
	  

Tienpuntenmanifest	  PvdA	  Tilburg:	  investeer	  in	  cultuur!	  

De	  PvdA	  staat	  voor	  kunst	  die	  waar	  we	  vandaan	  komen	  en	  waar	  we	  naartoe	  gaan	  van	  commentaar	  
voorziet.	  In	  de	  perspectiefnota	  van	  2015	  gaf	  het	  college	  aan	  fors	  te	  willen	  investeren	  in	  cultuur.	  Tot	  op	  

heden	  zijn	  er	  geen	  concrete	  plannen	  verwezenlijkt,	  terwijl	  er	  veel	  werk	  te	  verzetten	  is.	  De	  Partij	  van	  de	  
Arbeid	  lanceert	  dit	  tienpuntenmanifest	  om	  aan	  te	  geven	  waaraan	  het	  beschikbare	  geld	  wat	  haar	  
betreft	  kan	  worden	  besteed.	  Een	  belangrijk	  thema	  voor	  de	  partij	  is	  cultuureducatie,	  daarnaast	  vragen	  

we	  om	  meer	  aandacht	  voor	  beeldende	  kunst,	  film	  en	  nieuwe	  media	  en	  vragen	  we	  de	  wethouder	  te	  
verbinden.	  

	  

1.	   Cultuureducatie	  versterken.	  
De	  afgelopen	  jaren	  is	  er	  stevig	  ingezet	  op	  cultuureducatie	  en	  dit	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  meer	  dan	  

dertig	  scholen	  werken	  met	  Cultuureducatie	  met	  Kwaliteit	  Tilburg.	  Op	  dit	  moment	  staan	  er	  echter	  ook	  
scholen	  op	  de	  wachtlijst	  van	  CmKT,	  zorg	  daarom	  voor	  extra	  budget	  op	  korte	  termijn.	  Blijf	  het	  
programma	  CmKT	  ook	  na	  2016	  ondersteunen	  en	  geef	  CIST	  hierin	  de	  rol	  van	  centrale	  verbinder	  tussen	  

het	  onderwijs	  en	  de	  culturele	  instellingen.	  Sla	  verbindingen	  tussen	  scholen,	  CmKT	  en	  harmonieën	  om	  
te	  zorgen	  dat	  ieder	  kind	  muziek	  kan	  leren	  maken,	  faciliteer	  dit	  voor	  gezinnen	  die	  dat	  nodig	  hebben.	  	  
Zet	  de	  middelen	  van	  de	  vroegere	  brede	  school	  in	  om	  combinatiefunctionarissen	  cultuur	  aan	  te	  

stellen,	  net	  zoals	  bij	  sport.	  Bouw	  CmKT	  uit	  naar	  het	  VO.	  	  

2.	   Zorg	  voor	  verrassende	  verbindingen.	  
Leg	  de	  verbinding	  tussen	  binnen-‐	  en	  buitenschoolse	  cultuureducatie	  door	  try-‐out	  cultuur	  en	  

wijkorkesten	  te	  ondersteunen.	   Richt	  een	  buurtcultuurfonds	  op	  dat	  cultuurprojecten	  en	  –activiteiten	  
stimuleert,	  financiert	  en	  faciliteert.	  	  

3.	   Samenhang	  tussen	  instellingen	  creëren.	  	  
Onderzoek	  hoe	  de	  structuur	  van	  samenwerking	  tussen	  CmKT,	  buurtcultuurfonds,	  Factorium,	  CiST	  en	  

Art-‐fact	  geoptimaliseerd	  kan	  worden.	  Onderzoek	  wat	  de	  Kinderkunstacademie	  in	  dit	  samenspel	  kan	  
betekenen.	  Sla	  bruggen	  tussen	  professionele	  en	  amateurkunst	  voor	  de	  verschillende	  disciplines.	  

4.	   Behoud	  cultuur	  in	  de	  dorpen.	  
Continueer	  de	  cultuursubsidie	  die	  de	  dorpsraden	  jaarlijks	  krijgen	  en	  zorg	  voor	  zekerheid	  voor	  de	  

culturele	  initiatiefnemers	  daar.	  

5.	   Betrek	  kunstenaars	  bij	  vormgeving	  stedelijke	  ruimte.	  
Blijf	  CAST	  subsidiëren;	  draag	  zorg	  voor	  optimale	  architectuur	  bij	  nieuwbouwprojecten;	  werk	  
monumentenbeleid	  uit;	  betrek	  kunstenaars	  bij	  architectonische,	  sociale	  en	  maatschappelijke	  

projecten.	  



6.	   Investeer	  in	  innovaties.	  

Innovaties	  zoals	  Kamerata	  Zuid,	  Tilburg	  dansstad,	  community	  art	  zijn	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  
verbinding	  tussen	  de	  stad	  en	  haar	  artistieke	  talenten.	  Investeer	  hierin!	  

7.	   Neem	  audiovisuele	  kunst	  serieus.	  	  
Maak	  beleid	  voor	  audiovisuele	  kunst,	  waaronder	  film	  en	  nieuwe	  media	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  dit	  beleid	  

ook	  gerealiseerd	  kan	  worden.	  

8.	   Presenteer	  Tilburgse	  culturele	  waarden.	  
Stel	  de	  makers	  van	  de	  stad	  in	  de	  gelegenheid	  hun	  werk	  te	  presenteren	  door:	  ‘Park’	  (Maria	  Goretti)	  en	  
kunstpodium	  T	  een	  structurele	  subsidie	  voor	  programmering	  en	  beheer	  te	  geven;	  aandacht	  te	  

besteden	  aan	  onderhoud	  van	  kunstwerken;	  de	  cultuurroute	  van	  station	  naar	  museumkwartier	  te	  
realiseren;	  elke	  twee	  jaar	  een	  stadskunstenaar	  te	  benoemen	  die	  ons	  kunst-‐	  en	  cultuurklimaat	  volgt	  
en	  becommentarieert.	  

9.	   Promoot	  Tilburg.	  

Tilburg	  heeft	  enorm	  veel	  te	  bieden.	  Investeer	  in	  een	  stadslaboratorium,	  zodat	  veel	  meer	  mensen	  
hiervan	  overtuigd	  raken.	  Met	  deskundige	  en	  creatieve	  inzet	  kan	  een	  eenduidig	  en	  veelzijdig	  beleid	  
worden	  neergezet	  dat	  zich	  over	  een	  lange	  periode	  uitstrekt.	  Maak	  daarbij	  ook	  werk	  van	  de	  historie	  

van	  Tilburg	  door	  ruimte	  te	  geven	  aan	  het	  stadsmuseum	  en	  Beyond	  Borders.	  Zorg	  ervoor	  dat	  
evenementenbeleid	  en	  cultuurbeleid	  op	  elkaar	  afgestemd	  zijn.	  Draag	  substantieel	  bij	  aan	  initiatieven	  
die	  kunstzinnig	  en	  cultureel	  Tilburg	  op	  de	  kaart	  zetten.	  Zorg	  dat	  de	  Spoorzone	  nog	  meer	  een	  

culturele	  broedplaats	  wordt	  met	  een	  informatiepunt	  in	  de	  lochal.	  

10.	   Benut	  leegstaand	  maatschappelijk	  vastgoed.	  
Stel	  leegstaand	  maatschappelijk	  vastgoed	  ter	  beschikking	  tegen	  betaalbare	  huren.	  Hierin	  kan	  ruimte	  
gegeven	  worden	  aan	  studio’s,	  ateliers	  en	  werkplaatsen,	  maar	  ook	  aan	  ondernemende	  burgers,	  

organisaties	  en	  instellingen.	  Zoek	  hierin	  samenwerking	  met	  Stichting	  Ateliers	  en	  de	  opleidingen.	  

	  


