
Persbericht nr. 5 
 
 

Onderwerp Datum 21 december 2015 

Regiegroep Venrays Huis voor de Kunsten Berichtnummer  

 Pagina 1 van 2 

 
 

   

Vervolgstappen Venrays Huis voor de Kunsten  
 
Het Venrays Huis voor de Kunsten wordt de komende maanden in de steigers gezet. De 
regiegroep, met vertegenwoordigers van de belangrijkste doelgroepen, voelt zich 
verantwoordelijk om de resultaten van de werkconferentie om te zetten in concrete 
voorstellen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doet zij in nauwe 
samenwerking met medewerkers en gebruikers van Kunstencentrum Jerusalem, 
gemeente Venray, culturele ondernemers en inwoners die zich betrokken voelen bij 
kunst- en cultuureducatie in Venray en omgeving. 
 
De gemeenteraad van Venray heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen 
voorjaar de opdracht gegeven om een breed gedragen ‘Venrays Huis voor de Kunsten’ op te 
zetten, als eventuele opvolger van het huidige Kunstencentrum Jerusalem (KCJ). Een regiegroep - 
bestaand uit vertegenwoordigers van de belangrijkste doelgroepen: KCJ, gemeenteraad,  
muziekverenigingen, onderwijs en gemeente - geeft vorm aan het proces om dit concept te 
onderzoeken en invulling te geven. Door regelmatig te rapporteren over de voortgang wil de 
regiegroep bijdragen aan een zorgvuldig en transparant planproces.  
 
Tussenbalans co-creatie-proces 
De regiegroep heeft tijdens het Cultuurcafé op 6 november jl. de resultaten van de werkconferentie 
aan Venray gepresenteerd. De raadscommissie Leven heeft in haar vergadering van 3 december jl. 
stilgestaan bij de resultaten. Tijd voor de regiegroep om de tussenbalans op te maken. Zij is blij 
met alle inbreng en belangstelling. Die betrokkenheid en deelname maakt dat de opbrengsten 
gedragen worden; een absolute voorwaarde voor de vervolgstappen en volgens de regiegroep de 
belangrijkste succesfactor om een concreet organisatievoorstel ‘Cultura Venray’ (de werknaam voor 
de nieuwe organisatie) aan te bieden aan het college. 
 
Vervolgstappen door regiegroep 
Tegelijkertijd is de regiegroep zich bewust van de impact van de toekomstbeelden (naar voren 
gekomen tijdens de conferentie van eind oktober) op de medewerkers en gebruikers van het KCJ. 
Om die reden heeft de regiegroep besloten om concrete opdrachten uit te zetten bij twee 
verkenners. De eerste opdracht is het vormgeven van de nieuwe organisatie die de zogenaamde 
motor wordt van het Venrayse kunst- en cultuur(-educatie)veld. Het idee leeft dat het kunst- en 
cultuurveld samen een netwerk inricht met een kleine professionele organisatie als motor. De 
tweede opdracht is het ondersteunen van het huidige personeel van het KCJ bij het vinden van de 
nieuwe rol als zelfstandige/partner in het hiervoor genoemde netwerk. Voor beide opdrachten werft 
de regiegroep momenteel verkenners die met deze opdrachten aan de slag gaan. Na de 
jaarwisseling bespreekt de regiegroep de projectvoorstellen van de verkenners, zodat de 
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opdrachten in het eerste kwartaal van 2016 uitgevoerd en afgerond worden. De resultaten worden 
eind maart aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. 
 
De regiegroep geeft aan vertrouwen te hebben in deze vervolgstappen, zeker als het lukt om alle 
cultuurpartners aangehaakt te laten blijven en zo samen ‘Cultura Venray’ in te vullen. 
 
De regiegroep Venrays Huis voor de Kunsten 
De regiegroep wordt gevormd door: 
Marjo Thijssen-Wismans (Kunstencentrum Jerusalem – personeel) 
Anne Thielen (raadslid) 
Marij Theelen (gemeente Venray) 
Bernie van Lierop (raadslid) 
Lucien Peeters (wethouder Leven) 
Jan Jenneskens (vertegenwoordiger Primair Onderwijs) 
Norbert Leurs (Kunstencentrum Jerusalem – management) 
Geert Janssen (Venrayse Muziekgezelschappen) 
Wilco van der Bas (gemeente Venray) 
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