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1. Opening
Lieuwe Krol heet de belangstellende welkom en kondigt wethouder Libbe de Vries aan.
De wethouder is trots op alle energie, ontstane netwerken en behaalde resultaten. Cultuur is nu een
aanjager voor andere sectoren (bijvoorbeeld recreatie/toerisme/zorg/onderwijs/sport) geworden.
Deze avond is bedoeld om de mienskip aan het woord te laten over hoe zij verder wil. Hoe houden
we de energie en behaalde resultaten vast en geven we invulling en betekenis aan de legacy? En
welke rol wordt er voor de gemeente gezien? En hoe zetten we samen de schouders eronder?
Lieuwe Krol vertelt dat hij nu deelneemt aan de kwartiermakersgroep Legacy die door de provinciale
LF2018-organsatie is ingesteld. Opsterlandse initiatiefnemers kunnen daarop aansluiten. LF2018
was een groot cultureel succes en werkt door tot ver daarna.
De Opsterlandse mienskip heeft 35 succesvolle projecten tijdens het culturele jaar opgezet en
uitgevoerd. Nu is de vraag:
- Hoe houden we deze inzet en kracht ook voor 2019?
- Is er een bindende factor in alle sectoren?
- Wat wensen jullie dat de gemeente hierin betekent?
Lieuwe Krol laat de resultaten (zie bijlage PowerPointpresentatie Lieuwe Krol) zien van LF2018.
Provinciaal gezien heeft LF2018 meer opgeleverd dan de vooraf geschatte 4 miljoen euro. De
gemiddelde besteding per persoon is ook hoger dan werd verwacht. Daarmee zijn de verwachtingen
uit het bidbook gehaald. Eind februari/begin maart zijn de exacte cijfers bekend, ook die van
Opsterland. De Opsterlandse resultaten worden in een projectevaluatie verwerkt.
De aanwezigen kijken samen terug op LF2018. Welke waarde had LF2018 voor hen?
Een aantal reacties vanuit de zaal:
• Als muzikant was het een hele ervaring om in de ‘Conference of the birds’ te spelen met
diverse muziekkanten vanuit de provincie. Het heeft veel contacten en netwerken opgeleverd;
• Het was leuk om ook de ‘zorg’ in het poppentheater Anansi te kunnen betrekken. Er is nu
vraag vanuit de zorg ontstaan;
• Als vrijwilliger op meerdere plekken meegeholpen, daar zag ik hoe organisaties met weinig
financiën toch iets geweldigs konden opzetten. Ik heb veel bewondering voor de vrijwilligers
die veel mooie voorstellingen mogelijk maakten;
• We hebben de kerk in Langezwaag iedere dag geopend en de vlag uitgehangen. Fietsers en
wandelaars konden vrij kijken in de kerk, dit kan normaal niet. In het gastenboek staan mooie
verhalen van bezoekers zoals ‘fijn om hier even in stilte te zitten’;
• Als SA! hebben we 40-50 pagina’s met mienskipsverhalen gebracht, inclusief een aantal
filmpjes. Dit gaf inwoners inzichten in de eigen omgeving waar men geen idee van had. Er is
nu op positieve wijze cultuurhistorisch besef bijgebracht.
Lieuwe Krol over de provinciale aanpak van de legacy
Er wordt momenteel gewerkt aan het ontwikkelen en opzetten van een koersdocument door een
groep jonge mensen, voor de komende 10 jaar (zie bijlage PowerPointpresentatie Lieuwe Krol). Het
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Iepen Mienskipfûns (IMF) is ook in 2019 beschikbaar. Kleine, grote of regio-overschrijdende projecten
kunnen voor een subsidie in aanmerking komen. Voor het jaar 2019 en 2020 zijn al 130 grote grens
overstijgende projecten aangemeld. Er zijn dit jaar drie momenten om subsidie bij het IMF aan te
vragen. Meer informatie over voorwaarden en het aanmelden van projecten op:
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns-open-21-januari-tot-15-februari-1700uur_41489/.
Werkgroepjes met ‘Opsterland 2028’ aan de slag
Uit de circa 40 aanwezigen worden groepjes gevormd om mee te denken over de volgende vragen:
- Welke dromen en concrete ideeën hebben we?
- Welke ondersteuning is gewenst?
- Hoe bevorderen we samenwerking?
- Welke ambities en thema’s kunnen we benoemen?
Een greep uit de resultaten/ideeën/suggesties van de werkgroepjes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak een goed plan; hoe kunnen we Opsterlandse dromen waarmaken?;
Werk met thema’s die elkaar verbinden en versterken;
Zorg voor lenige ondersteuning vanuit gemeentehuis met één aanspreekpunt en projectgroep;
Zorg voor één structuur en afstemming/inzicht in de dorpen over wie wat doet en wanneer
(coördinatie, databank en gezamenlijke programmering, publiciteit, marketing, pr);
Zorg voor één centrale aanjager/coördinator;
Kom tot één culturele agenda Opsterland;
Organiseer workshops: bijvoorbeeld fondsenwerving, persberichten schrijven, sociale media,
projectmanagement, financiën etc;
Stel gebouwen/monumenten van gemeente tijdelijk open/beschikbaar voor culturele projecten;
Stimuleer dat gemeente en ondernemers hun waardering en erkenning aan de vrijwilligers
uiten;
Publiciteit; ondersteun met website/SA!/folder verspreiding, ook buiten de grenzen;
Breng weer structuur in het kunst- en muziekonderwijs. En versterk datgene dat er al is;
Focus niet alleen op de groene parels maar ook op de gekleurde parels en verbind ze aan
elkaar;
Kijk over de dorpsgrenzen heen;
Ontwikkel een glossy/folder voor Opsterland;
Gebruik de agendamodule van www.SA24.nl, die is ook aan de krant gekoppeld
(initiatiefnemers kunnen zelf projecten/initiatieven in de module plaatsen);
Ga door met de mienskipsverhalen in de SA!;
De gemeente zou de rol van aanjager van projecten/processen moeten innemen;
Stimuleer andere dorpen om Beetsterzwaag als voorbeeld te nemen in hoe je projecten van
de grond krijgt;
Betrek de jeugd (15-25 jaar) om het erfgoed door te geven;
Zorg voor ontmoetingslocaties voor de jeugd;
Zorg voor meer humor in de projecten/initiatieven (bijvoorbeeld met letters/woorden op
gevels);
Zorg voor vrijwilligersbijdrage en/of onkostenvergoeding (meer stimulans);
Ontwikkel een verhalenfestival of verhalenroute. Bijvoorbeeld met maandelijkse verhalen in
het donker, in kerken en in bedrijven. Zo’n route kan toeristen trekken;
Zorg voor (tijdelijke) broedplekken en maak ze bekend (gekke onverwachte locaties, pop-up);
Zorg voor meer gezamenlijke promotie/pr in Zuidoost Fryslân. Andere regio’s in Fryslân zijn
veel actiever. Het is te stil in onze regio. Leg vanuit gemeenten de basis voor meer
samenwerking en regiomarketing;
De economische groei zit in cultuurtoerisme en dat is wat Opsterland juist te bieden heeft.

Dankwoord wethouder Libbe de Vries en sluiting programma om 22.30 uur
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