
D66 houdt van cultuur 
 

Meespelen in een orkest, een film kijken, op de planken staan in een toneelstuk, 

een museum bezoeken, lekker zingen in een koor, een spannend boek lezen! 

Cultuur verrijkt ons leven, daar is D66 van overtuigd. 

 

Ieder mens is verschillend, maar tegelijk delen we ook veel met elkaar. Verschillende 

groepen hebben een eigen identiteit, met soms een eigen taal en gewoontes, hun 

cultuur. Nieuwkomers zorgen voor weer nieuwe culturen en samen vormen we een 

bonte verscheidenheid. De D66 fractie juicht diversiteit toe en heeft zich er ook sterk 

voor gemaakt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. 

 

Onze cultuur komt in allerlei vormen tot uiting. We zijn in Borger-Odoorn trots op 

onze karakteristieke geschiedenis van hunebedbouwers en turfstekers. In de 

hunebedden en grafheuvels is dat nog altijd zichtbaar, net als in de lange 

lintbebouwing, kanalen, wijken en veenmonumenten. In het Hunebedcentrum en 

andere musea worden we deelgenoot van ons verleden. 

 

Onze cultuur komt ook tot uiting in bijvoorbeeld het Beleef & Doe Festival en bij 

Boerenrock. Bij de Zuidenveldtentoonstelling en bij het Oostermoerfeest. Op het 

poppodium VanSlag en bij Klassiek in ’t Veen. In de kerkgebouwen Odeon, Cultureel 

Centrum Nr. 11 en Odoorn. Bij de Rederijkerskamers en de muziekverenigingen. En 

in vier vestigingen van de bibliotheek kunnen we boeken lenen. D66-wethouder 

Albert Trip heeft zich de afgelopen jaren volop ingezet dat er heel veel te doen is. 

 



Veel inwoners hebben een hobby die met cultuur te maken heeft en daar hebben ze 

graag tijd en geld voor over. Maar soms moet de gemeente ook een bijdrage leveren, 

bijvoorbeeld door kinderen kennis te laten maken met allerlei vormen van cultuur. 

D66 vindt het belangrijk dat cultuur voor iedereen bereikbaar is, ook voor mensen met 

een minimuminkomen en voor ouderen. De cultuurcoach van de gemeente speelt 

hierbij een onmisbare rol. De bibliotheek moet blijven, niet alleen voor boeken en 

informatie, maar ook als ontmoetingsplek voor cultuur. 

 

Dat het ook nog eens goed is voor onze economie (het Hunebedcentrum ontvangt elk 

jaar bijna 100.000 bezoekers) is voor D66 een extra argument om van cultuur te 

houden. We worden er in alle opzichten beter van. 


