
 

MEMO 
 

Voor : Gemeentekantoor, fractie SGP-ChristenUnie t.a.v. J. Oostrom 
 

Van :  Wethouder Goverde 
 

Datum : 14 januari 2022 

 
Betreft : Technische vragen inzake Cultuurplan  

 

 

Op donderdag 13 januari 2022 heeft u technische vragen gesteld over het Cultuurplan Sliedrecht 2022-2030. 
Hieronder vindt u de beantwoording van deze vragen: 

 
Vraag 1: In de visie wordt beschreven dat er een sessie is georganiseerd met een aantal sleutelfiguren. Ook 
in toekomst zal met deze ‘sleutelfiguren cultuur' het gesprek worden aangegaan. Wie zijn deze sleutelfiguren 
in relatie tot cultuur wat betreft functie en betrokkenheid? (Gaat hierbij dus niet om persoonsgegevens!) 
 

De sleutelfiguren cultuur zijn werkzaam bij lokale culturele organisaties of organisaties die met cultuur te 

maken hebben. Hierbij valt te denken aan vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, musea en diverse 

stichtingen en verenigingen.  
 

 
Vraag 2: Verder wordt beschreven dat er afzonderlijke gesprekken hebben plaatsgevonden met een aantal 
culturele organisaties bij de totstandkoming van deze visie. Welke organisaties zijn dit geweest? 
 

Er is gesproken met Stichting Sliedrecht en Cultuur, de Bibliotheek, Stichting Open Jongerenwerk Sliedrecht 
(SOJS) en de combinatiefunctionaris Cultuur. Ook is gesproken met de sleutelfiguren die tijdens de 

inspiratiesessie lokale organisaties en evenementen vertegenwoordigden.   

 
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren waarin een concept 

van het Cultuurplan werd besproken met alle lokale culturele organisaties. Wel is het concept gestuurd naar 
circa 30 partners op het gebied van cultuur en hadden zij de gelegenheid om hiervoor hun feedback aan te 

leveren. Hier hebben 11 partijen gebruik van gemaakt.  
 

 

Vraag 3: Er zullen, als behoeftepeiling onder jongeren, 'pizza sessies' worden georganiseerd. Hoe wordt in 
deze behoeftepeiling de representativiteit van alle Sliedrechtse jongeren gewaarborgd? Hebben er al sessies 
plaatsgevonden gezien in de planning 'vanaf 2021' wordt genoemd? 
 

De eerste pizza sessie heeft in het najaar van 2021 plaats gevonden en de volgende staat gepland in februari. 
Het plan is om per jaar vijf tot zes van deze sessies te organiseren. Tijdens de pizzasessies wordt onder 

andere de vraag gesteld wat de wensen van de jongeren zijn op het gebied van cultuur, waar hebben zij 
behoefte aan. Om meer inzicht te krijgen in de cultuurwensen van de jongeren die nu nog niet door SOJS 

bereikt worden, wordt deze vraag ook via social media uitgezet.  

 
 


