenleving. Denk bijvoorbeeld ook aan de inzet van cultuur
voor de gezamenlijke aanpak van de Westwijk.

Maar om deze rol te blijven spelen hebben we jouw steun en hulp nodig. De coronacrisis
heeft de cultuursector hard geraakt. Gelukkig ‘mag’ nu alles weer en zijn we hard bezig met
de wederopbouw van het cultuuraanbod in Vlaardingen. We lopen hierbij echter tegen een
aantal uitdagingen aan die met de huidige reguliere subsidies lastig op te vangen zijn, zoals
de stijgende inflatie, de hogere energielasten en de klimaattransitie. Het is van belang dat de
programmabudgetten voldoende blijven om de kwaliteit van het aanbod hoog te houden.

En niet alleen dat, het aanbod moet ook diverser. De vorig jaar door de gemeenteraad
vastgestelde Cultuurnota spreekt van een actief en inclusief cultureel Vlaardingen. Bij de
verschillende Vlaardingse culturele instellingen worden al veel initiatieven ondernomen om
doelgroepen te bereiken, voor wie contact met kunst en cultuur geen vanzelfsprekendheid
is. Maar om van de Cultuurnota echt een succes te kunnen maken, is er extra budget nodig.
Extra budget om structurele veranderingen door te voeren in de programmering, de
manieren waarop het publiek bereikt wordt, de samenstelling van het personeel dat in de
sector werkt en om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Diversiteit en Inclusie is deze
investering waard, omdat het zich terugverdient in alle aspecten van de samenleving.
Help ons gezond en weerbaar te blijven! Help ons de héle stad te bereiken!

Wist je dat in Vlaardingen minder dan 3% van de jaarbegroting naar cultuur gaat, terwijl het
landelijk gemiddelde 5% is? Is dit niet het moment om daar iets aan te doen? Ons advies is:
1 Organiseer nu een eenmalige financiële herstelbooster € 500.000,2. Verhoog de jaarlijkse uitgaven aan de culturele voorzieningen met 15%.
Dan nóg zitten we in Vlaardingen maar op 3,1% aan cultuur, maar kunnen we samen wel een
stap vooruitzetten! En niet te vergeten: we zijn als culturele instellingen nog steeds in staat
om iedere euro subsidie met 5 te vermenigvuldigen, dankzij ons eigen ondernemerschap. In
de bijgevoegde factsheets staan nog meer interessante cijfers waar we als Vlaardingen trots
op kunnen zijn.
We hopen van harte dat jullie dit mee willen nemen in jullie ambities voor de komende
jaren. We zien jullie echt als partners in het verder bouwen aan Vlaardingen en hopen dat
jullie ons ook zo zien.

Met culturele groet, mede namens onze Raden van Toezicht, collega’s en vrijwilligers,
(Stadsgehoorzaal)
(De Kroepoekfabriek)
(Museum Vlaardingen)
(KADE 40)
(Bibliotheek de Plataan)

PS: En vergeet aub ook niet het ruime aanbod van andere Vlaardingse culturele spelers, die
staan te springen om de stad weer te laten sprankelen met hun aanbod.

