Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort

Amersfoort, 1 april 2015
Geacht College,
De oproep van uw college aan alle bewoners van Amersfoort om te reageren op de
mogelijke bezuinigingen op de lopende (meerjaren)begroting heeft het bestuur van het
Amersfoorts Cultuurfonds zich ter harte genomen. Onderstaand treft u onze reactie aan.
Wij hebben kennis genomen van het totaal aan mogelijke bezuinigingen en ons een beeld
gevormd van de gevolgen van de gedeeltelijke en/of gehele doorvoering van de genoemde
bezuinigingen binnen met name het culturele domein. Dat geeft ons aanleiding tot het
maken van de volgende opmerkingen.
Een stad vaart pas wel als het economische, het sociale en het culturele domein op orde is.
Is dat niet het geval dan neemt de aantrekkelijkheid van de stad en daarmee het
welbevinden van de inwoners af.
Activiteiten binnen het culturele domein zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten,
hetgeen de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de stad verhoogt. Het verhoogt ook de
integratie.
Een divers en betaalbaar aanbod aan culturele scholing voor jong en oud biedt de
Amersfoorters de kans zich blijvend te ontwikkelen. Dat komt de stad in zijn geheel ten
goede.
Een goed cultureel aanbod in een stad verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad en heeft
dientengevolge ook een aantoonbaar positief economisch effect.
Wij zijn ons ervan bewust dat de stad en het college voor een moeilijke opgave staan en dat
ingrijpen altijd pijn doet. Wij zijn er echter van overtuigd dat een kaalslag op het culturele
aanbod in Amersfoort in de breedste zin van het woord niet ten goede komt aan (de
inwoners van) Amersfoort en in zijn effect vele malen meer schade aanricht dan de
bezuiniging die het oplevert.
Wij verzoeken uw college derhalve uiterst terughoudend te zijn bij bezuinigingen in het
culturele domein.
Het Amersfoorts Cultuurfonds wenst uw college veel wijsheid toe bij deze moeilijke opgave.
Wat er ook van kome, het Amersfoorts Cultuurfonds zal zich blijven inzetten voor een
Amersfoort met een rijk cultureel aanbod waar het fijn wonen is.
Met vriendelijke groet,
Drs. Ruud Reijnders
Voorzitter Amersfoorts Cultuurfonds

