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Gemeenteraad Eindhoven 
t.a.v. de woordvoerders kunst en cultuur  
Stadhuisplein 1 
5611 EM Eindhoven 
 
Per mail: griffie@eindhoven.nl 
 
Tilburg, 26 oktober 2022 
 
Betreft: cultuur in Noord-Brabant en Eindhoven  
 
Geachte dames en heren cultuurwoordvoerders, 
 
Wij zijn trots op de kracht van kunst & cultuur in Noord-Brabant, en dus op die in uw gemeente. U 
vast ook. Wij: dat is De Kunst van Brabant (dKvB), de vereniging van ruim 200 Brabantse kunstenaars 
en culturele organisaties.  
We zijn trots op wat de theater- en filmmakers, beeldend kunstenaars, dansers, musici, schrijvers, 
grafisch ontwerpers, architecten, designers en andere creatieven in onze provincie produceren en 
ons laten zien, horen en ervaren. We zijn trots op wat kunst & cultuur voor de samenleving betekent. 
Voor de inwoners, voor het bedrijfsleven, voor het onderwijs en andere maatschappelijke 
organisaties. We zijn overtuigd van de waarde van kunst & cultuur voor uw gemeente en voor de 
hele provincie.  
 
Maar we vragen ook uw aandacht voor de continuïteit en de stabiliteit van de culturele sector in 
Brabant en in uw stad. Want er zijn ook grote zorgen. Als het gaat om talentontwikkeling 
bijvoorbeeld en het binden van jonge kunstenaars. Of de complexiteit van de financieringsregelingen 
en aanvraagprocedures en de gelijkschakeling van de diverse verantwoordingsregels binnen de 
provincie en met name binnen BrabantStad. We wijzen ook op de lastige herstart na de 
coronabeperkingen: publiek dat de weg nog niet terug weet te vinden en kunst-producerende en 
toeleverende zzp’ers die de sector hebben verlaten. En de actuele financiële problemen vanwege de 
torenhoge inflatie, stijgende personeelskosten en alsmaar duurdere energie.  
  
Culturele activiteiten zijn mogelijk door het draagvlak van de inwoners - 93% van de Brabanders 
bezocht de afgelopen jaren één of meer activiteiten – en door de inzet en het enthousiasme van 
professionele kunstenaars én vele vrijwilligers (34% van de Brabanders is ‘cultureel’ vrijwilliger). 
Culturele activiteiten worden in veel gevallen mede mogelijk gemaakt door gemeenten – uw 
gemeente – en de provincie. En evenzeer door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo 
is kunst & cultuur geborgd in de samenleving.  
In het coalitieakkoord dat eerder dit jaar in uw gemeente werd gesloten staan – terecht – ook 
ambities m.b.t. kunst en cultuur. Dat schept verwachtingen, dat vraagt om visie, beleid, investeringen 
én draagvlak binnen de culturele gemeenschap. We zijn erg benieuwd wat uw ideeën zijn.   
 
 
 



De Kunst van Brabant, vereniging voor kunst en cultuur in Noord-Brabant 
Willem II-straat 49, 5038 BD Tilburg | info@dekunstvanbrabant.nl | www.dekunstvanbrabant.nl  

IBAN: NL45 RABO 0154 6494 49 | KvK: 58362290 

2 

We vragen u om zich hard te maken voor een inspirerend cultureel klimaat en een duurzame 
maatschappelijke erkenning van kunst & cultuur. Kunst & cultuur heeft een eigen intrinsieke, 
autonome waarde, maar is bovendien een verbindende kracht in onze samenleving; deelnemen aan 
kunst & cultuur is een manier is om deel te nemen en mede vorm te geven aan de samenleving. Met 
bewezen positieve effecten op het welbevinden en de ontwikkeling van inwoners, op de 
vestigingskeuzes van bedrijven en (creatieve) professionals en op de resultaten van de 
maatschappelijke organisaties. 
 
Concreet bepleiten we dat: 
* uw gemeente, binnen B5 verband en tezamen met de provincie, de waarde van kunst & cultuur 
voor de samenleving erkent en verbindt met beleidsdossiers als economie, innovatie en ruimtelijke 
ordening; waardoor kunst & cultuur niet langer als een “subsidieverdeelkwestie” wordt gezien, maar 
als een impuls voor kwaliteit en ontwikkeling op alle fronten van de samenleving; 
* de B5 gemeenten en de provincie zich (binnen BrabantStad verband), samen met de culturele 
sector, hard maken om meer geld vanuit Den Haag (OCW en de Rijksfondsen) bij Brabantse makers 
en culturele instellingen terecht te laten komen (Brabant blijft hierin achter bij andere provincies); 
*  de provincie Noord-Brabant een ambitieuze visie op kunst & cultuur formuleert in haar nieuwe 
beleidskader ‘Levendig Brabant’ en die tezamen met de BrabantStad-partners en de andere 
gemeenten tot uitvoering brengt; 
* de provincie en uw gemeente – daar waar zij cultuur verbinden met andere beleidssectoren – ook 
vanuit die beleidsvelden investeren in kunst en cultuur, concreet: dat zij 2% van alle investeringen in 
innovatie van de Brabantse economie en samenleving benutten om bij het realiseren van de 
beoogde doelen de competenties van kunstenaars en culturele organisaties in te schakelen;   
* uw gemeente 20% van het cultuurbudget bestemt voor innovatie, experiment en 
talentontwikkeling; 
* u attent blijft dat alle kunstdisciplines en de culturele keten (inclusief amateurkunst, 
cultuureducatie en talentontwikkeling) binnen uw gemeente overeind blijft. 
 
Graag tot een toelichting en gesprek bereid,       
  
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

 
Ap de Vries 
voorzitter De Kunst van Brabant 
 
bijlage: standpuntennota De Kunst van Brabant 2022 (verkorte versie)   


