Gelderland: Investeren in toegankelijke cultuur voor alle inwoners
van Gelderland
Cultuurparticipatie -educatie
Alle politieke partijen vinden dat cultuur toegankelijk moet zijn voor inwoners van Gelderland.
Evenals jongeren in contact brengen met cultuur een taak van de provincie is.
De PvdA ziet voor de provincie een rol in het toegankelijk maken van cultuur ongeacht inkomen, leeftijd of (fysieke) beperking. Cultuurparticipatie toegankelijk maken is vooral belangrijk voor kinderen uit financieel minderbedeelde gezinnen, daarom blijft de PvdA samenwerkingen met het Jeugd Sport- en Cultuurfonds en wil het een nieuw ondersteuningsfonds voor
cultuurbezoek van scholen oprichten.

De VVD richt zich bij cultuurparticipatie naast het betrekken van jongeren bij cultuur ook op
ouderen. Dit willen ze doen door enerzijds erfgoedmusea en archieven zichtbaar en toegankelijk(er) te maken. Anderzijds hopen ze dat het gevarieerde aanbod van wereld-, nationaal- en
provinciaal topniveau een divers publiek trekt.

GroenLinks legt de nadruk op continuïteit in het cultuurbeleid. Een gevarieerd cultuuraanbod
voor iedereen zorgt voor een goed maatschappelijke debat volgens GroenLinks. Zij richten zich
dan ook extra op het toegankelijk maken voor mensen die niet als vanzelfsprekend mee kunnen komen in de samenleving.
De provincie als schakel in de culturele keten

De PvdA, de SP en het CDA vinden dat culturele voorzieningen belangrijk zijn binnen een goed
vestigingsklimaat. De provincie heeft hierin samen met de gemeenten de regierol om culturele
voorzieningen bereikbaar en toegankelijk te maken en te houden.
De VVD legt meer de nadruk op de culturele top die gevestigd is in Gelderland, wat ervoor
zorgt dat het vestigingsklimaat in Gelderland versterkt wordt. De VVD is ook voor het versterken van de centrumfuncties van (centrum)gemeenten, zeker wanneer hier een culturele topvoorziening is gevestigd.

D66 ziet voor de provincie een regierol in het samenbrengen van topinstellingen en hobbyisten en het aansturen van samenwerkingen tussen gemeenten op gebied van cultuureducatie
en momentenzorg. Ook streven zij naar vereenvoudiging van (standaard) regelgeving en subsidieaanvragen voor culturele instellingen.
Ook GroenLinks wil subsidieaanvragen versimpelen om subsidies voor (experimentele) cultuuraanpak toegankelijker te maken. Daarnaast richt GroenLinks zich op steun aan musea met
een sterke rol in de regionale spreiding van cultuur. Dit sluit aan bij de culturele focus van de
SP, die zich richt op het in stand houden van het netwerk van culturele instellingen.

Economische groei en imago
De politieke partijen zijn bijzonder positief over de slogan ‘Gelderland levert je mooie streken’
en de streekeigenheid van Gelderland wordt dan ook vaak geroemd: streken met een eigen cultuur, eigen landschappen en natuur. Een voorbeeld dat meerdere partijen aanhalen is de herkenning van het Nedersaksisch als taal in 2018.
Het CDA wil soortgelijke (lokale) initiatieven actief blijven ondersteunen, zoals het benoemen
van nieuwe monumenten. De ChristenUnie wil extra aandacht voor de bescherming van recente geschiedenis en de verduurzaming van monumentale (kerk)gebouwen. De provincie kan
ondersteuning bieden bij het digitaal ontsluiten van het erfgoed. Extra onderhoud is niet alleen
goed voor het erfgoed, maar draagt daarnaast ook bij aan werkgelegenheid voor de bouwsector en restaurateurs en draagt ook bij aan de toeristische aantrekkingskracht van Gelderland.
GroenLinks benadrukt dat er ook aandacht moet zijn voor landschap en immaterieel erfgoed
zoals dialect of streekgebonden gebruiken. Veel partijen zetten op het gebied van gebiedspromotie het huidige beleid voort.

Voor D66 is (cultuur)toerisme zowel een bron van inkomsten als een bijdrage aan de leefbaarheid in krimpgebieden. Met name in kleine kernen zorgen toeristen ervoor dat het voorzieningenniveau op peil blijft. Maar D66 wil alleen ‘passend toerisme’ aantrekken, dat wil zeggen niet
te veel en niet overal: elke regio heeft andere kansen (verhaallijnen) en behoeften qua toerisme.
De SP wil dat er meer broedplaatsen komen waar creatieve en innovatieve mensen en de Gelderse (maak)industrie samen producten kunnen bedenken.
Gelderland en samenwerking op nationaal en internationaal niveau

Alle politieke partijen zetten in hun Europabeleid vooral in op samenwerking met Duitsland.
Het CDA wil grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en samenwerking stimuleren en faciliteren. De samenwerking in Euregio-verband en met Nord-Rein Westfalen zien zij
graag geïntensiveerd worden.

De VVD ziet daarnaast kansen voor bovenlokale samenwerking met Overijsel. Samenwerkingen tussen de provincies op gebied van kennis en om de culturele kwaliteiten van voorzieningen te waarborgen.

De SP zet juist in op zelfstandigheid en lokaal samenwerken. De SP is niet blij met de trend dat
het bestuur steeds maar grootschaliger wordt en verder van de mensen af komt te staan. Ze
keren zich daarom ook sterk van een ‘superprovincie’ met Overijssel (Landsdeel Oost). De SP is
tegen gedwongen gemeentelijke herindelingen.
(Bronnen: de beschikbare vastgestelde partijprogramma’s tot en met 21 januari 2018: D66, SP,
CDA, GroenLinks, VVD)

