
TIEN REDENEN OM MEER TE INVESTEREN IN CULTUUR 

  

 

1. Gemeente Brummen vindt cultuur belangrijk. Alle inwoners van de gemeente moeten 

laagdrempelige toegang tot cultuur hebben. Muziekverenigingen zorgen daarvoor. 

 

2. Gemeente Brummen vindt muziekeducatie belangrijk. Kinderen uit alle sociale lagen van de 

bevolking moeten hieraan kunnen deelnemen. Muziekverenigingen zorgen daarvoor. 

 

3. Gemeente Brummen vindt burgerparticipatie belangrijk. Vrijwilligerswerk, zelfredzaamheid, pro-

activiteit en initiatieven tot verbetering van onze samenleving worden gewaardeerd. 

Muziekverenigingen zijn hiervan een belangrijk voorbeeld. 

 

4. Gemeente Brummen vindt een gezond en gelukkig leven voor haar inwoners belangrijk. In haar 

toekomstvisie geeft zij aan dat het kunst en cultuuraanbod daaraan bijdraagt. Muziekverenigingen 

verzorgen het grootste deel van het cultuuraanbod. 

 

5. Gemeente Brummen vindt een evenwichtige verdeling van bezuinigingen belangrijk. Zij is tegen 

het hanteren van “de kaasschaaf” maar wil juist duidelijke keuzes maken. Muziekverenigingen zijn in 

de afgelopen jaren al meerdere malen gekort op hun, in verhouding tot andere instanties, 

bescheiden subsidie. Nu is het genoeg! 

 

6. Gemeente Brummen wil aantrekkelijk zijn voor nieuwe inwoners. Een goed leefklimaat draagt 

hieraan bij. Muziekverenigingen zorgen daarvoor. 

 

7. Gemeente Brummen wil cultuur verbinden met het bedrijfsleven en onderwijs. De combinatie 

cultuur, bedrijfsleven en onderwijs zorgt ervoor dat het culturele klimaat versterkt wordt. 

Muziekverenigingen werken al op die manier, de laatste 3 jaar zelfs in toenemende mate en zonder 

extra overheidsgeld. 

 

8. Gemeente Brummen wil oudere mensen langer actief en betrokken houden bij onze 

samenleving. Cultuur kent geen leeftijdsgrenzen, iedereen doet mee, van 8 tot 80 jaar. 

Muziekverenigingen passen dit principe al jarenlang toe. Bij geen enkel type vereniging is de 

spreiding in leeftijden zo groot als bij muziekverenigingen. 

9. Gemeente Brummen onderschrijft de uitspraak “Cultuur kleurt het leven”. Muziekverenigingen 

kleuren het leven binnen de Gemeente Brummen. 

10. Gemeente Brummen waardeert initiatieven vanuit de samenleving. Zij wil vrijwilligers niet 

straffen voor hun toenemende betrokkenheid bij onze samenleving. Professioneel muziekonderwijs 

voor kinderen op basisscholen, financieel mogelijk gemaakt door particuliere donateurs, is een 

voorbeeld van een initiatief dat zij aanmoedigt. Muziekverenigingen zorgen hiervoor. 

  

 

Straf muziekverenigingen niet voor hun vele activiteiten die onze samenleving 

nu ten goede komen. Investeer in muziekonderwijs. Investeer in 

muziekverenigingen. Houd bestaande subsidies op peil, maar maak nog liever 

de keuze om hierin extra te investeren. Daarmee bereikt de Gemeente 

Brummen haar eigen doelstellingen en laat zien dat “Cultuur versterkt”. 


