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Verkenning invulling Venrays Huis voor de Kunsten  
 
Het Venrays Huis voor de Kunsten gaat het eerste kwartaal van 2016 concrete vormen 

aannemen. De regiegroep heeft twee verkenners gevonden die de resultaten van de 

werkconferentie om moeten zetten in concrete voorstellen aan het college van 

burgemeester en wethouders. Dat doen zij in overleg met de belangrijkste 

belangengroepen van kunst- en cultuur(educatie) in Venray.  

 

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.  

 

Vervolg co-creatieproces 

In december trok de regiegroep de conclusie dat het co-creatieproces om tot een eigentijdse 

invulling van de Venrayse kunst- en cultuureducatie te komen nog niet helemaal klaar was. De 

beelden en ideeën uit de werkconferentie in oktober vragen om aanscherping, keuzes en 

draagvlak. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 december werd dit gevoel onderschreven. 

De aanpak van de regiegroep om voor twee deelopdrachten twee verkenners te zoeken kon dan 

ook rekenen op steun van de politiek.  

De deelopdrachten luiden: 

1. Geef invulling aan de zogeheten ‘motor’ van het (kunst- en cultuur)netwerk: Cultura 

Venray; 

2. Geef invulling aan de omvorming/hervorming/nieuwe vorming van het kunstencentrum als 

eigentijdse aanbieder(s) in het netwerk. 

 

Verkenners gevonden 

De regiegroep heeft vervolgens in de omgeving gezocht naar onafhankelijke verkenners die 

verstand hebben van kunst & cultuur(-educatie) en cultuurverandering. Die zijn gevonden in Ernst 

Lamers (beoogd verkenner voor opdracht nr. 1) en Nard Kronenberg (idem voor opdracht nr. 2). 

Met hen zijn de kaders van beide opdrachten uitgebreid besproken. Na een gezamenlijke 

presentatie van hun visie en plan van aanpak heeft de regiegroep unaniem vastgesteld dat ze met 

deze twee heren betrokken verkenners in ‘Huis’ heeft gehaald. De regiegroep heeft hen gevraagd 

om nauw samen te werken en stappen continu af te stemmen, omdat er zo veel synergie is te 

behalen voor beide deelopdrachten. 
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Verkenners aan de slag 

Inmiddels zijn de verkenners gestart. Momenteel worden gesprekken ingepland met 

vertegenwoordigers/beslissers van de zes belangrijkste stakeholders van kunst- en 

cultuur(educatie) in Venray en omgeving: Kunstencentrum Jerusalem, Federatie 

Muziekgezelschappen Venray, het (basis- en voortgezet) onderwijs en Stichting Cultuurpad, de vier  

grote Venrayse cultuurinstellingen (Odapark, BiblioNU, schouwburg en museum Borggraaf 

Paviljoen), culturele ondernemers en de gemeente. Deze gesprekken vinden plaats in de weken 

voor en direct na carnaval. De hoofdmoot van de werkzaamheden door Nard Kronenberg volgt 

daarna. Hij gaat na carnaval het gesprek aan met alle medewerkers van het kunstencentrum over 

hoe zij hun toekomst (collectief en/of individueel) willen invullen.    

 

Invulling Cultura Venray 

De stakeholders worden ook uitgenodigd voor een besloten, afrondende avond in het gemeentehuis 

op 24 februari. Ernst Lamers presenteert daar zijn bevindingen en de regiegroep wil deze avond 

vervolgens gebruiken om de invulling van Cultura Venray verder  fijn te slijpen. 

 

Procesplanning regiegroep 

De regiegroep ontvangt de rapportages van de verkenners half maart. Het idee is om in de  

tweede helft van maart een Cultuurcafé te organiseren waar politiek, stakeholders, deelnemers aan 

de werkconferentie en belangstellenden worden meegenomen in de definitieve plannen voor 

Cultura Venray. De regiegroep wil deze plannen eind maart aanbieden aan burgemeester en 

wethouders. 

De regiegroep heeft vertrouwen in deze afrondende fase, zeker als alle cultuurpartners Cultura 

Venray willen helpen invullen. 

 

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) 

 

  

 Noot aan de redactie/Niet voor publicatie 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liezeth Wintjens, communicatieadviseur van de 

gemeente, telefoon (0478)  52 35 99. 

 


