Open Brief aan alle carnavalsverenigingen en carnavalsvierders in Bliekenstad
Gorinchem, 9 maart 2022
Beste allemaal,
De nieuwe lokale partij Zorg Voor Gorkum (ZVG) heeft het stimuleren en vieren van carnaval benoemd in het verkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Dat ZVG met Lijst 11, met 11 kandidaten en een programma met 11 hoofdstukken op deze
wijze zich tot de kiezers richt, berust niet op toeval.
Wat niet in detail uitgewerkt staat in ons verkiezingsprogramma maar waar wij in de voorbereiding goed over nagedacht hebben, willen
wij hierbij aan jullie voorleggen. Het organiseren van feesten laten we graag over aan de carnavalsverenigingen zelf, maar waar de
politiek straks wel een rol kan spelen is het voorstel van ZVG voor het bieden van een centrum van Creatieve Vorming. Bij voorkeur wordt
gezocht naar een bestaande locatie maar een nieuw te bouwen locatie sluiten wij zeker ook niet uit. Dit centrum van Creatieve Vorming
kan onderdak bieden voor het bouwen van carnavalswagens en andere creaties.
Dit centrum wordt niet alleen voorbehouden aan carnavalsverenigingen maar kan tevens gebruikt worden door partijen die ook graag
feest vieren. Daarbij denken wij aan Oranjeverenigingen en wijk verenigingen maar ook organisaties zoals de timmerdorpstichting en de
organisatie van het hippiefestival. En zo zijn er nog vast wel meer voorbeelden te bedenken. Verenigingen en partijen die deze ruimte
willen benutten voor het bouwen en maken van eigen bouwsels en creaties. Met als doel dat het gebouw het hele jaar door bruist van de
activiteiten en hierdoor een multiculturele invulling krijgt. Dat vergroot de kans aanzienlijk dat een dergelijk centrum van Creatieve
Vorming gerealiseerd kan worden. En bovendien de kans dat dit plan breder gedragen wordt in onze gemeenteraad en natuurlijk
enthousiast ontvangen wordt door de toekomstige gebruikers. Politici zijn gevoelig voor argumenten waarbij de gemeenschapszin, de
sociale cohesie en betrokkenheid van onze inwoners gestimuleerd wordt.
Een prettige bijkomstigheid is dat er een productieve kruisbestuiving plaats kan vinden tussen allerlei verenigingen. Verenigingen die
elkaar met het delen van een gemeenschappelijke ruimte het hele jaar door behulpzaam kunnen zijn. En is ook veel efficiënter. Als
voorbeeld: het gebruik een werkplaats met bouwmaterialen, gereedschap, verf enzovoort kan door alle partijen uitgewisseld worden. Een
strakke organisatie met een apart bestuur is gewenst om goed sturing te geven aan het beheer van het gebouw en de materialen.
Het centrum van Creatieve Vorming willen wij graag verder uitwerken met alle betrokken verenigingen en wij als ZVG roepen deze partijen
dan ook op om zich te melden. Suggesties voor verdere toepassingen zijn van harte welkom.
Het zal niet als een verrassing komen dat ZVG dit plan omarmt. Maar kunnen wij makkelijker tot stand brengen als ZVG substantieel een
rol gaat spelen in de nieuwe gemeenteraad. Dus: doe is gek en stem Lijst 11 op 16 maart!
Met vriendelijke groeten,
Rudolph van den Hoven
voorzitter Zorg Voor Gorkum (tevens kandidaat nummer 2 op Lijst 11)
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