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Geachte leden van de raad,

Het was op woensdagavond 4 september 2019 na afloop van de première van het openluchttheaterstuk
De Toorn van Thunaer op De Klencke, dat troubadour Quintus Querido aan het aanwezige publiek en pers
bekend maakte dat de gemeente Coevorden zich in 2021-2022 culturele gemeente van Drenthe mag
noemen.
Er was geen betere gelegenheid en geen mooiere plek om dit bekend te maken. In het 'hart' van de
gemeente bij dit theaterstuk dat een van de vele voorbeelden is van de creativiteit en organisatietalent
onder inwoners en de samenwerking tussen dorpen en verenigingen in de gemeente Coevorden. Nog
steeds wordt er met veel plezier en voldoening teruggekeken op de uitvoering van dit theaterstuk.
Feestelijk aftrap op 7 november 2019
Eenzelfde soort aanstekelijk enthousiasme hebben wij geproefd bij de feestelijke aftrap op de
voorbereiding van Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe op 7 november 2019 in Noord-Sleen.
Cultuur is in essentie de behoefte van de mens om te spelen en uiting te geven aan eigen en andermans
creativiteit en talent. Deze elementen hebben wij op deze avond teruggezien. Plezier, creativiteit, talent
en vindingrijkheid. Bereidheid van onze inwoners om al dan niet in verenigingsverband mee te denken en
mee te doen in de voorbereiding op dit bijzondere gebeuren. We kijken terug op een geslaagde avond.
Programma plan 'Verbonden in Verhalen'
Met de opbrengst van deze avond en gesprekken die nadien zijn gevoerd met diverse partijen is aanjager
Roelie Lubbers-Hllbrands en het projectteam aan de slag gegaan met het opstellen van een
programmaplan. Voorliggend programmaplan 'Verbonden in Verhalen' is het resultaat daarvan. Dit plan
beschrijft in hoofdlijnen de ambitie, doelstellingen, activiteiten, organisatie en financiën en is onder
andere bedoeld om te voldoen aan de door de provincie gestelde voorwaarde voor het kunnen toekennen
van subsidie.

Het programmaplan dient echter een breder doel. Zoals gezegd is het een plan in hoofdlijnen. Voor ons
staat in de verdere voorbereiding op 2021-2022 verbindend besturen voorop. Cultuur is bij uitstek een
terrein waar dat kan en is welhaast een voorwaarde voor een geslaagd cultureel jaar. Om die reden biedt
het programmaplan openheid, zodat organisaties, instellingen, initiatiefnemers kunnen aanhaken en er
in dit stadium nog voldoende ruimte blijft voor goede ideeën. Met dit plan als basis werken we de verdere
plannen met betrokken partijen uit, uiteraard ook als het gaat om de financiële consequenties. Indien
nodig en gewenst komen wij richting de begroting 2021 bij uw raad met nadere voorstellen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij bereid als
dat nodig is een nadere toelichting te geven op de inhoud van deze brief en het programmaplan.
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