
Creatieve sessie 18 maart 2016 

'de cultuur in Oosterhout  

creatief en waarderend onderzoeken' 
 

Uitkomsten op de centrale vraag (oogst van het groepsgesprek) 

 

'Wat is belangrijk voor de cultuur in Oosterhout?' 

 

• Vertrouwen krijgen (of verdienen) 

• Gemeente en culturele instanties vertrouwen over en weer 

• (voorgaaande) teleurstellngen overwinnen 

• Nieuwe initiatieven ondersteunen 

• In plaats van schrappen, culltuur behouden 

• Soepel zijn in procedures 

• Vertrouwen heeft te maken met fysieke aanwezigheid 

• Intrinsieke motivatie is gewenst vanuit de gemeente 

• Probeer het op een andere manier 

• Stimuleren & faciliteren door partijen en clubs bij elkaar te brengen 

• ('Oerol' idee) 

• Onderwijs: begint thuis, als kind op school, cultuureducatie. Belangrijk 

om de ouder mee te krijgen 

 

'Wat wens je voor de cultuur in de Oosterhout? Hoe zou je willen dat het eruit 

ziet?' 

 

• Meer betrokkenheid van de inwoners is nodig 

• Jeugd betrekken, via scholen/ouders  

• Leg verbindingen (ook private sector) 

• Verbindingen kunnen komen van 2 kanten; subsidies bekendmaken / 

men dient zich ook te verdiepen in de subsidies die er zijn 

• Cultuur kan als middel dienen om mensen te betrekken bij [de 

gemeenschap? samenleving? gemeente? Etc.] dit kan ook gelden voor 

vluchtelingen; doe dit nu al, wacht er niet mee 

• Nieuwe gezichten zijn nodig binnen 'het wereldje' van cultuurbeleid bijv. 

• Gemeente als motor; wel meedenken, minder bepalen 

• Laagdrempelige toegang tot cultuur maken cq behouden 

• Samen 



 

Post-it uitkomsten 'Wat wens je voor de cultuur in de Oosterhout?' 

 

Deze tussenopdracht vond plaats na de warming-up en de persoonlijke 

verhalen delen-ronde. 

 

 

 
 

Er staat te lezen: 

 

• Zichtbaar maken en houden van cultuur 

• Cultuur als een breed begrip blijven zien 

• Verbroedering d.m.v. cultuur en maatschappelijke onderwerpen 

• Verbinding en verbroedering 

• Samenbrengen van culturen maar vooral ook de cultuur van Oosterhout 

• Betrokkenheid & uitwisseling 

• Cultuur=geschiedenis als uitgangspunt 

• Cultuur=respect  

• Wereldmuziek 

• Muziekeducatie 



• Zangschool Oosterhoutse nagtegalen 

• Film in Oosterhout 

• Meer reuring in het centrum 

• Podium bieden voor verenigingen 

• Culturele voorstellingen op locatie 

• Expositieruimte  

• Verras! 

 

 

 
 

Eén van de drie beelden gemaakt in de laatste sessie 'Verbinding'  
 


