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Wij hebben kennis genomen van het tekort op de nneerjarenbegroting van de gemeente Borsele. U 

gaat aan de slag met bezuinigingen. 

Wij begrijpen dat er een taakstelling wordt ingezet om de begroting sluitend te krijgen en dat 

mogelijk ook de culturele sector hieraan een bijdrage moet leveren. Hierbij vragen wij echter 

nadrukkelijk aandacht voor het belang van cultuur voor de leefbaarheid in de dorpen en de 

ontwikkeling van onze inwoners. 

Muziek bijvoorbeeld, ontroert, beweegt, verbindt en verwondert. Muziek draagt bij aan de 

ontwikkeling van sociale emotionele en cognitieve vaardigheden. Ook stimuleert 

muziekbeoefening creativiteit en verbeeldingskracht. 

Amateurkunstverenigingen dragen bij aan de leefbaarheid in onze dorpen. lnwoners kunnen 

samen muziek maken, toneel spelen, genieten van de optredens die worden verzorgd. 

Een bibliotheek is veel meer dan een plaats waar mensen boeken kunnen lenen. Ook dit is een plek 

voor ontmoeting. Een plek waar cursussen worden gegeven op het gebied van digitalisering. Waar 

bijeenkomsten worden georganiseerd om de taalvaardigheid bij laaggeletterden of anderstaligen 

te verhogen. De bibliotheek zorgt voor leesbevordering en mediawijsheid bij onze basisschool 

leerlingen. Een basisvaardigheid die, zoals uit het landelijk nieuws onlangs bleek, steeds meer 

dreigt te verdwijnen. 
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Culturele evenementen zijn niet alleen van belang voor de leefbaarheid van dorpen, maar trekken 
ook toeristen naar ons landschapspark. 

Musea leren hun bezoekers over ons cultureel erfgoed. 

Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat cultuur voor uw inwoners betekent. Instellingen die 
gesloten moeten worden, verenigingen die verdwijnen, ze komen niet ineens weer terug als de 
tijden beter worden. 

Wij stellen u voor bezuinigingen te kiezen, die zoveel nflogelijk de structuur van het culturele (even 
in Borsele intact laten en die niet ingrijpen op het werk van verenigingen en instellingen. 
Een voorbeeld daarvan is de post in de begroting voor de dag van de vrijwilligers. Vorige week 
ontvingen wij van u een uitnodiging voor deze dag. Een geste die wij zeer waarderen. Wij leveren 
die graag in, als hierdoor de subsidie van een aantal verenigingen en instellingen gehandhaafd kan 
blijven. 

Wij adviseren u daarom bij de te nemen beslissingen niet alleen te kijken naar wat dit oplevert op 
de korte termijn, maar ook en vooral de maatschappelijke gevolgen voor de langere termijn mee te 
wegen. 

Wij wensen u veel wijsheid toe bij de te maken keuzes. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Culturele Raad Borsele, 
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