
 

 

Oldenzaal, 11 januari 2020 

 

 

Geachte bestuurders uit de Oldenzaalse cultuursector, 

 

Graag komen wij als Oldenzaalse VVD terug op jullie brief van 8 december 2020. We zijn inmiddels een maand 

verder, maar helaas nog niet veel wijzer over mogelijke openingen in en na de huidige lockdown. Dit valt onze 

inwoners zwaar, dit valt veel ondernemers zwaar en dit valt jullie zwaar.  

Wij begrijpen jullie problematiek zeer goed, zeker omdat verlichting nog altijd ver weg lijkt. Echter, deze crisis dwingt 

ons ook om realistisch naar de problematiek te kijken. De rookwolken van deze crisis zijn namelijk nog niet 

opgetrokken, sterker nog, er dalen nog steeds nieuwe rookwolken op ons neer. Wij kunnen derhalve nu nog niet 

zeggen hoe groot de impact van de Covid crisis zal zijn op Oldenzaal. Ons College van B&W heeft toegezegd in maart 

met een totale Covid-19 rapportage te komen, op dat moment zal de financiële impact voor ons een stuk duidelijker 

worden. 

Wij zien in ieder geval bij diverse instellingen en verenigingen dat er veel creativiteit en inventiteit is om er ondanks 

de crisis het beste van te maken en om te blijven denken in mogelijkheden. Dat stemt ons zeer positief en geeft ook 

vertrouwen in de flexibiliteit van de sector en de kans op een goede afloop van deze crisis. 

Als partij in de Oldenzaalse Gemeenteraad zijn wij, samen met de andere partijen, verantwoordelijk voor het budget 

van onze gemeente. De Gemeenteraad bepaalt dus waar de door u beschreven        € 204.597,- aan besteed zal gaan 

worden. Als Oldenzaalse VVD hebben we wel de uitdrukkelijke wens dat het geld besteed wordt waar dit echt nodig 

is.  

U kunt er van op aan dat wij als Oldenzaalse VVD de belangen van onze cultuursector zeer zwaar zullen laten wegen. 

Oldenzaal kan en mag niet zonder jullie! Als het gaat om de financiën willen wij zeker ruimhartig zijn, maar wij willen 

het genoemde bedrag niet nu al zonder meer aan cultuur koppelen. Wij willen eerst duidelijkheid over de totale 

situatie die ontstaat voor Oldenzaal. 

Mochten er echter situaties ontstaan die dusdanig bedreigend zijn voor het voortbestaan van culturele instellingen 

en verenigingen, dan zullen wij ons vanzelfsprekend bij het College melden om daar snel een oplossing voor te 

bieden, maar dat zal het College ook zonder onze inbreng ongetwijfeld ruimhartig doen. 

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om met jullie het gesprek aan te gaan, om als luisterend politiek oor te fungeren of 

om met jullie mee te denken aan oplossingen. Als jullie die behoefte hebben, neem dan vooral contact met ons op! 

Wij wensen jullie veel moed en creativiteit toe in de komende maanden om jullie passie voor cultuur levend te 

houden! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Edgar Visscher 

Oldenzaalse VVD 


