
Cultuurvrienden!  
Wij willen jullie langs deze weg informeren over de meest recente ontwikkelingen 
met betrekking tot ons burgerinitiatief. Hier dus een korte update en stand van 
zaken.   

De initiatiefnemers, Marleen van Eijndhoven - Rob Kluyt - Irene Lambour –  
Karen Molin – Annemiek van Puijenbroek   

7 juni: ons bericht aan gemeenteraad en 
wethouder Swaans 
Zoals we eerder al aangaven, hebben we een op 7 juni gesproken met wethouder 
Swaans. We hebben de gemeente verzocht om de continuïteit van Factorium  
nauwlettend te volgen én om de ambitie inzake cultuur en cultuureducatie in de 
aanstaande cultuurnota te formuleren, om vervolgens te bezien hoe de financiering 
daarvan te realiseren. We keken hoopvol uit naar de vervolgstappen.  

23 juni gemeenteraad: uitblijven cultuurnota 
In de gemeenteraadsvergadering van 23 juni is niet een cultuurnota besproken, 
maar is een beperkt aantal stellingen over cultuur geagendeerd. Er is dus helaas 
nog steeds geen zicht op een cultuurnota. 

5 juli: ‘we zijn uitgespeeld helaas’ 
Als initiatiefnemers zagen we lede ogen aan hoe dit dossier zich ontvouwde en dat 
noch de gemeenteraad noch het college in actie leek te komen; in het Brabants 
Dagblad verscheen op 6 juli het volgende artikel ‘we zijn uitgespeeld’. 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/burgerinitiatief-voor-cultuureducatie-goirle-trekt-
de-stekker-eruit-we-zijn-uitgespeeld-br-br~aeaac719/  

 

7 juli gemeenteraad; motie aangenomen! 

Maar we zijn blij verrast dat de PvdA in de gemeenteraadsvergadering van 7 juli 
een motie heeft ingediend. In die motie is geconstateerd dat er nog steeds geen 
cultuurvisie is en dat ondanks toezeggingen van Factorium er geen zicht is op de 
wijze waarop het aanbod en kwaliteit van cultuureducatie in een nieuwe vorm 
vanaf de zomer 2020 voortgezet wordt terwijl er wel stevige bezuinigingen zijn 
doorgevoerd. De motie droeg het college op om met ons als burgerinitiatief in 
gesprek te gaan over regievoering op cultuuronderwijs in 2020-2021 en met een 
voorstel te komen ter bespreking op 1 september 2020 en besluitvormend in de 
raad van 22 september. 

Deze motie ‘Een positieve draai voor het cultuuronderwijs’ is aangenomen dankzij 
de steun van PvdA, Lijst Riel Goirle, SP, Arbeiderspartij en CDA!  
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wethouder aan zet: kom met een plan en 
burgerinitiatief als tijdelijke regiegroep 
Dat betekent dat de wethouder dankzij de motie aan zet is en met ons in gesprek 
moet om een plan op te stellen en ons initiatief voor de periode 2020-2021 de 
regie over cultuuronderwijs te geven. Wij wachten de uitnodiging af en zijn ons 
natuurlijk aan het beraden op de vervolgstappen. 

Wij zullen u eind augustus opnieuw informeren. 
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