
 

 

AGENDA VFG portefeuillehoudersoverleg Cultuur 
 
Datum:  25 april 2019 
Tijd:  10.00 - 12.00 uur  
Plaats:  Oranjezaal Oude Stadhuis, Hofplein 38 te Leeuwarden 
 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda      10.00 uur 

      
2. Vaststellen verslag van de bijeenkomst van 29 november 2018 

 

Bijlage Conceptverslag van de bijeenkomst van 29 november 2018 
 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken        

 
 LF2018 – Agenda 2028 

Sjoerd Feitsma praat de wethouders bij. Voorgesteld wordt dit vast punt op de agenda 
te koppelen aan punt 5 ‘Agenda 2028 ‘. 

 Memo Provinsje Fryslân over Stichting 75 jaar Vrijheid (Zie bijlage) 
De Provincie wil graag de viering van 75 jaar vrijheid in 2019/2020 bij gemeenten 
onder aandacht brengen. Er worden diverse mogelijkheden en initiatieven onder de 
aandacht gebracht in de memo die gemeenten kunnen ondersteunen bij activiteiten in 
de gemeenten. 

 Mededeling Stichting Vestingdagen Noord Nederland 
In het Rampjaar 1672 werd er voor het eerst op politiek niveau samengewerkt in 
Noord-Nederland. En met groot succes! 
Bommen Berend, de bisschop van Münster die Noord-Nederland binnen was gevallen 
en een beleg voor Groningen had geslagen, werd weer verdreven. En dat is iets waar 
we nog steeds trots op moeten zijn. Sinds 2017 organiseert de stichting Vestingdagen 
Noord Nederland (www.svnn.eu) het historisch-educatieve programma van het 
Groningens Ontzet. Het is gebleken dat het publiek meer wenst. Het hele verhaal van 
het Noorden in het Rampjaar moet daarom worden uitgelegd. 
 
Trots op het Noorden 
De stichting Vestingdagen Noord Nederland is nu al bezig met het op poten zetten van 
een grootste herdenking van het Rampjaar in het Noorden in 2022. Dan is 350 jaar na 
1672. Het moet in 2022 op allerlei manieren worden gevierd, van tentoonstellingen tot 
theater voorstellingen, iedereen moet weten wat er toen gebeurd is, hoe bijzonder dat 
was en moet weer trots op het Noorden worden. 
 
Sleutelwoorden 
Duurzame aandacht voor de Friese Waterlinie en de daarbij behorende schansen. 
Daarbij is samenwerking tussen de van Friesland, Groningen en Drenthe noodzakelijk. 
Wij roepen de leden van de VFG op om constructief na te denken over het programma 
voor 2022. Toerisme, recreatie met als fundament de geschiedenis van het jaar 1672! 
Met vriendelijke groet, Tim Smit 
Voorzitter stichting Vestingdagen Noord Nederland 

http://www.svnn.eu/


 

 

 Vooraankondiging twee symposia ‘Aanpak Eenzaamheid’ en ‘Impact kunst- en 
cultuurbeleving op welzijn mens’ 
Vanuit de gemeenten Leeuwarden wordt een vooraankondiging gedaan van twee 
symposia. De Friese gemeenten ontvangen hier t.z.t. meer informatie over. 
Het eerste symposium over de ‘Aanpak Eenzaamheid’ is een regiobijeenkomst van het 
Ministerie van VWS en gemeente Leeuwarden op 3 juli a.s. van 9.00 tot 17.00 uur in de 
Harmonie te Leeuwarden. Na een plenair gedeelte is er een ontmoetingsmarkt en 
vervolgens werksessies.  
Het tweede symposium ‘Impact van kunst- en cultuurbeleving op het welzijn van de 
mens’ vindt plaats op 29 oktober a.s. tussen 15.00-20.30 uur ook in de Harmonie. Een 
voorbeeld is het project ‘Dansen op recept’ voor mensen met Parkinson. Dit is inclusief 
een voorstelling. Sprekers zijn o.a. Mark Miras en Bas Bloem. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: marloes.schreur@leeuwarden.nl  

Bijlage - Memo Provinsje Fryslân over Stichting 75 jaar Vrijheid 
 

 
 
4. Van krimp naar groei een project van Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân  10.15 uur 

Presentatie door Jan-Willem van Kruijssen (Verbinder/Aanjager OMF - Friese Muziekbond) 
 

Bijlage - Oplegnotitie 
- OMF projectplan 'van krimp naar groei' - met de Friese 

HaFaBra 
 

 
 

5. Voortgang programma LF2028  10.25 uur 
Presentatie door Sjoerd Bootsma & Lieuwe Krol (Kwartiermakers voor de legacy LF2028)  

 

Bijlage - Oplegnotitie 
 

 
 
6. We the North 2.0   10.55 uur 

Presentatie door Edith Nobel (Projectleider Heroriëntatie Cultuurbeleid Provinsje Fryslân) 
 

Bijlage - Oplegnotitie 
 

 
 
7. Erfgoeddeal      11.20 uur 

Presentatie door Thomas van den Berg (Projectleider Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap) 
Vanuit de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit is Hein Kuiken (Wethouder 
Harlingen) betrokken bij dit onderwerp. 
 

Bijlage - Oplegnotitie 
- Brochure Erfgoeddeal 
 

mailto:marloes.schreur@leeuwarden.nl
https://omfryslan.nl/


 

 

 
 

8. VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs      11.45 uur 
Schriftelijke terugkoppeling door Mark de Man, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân en  
lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs waaronder ook Cultuur valt. 
 

9. Volgende VFG portefeuillehoudersoverleg Cultuur     
Het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg Cultuur staat gepland voor   
Donderdag 5 december 2019 van 10.00 – 12.00 uur. Suggesties en ideeën voor 
onderwerpen of thema’s kunnen tijdens deze bijeenkomst worden ingediend of via het VFG 
secretariaat worden gemeld.  

 
10. Rondvraag  

 
 

11. Sluiting      12.00 uur 


