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Losser, 7 mei 2019
Verzonden:

Geachte leden van de Participatieraad,

In aansluiting op een mondelinge toelichting tijdens het kwartaaloverleg van 19 februari
2019 hebben wij u op 21 februari verzocht advies uit te brengen over de visienota cultuur
‘Parels in de Schatkamer’. Op 8 april 2019 hebben wij uw advies ontvangen, waarvoor
onze dank. Het college heeft kennis genomen van uw advies. Met deze brief gaan we
nader in op uw advies.
Culturele ambities
U constateert dat de visie optimistisch is over de situatie en toekomst van cultuur in de
gemeente Losser en vraagt zich af of dit aansluit bij de beleving van de inwoners en of dit
haalbaar is. Wat bij het verzamelen van lokale input voor de visienota opviel, was dat
men lokaal constateert ‘dat er veel is’ op het gebied van cultuur, maar dat dit lang niet
altijd even zichtbaar is. Een voorbeeld is het lokale cultuur-educatieve programma voor
het primair onderwijs. Dit loopt al jarenlang met veel succes, maar weinig Lossenaren
blijken dit te kennen. Regelmatig werd geconstateerd dat we ‘dat wat er is’ veel beter
kunnen benutten. Daarom is dit expliciet meegenomen in de culturele ambities. De
optimistische toon van de visie sluit uit bij landelijke, provinciale en regionale
ontwikkelingen, waarin momenteel meer ruimte is voor cultuur.
Rol gemeente
U benadrukt dat het belangrijk is dat de gemeente ruimte geeft aan initiatieven en waar
mogelijk ondersteuning biedt. Dit onderschrijven we. In samenspraak met het culturele
veld is dit de rol die de gemeente vervult bij verschillende culturele initiatieven.
Schatkamer van Twente
U adviseert om rekening te houden met de Losserse volksaard in de beschrijving van de
gemeente. Dit sluit aan bij wat onder culturele ambities staat vermeld: in Losser hebben
we veel – we staan niet voor niets bekend als ‘Schatkamer van Twente’ – maar daar zijn
we bescheiden over. De beschrijving van de gemeente zoals deze in de visie is
meegenomen is onder meer gebaseerd op lokale input en schetst een beeld van de
gemeente voor zowel bewoners als bezoekers (vrijetijdseconomie).

Coulisselandschap
U geeft aan zorgen te hebben over het verdwijnen van het kenmerkende
coulisselandschap. De gebiedsontwikkeling van Noordoost-Twente is gericht op een zo
goed mogelijk behoud van dit landschap. In het Coalitieakkoord heeft het college
opgenomen dat het coulisselandschap deel uitmaakt van de Losserse identiteit, die een
belangrijke waarde is voor de lokale (vrijetijds)economie.
Cultuurcoaches
U vraagt zich af of de in de visienota genoemde verbindende rol van de cultuurcoaches
door betrokkenen is opgepakt. Het maken van verbindingen is een belangrijke invulling
van de rol van cultuurcoach, dit gebeurt door betrokkenen dan ook volop.
Samenvatting
Uw advies om persoonsnamen uit het document te verwijderen nemen we mee, evenals
uw advies om een publieksvriendelijke samenvatting van de visienota te maken.
Vervolg
Zoals in de visienota staat aangegeven, is deze richtinggevend voor beleid en uitvoering.
Uitwerking van de nota vindt plaats in beleidsnota’s, uitvoeringsprogramma’s en
projecten. Hierbij betrekken we u graag via de portefeuillehouders cultuur binnen de
participatieraad.
Wij danken u nogmaals voor uw waardevolle inbreng en hopen uw vragen en
opmerkingen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Losser,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Beleid, Strategie en Projecten,

A.A. de Jong MPM

