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Een combinatiefunctionaris (0,3

fte) als coördinator Urban Culture & Sports te
realiseren voor de periode 1 februari 2016 tot en met 3l januari 2OI7 en hiervoor
een subsidie aan Punt Welzijn te verlenen van € 28.859
Afspraken omtrent deze combinatiefunctionaris middels een addendum bij het
convenant combinatiefunctionarissen met Punt Welzijn vorm te geven en dit te
laten tekenen door wethouder Gabriëls (bevoegdheid burgemeester)
Activiteitengeld toe te kennen van maximaal € 10.000 aan Punt Welzijn voor deze
periode, waarover de combinatiefunctionaris kan beschikken aan de hand van een
uitvoeringsplan

Inleiding
Op 27 april 2015 is ingestemd met een projectopdracht om in de maanden erna partijen
bij elkaar te brengen, te onderzoeken wat Urban Culture & Sports inhoudt, wat het
betekent voor Weert en hoe initiatieven gecombineerd en gecoördineerd kunnen worden
Onderzocht is of de regeling combinatiefunctionaris een rol kan spelen. Tevens heeft de
initiatiefnemer Gart Smits samen met betrokkenen een plan geschreven.

Beoogd effect/doel
Het beoogd effect van dit voorstel is, dat er meer aandacht in Weert komt voor Urban
Culture & Sports. Door het aanstellen van een coördinator Urban Culture & Sports kunnen
initiatieven aangemoedigd en gecoördineerd worden. H
aanspreekpunt voor vragen
over Urban Culture & Sports die bij de gemeente en
ere instellingen binnenkomen.
Samen met Punt Welzijn, Rick, combinatiefunct
n, bedrijven en scholen verbindt
hij vraag en aanbod
otiveert en initiee
nementen in samenwerking met andere
instellingen met
min
1
vóór 1 februari 2Ot7. Hij zoekt naar
g. Same
externe finan
ijn maakt hij een uitvoeringsplan voor de
Weert,
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projectperiode. Hij biedt aanbieders een podium en stimuleert burgerinitiatieven. Gewerkt
wordt in 3 fases:
Fase 1: in kaart brengen doelgroep en samenwerkingspartners
Fase 2: ondersteunen van de doelgroep en de samenwerkingspartners in de uítvoering van
deze initiatieven
Fase 3: uitvoering en verzelfstandiging van de initiatieven.
Aan het eind van de projectperiode zal er een beleidsplan liggen over het vervolg.

Argumenten

1.1.

Een coördinator kan samenwerking en kennismaking bevorderen

De meeste partijen die iets doen m.b.t. Urban Culture & Sports werken nauwelijks samen.
Er is nauwelijks kennismakingsaanbod op de scholen, terwijl Urban Culture & Sports een
bijdrage levert aan het dagelijks bewegen door jongeren en laat kennismaken met
cultuur. De coördinator kan vraag en aanbod combineren. De coördinator kan Urban

community's stimuleren: groepen die samenwerken en in het algemeen op vrijwillige
basis Urban activiteiten organiseren.
1.2. Een coördinator kan vervolgbeleid voorbereiden en onderzoek doen naar het
invullen van initiatieven
De coördinator kan onderzoeken welke vrijplaatsen (vrij streetart/schilderen)nog meer
aangewezen kunnen worden. Mogelijk nadenken over indoorvoorzieningen. Weert wil
minder regelgeving: deze combinatiefunctionaris kan echter wel onderzoeken en ervaren
wat wel en niet kan, waardoor ad-hoc beleid wordt voorkomen. Hierover kan dan duidelijk
worden gecommuniceerd.
1.3. Een coördinator kan aanspreekpunt worden voor burgerinitiatieven
In diverse besprekingen geven Urban aanbieders aan, zich niet gezien en gehoord te
voelen door de gemeente. Door de vele regels worden initiatieven vaak ontmoedigd. De
coördinator weet de betreffende contactpersonen van de gemeente te vinden en hiermee
te overleggen.
1.4. Een coördinator kan evenementen Urban Culture & Sports in Wee¡t realiseren
Incidenteel worden er evenementen in Weert georganiseerd. De coördinator kan dit
gestructureerder oppakken. Samenwerking met vooral aanbieders uit Weeft geniet dan
hierbij de voorkeur. Indien gewenst kan ook samengewerkt worden met aanbieders van
buiten Weert.
1.5. Een coördinator kan inkomsten genereren
Er zijn diverse landelijke en provinciale financieringsbronnen, die door Weert nog niet zijn
aangesproken. De gemeente Eindhoven genereert ook inkomsten voor Urban Culture &
Sports vanuit bedrijven en fondsen. In Weert moet iemand hiertoe initiatief nemen.

2.1.

Een samenwerking met Punt Welzijn zorgt voor koppeling met het domein welzijn.
Het Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunst heeft aangegeven, ook belangstelling te
hebben om deze functie uit te voeren, maar gaat akkoord met een opdrachtverstrekking
via Punt Welzijn. Punt Welzijn kan de koppeling met het domein welzijn en de uitdagingen
die er in Weert zijn, goed invullen. Ook moet er aandacht zijn voor de speerpunten respect
en anti-discriminatie.

3.l.Activiteitengeld is nodig om tot resultaten te komen.
Juist in de eerste periode is het belangrijk dat de coördinator geld ter beschikking heeft
om street-art uit te laten voeren of een evenement te organiseren. Tijdens dit eerste jaar
kan ook gezocht worden naar andere inkomensbronnen.

Kanttekeningen
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1.1.

Een combinatiefunctionaris Urban Culture gaat ten koste van de formaties

co m b i n atiefu ncti ona ri sse n s po rt.
In totaal is er financiële ruimte om 9,4 formatieplaatsen combinatiefunctionarissen aan te
stellen. Door 0,3 fte combinatiefunctionaris voor Urban Culture te realiseren en 1 fte te
vermeerderen voor cultuur (zie B & W advies 26 mei 2015) , is bezuinigd op de capaciteit
bij de combinatiefunctionarissen bij de sportverenigingen. Die zijn alle teruggegaan van
0,5 fte naar 0,25 fte (basketbal, handbal, atletiek, zwemsport) of naar 0 (voetbal). Echter
er kan gezegd worden, dat de sportverenigingen de afgelopen jaren geprofiteerd hebben
van de landelijke regeling, waardoor het billijk is, nu wat meer accent op cultuur en Urban
Culture te leggen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De voorgestelde invulling van 400 uur door een eryaren 77P-er kost in totaal € 28.859
(inclusief btw en reis- en kantoorkosten). Door deze invulling zijn de kosten hoger dan de
kosten van andere combinatiefunctionarissen. Daarnaast is het gebruikelijk dat
combinatiefunctionarissen voor 600/o door andere partijen, niet zijnde de gemeente,
gefinancierd worden. In dit geval is er is geen derde partij hieftoe bereid gevonden. De
kosten komen in dit geval dus volledig voor rekening van de gemeente Weert. Het bedrag
wordt in de vorm van een subsidie aan PUNT Welzijn beschikbaar gesteld. Afgesproken
wordt, dat deze deskundige coördinator in één jaar activiteiten kan verbinden, initiëren
en uitbesteden en zichzelf misbaar zal maken.

In de begroting 2016 is een structureel budget van € 284.372 opgenomen voor
combinatiefunctionarissen (rijksbijdragen en eigen middelen, 4800502/6425080).
Daarnaast zijn er incidentele middelen beschikbaar in verband met overheveling van
restantbudgetten uit voorgaande jaren. Het benodigde bedrag van € 28.859 kan ten laste
van de in de begroting beschikbare middelen van combinatiefunctionarissen
(4800502/642080) worden gebracht.
Het bedrag van maximaal € 10.000 aan activiteitengeld wordt bekostigd vanuit de
prioriteit "culturele innovatie waarden en lef" (5400202/600000).

Uitvoering/evaluatie Vóór

1 april 2016 zal de combinatiefunctionaris een
uitvoeringsplan indienen, waarin ook de begrote uitgaven zijn opgenomen. Vóór 1 januari
2Ot7 zal de combinatiefunctionaris een beleidsplan indienen, waaruit het vervolg Urban
Culture & Sports blijkt. Tevens zal dan een evaluatie 2016 worden ingediend.
Begin 2017 zal het werk van de combinatiefunctionaris dan worden geëvalueerd.
Com m

unicatie/ partici patie

De initiatiefnemer heeft een presentatie gehouden voor de raadsleden tijdens de
informatiebijeenkomst in mei. De aanbevelingen en tips zijn meegenomen in de verdere
uitwerking. Een werkgroep van extern betrokken deskundigen heeft ongeveer een jaar
meegedacht over dit advies en de plan van aanpak(zie bijlage). Verschillende
besprekingen met aanbieders uit'de scene' hebben plaatsgevonden en hun ideeën zijn

betrokken.
Op 1 februari 2016 zal de combinatiefunctionaris een toelichting geven over de uitvoering
van zijn acties aan de intern betrokkenen en aan de werkgroep Urban Culture & Sports.
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Overleg gevoerd met
Intern:
Wim Truyen, Marianne van de Ven, Joke Jongeling, Selma van Mensvoort,
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Extern:

De'werkgroep Urban Culture": Gart Smits (initiatiefnemer Urban Culture Weert), Punt
Welzijn, Rick, Brian Voesten (CKwartier),
De'scene" Raymond Truyen (Dansschool Fresh), Ruud Rullenraad (Floorburnin'),
Reginaldo ( BigX), Geert Looyen (Streetaftist), initatiefnemers callestenic's, Remco Wijnen
(DJ),

Overigen: Josina Frankhuizen ( gemeente Eindhoven), Angelo Mart¡nus (Madskills), Gilbert
vafì ÞrarKumturoan Þonq r\¡eaenanq/, þrace Eailet (ñuts van oe Kunsten), Huts vooroe
Sport Limburg, wijkraad Leuken, Mark Vialle

Bijlagen
1. Urban Culturc Wccrt, plan van aanpak door Gart Smits
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MAD SKILLS
Gemeente Weert
Tav Lissette Sickman

Wilhelminasingel

l0l

6000 AZ Weert
9 december 2015
I t.28

Offertenummer:

rban Culture Weert

Omsch

Geachte Lissette,
Naar aanleiding van ons gesprek op I december jl, doe ik jullie met plezier een voorstel voor het het ín
kaart brengen, initiëren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van Urban Culture & Sports voor
de periode van I februari 201 6 t/m I februari 2017.

Weert heeft zich de afgelopen jaren open gesteld voor de mogelijkheden rondom Urban Culture. En
terecht. Deze vrij nieuwe vorm van cultuurbeleving biedt een nieuwe generatie cultuurbelevers de
mogelijkheden om een van de vele onderdelen van Urban Culture aan de slag te gaan. Daarnaast heeft
Urban Culture een domeinoverschreidend karakter omdat het zowel op het gebied van welzijn, cultuur én
sport een verfrissende toevoeging kan zijn op het huidige aanbod. ln de afgelopen jaren heb ik mii
ontwikkeld tot aanjager en initiator van tal van Urban projecten in de gemeente Eindhoven. Als
Weertenaar lijkt het mij een enorme uitdaging om de reeds gestarte initiatieven naar een hoger niveau te
tillen en nieuwe initiatieven aan te boren.
Mijn rol als combifunctionaris zalzich vooral richten op de volgende punten:
fungeren als aanspreekpunt rondom projecten op het gebied van Urban Culture & Sports.
Het verbinden van vraag en aanbod in samenwerking met Punt Welzijn, Rick,
combinatiefunctionarissen, bedrijven en scholen.
Het motiveren en initiëren van evenementen ism partijen uit de stad met als resultaat minimaal
evenenement voor I februari 20 I 7.
Het zoeken naar externe financiering.
Het maken van een uitvoerings- en beleidsplan ism Punt Welzijn.

I

Het uiteindelijke doel van mijn inzet zal zijn dat er minimaal I evenement zal plaatsvinden in Weert die na mijn
inzet zelfstandig georganiseerd kan worden. Daarnaast zal ik partijen ondersteunen in het organiseren van
projecten, workshops, presentaties, exposities en optredens. Hierin ben ik natuurliik afhankelijk van de vraag en
mogelijkheden die er leven in de stad Weert. Om tot dit doel te komen wil ik in 3 fases aan het werk gaan.
Fase

l: in kaart brengen doelgroep en de samenwerkingspartners.

Fase 2:

ondersteunen van de doelgroep en de samenwerkingspartners in de uitvoering van deze initiatieven.

Fase 3:

uitvoering en verzelfstandiging van de initiatieven.

MAD SKILLS
Klokgebouw 52
5617 AB Eindhoven

info@madskills.nl
+31 (0)6 ll35 5409

wwwmadskills.nl
lomartin us
Twitter/angelomartinus
FB/ange

KYK:52266729
BTW: 154730968801
ABN: NL46ABNA0490 I 57998
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oor

ultvoering van de 3 fases raam ik het volgende aantal uren nodig te hebben:

l:

80 uur

Fase 2:

160 uur

Fase 3

I

Fase

Totaal aantal uren:

\

60 uur

4OO

uur

Mijnuurtarief minuskortingkomtop€59161 peruurexcl.2l%BTW. lnclusief reiskosten. lnclusief
2t.844r- voor 400 uren (0,3 fte.) in de periode van I februari 20 I 6
t/m I februari2017.
Deze uren ziin vrij inzetbaar in de aangegeven periode naargelang de vraag. lk ga er vanuit dat de
raming in overeenstemming is met de opgave. Zo níet, dan zal ik tijdig met jullie overleggen. De
declaratie vindt plaats op basis van feitelilk aan het project bestede tild en het budget zal niet worden
kantoorkosten. Totaal C

overschreden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.
Bij de realisatie van deze opdracht binnen de daarvoor gestelde tijd, ben ik afhankelijk van de inzet
(tijd en snelheid) van de betrokken partners. lk ga er vanuit dat iedere betrokken partij zich bewust is
van dit feit en daar naar probeert te handelen.

De declaratie vindt plaats in acht gelijke delen op het einde van de maand middels een factuur
voorzien van een geldige VAR verklaring. De opdracht, zal door ondergetekende worden uitgevoerd.
ln de bijlage vind u een recente CV en voor meer informatie over mijn werkzaamheden verwijs ik u
naar www.madskills.nl. Een overzicht van mijn projecten in de media vind u op
www.issuu.com/madskills.
ln de veronderstelling dat ik jullie een passende aanbieding te hebben gedaan, teken ik met
vriendelijke groet,

Angelo Martinus
Mad Skills
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Plan van aanpak
Door Gart Smits

lnhoudsopgave

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

lnleiding
Achtergrond
Aanleiding
Doelstelling
Resultaat
Afbakening
Eisen
Financiën
Kick Off
Slotwoord

l. lnleiding
Urban Culture in Weert. Dat klinkt natuurlijk als een klok en vrijwel iedereen heeft er al eens
iets over gehoord. Maar wat is Urban Culture Nu precies? Dat is voor velen een vraag maar
zeker de jongere generatie kan daar een antwoord opgeven. Urban Culture in het kort:
"Urban Culture is een van de grootste cultuurbewegingen onder jongeren die zijn oorsprong
vindt in de Hip Hop cultuur". Met disciplines die regelrecht van de straat komen, die
ontwikkeld en geëvolueerd zijn en wereldwijd zijn verweven met de levens van vele
generaties . De 4 hoofd elementen zijn: DJ'ing, Mc'ing, Breakdance en Graffiti. Deze
elementen vormen de basis en hebben ieder weer meerdere aftakkingen en subculturen
waardoor er een enorm breed draagvlak is ontstaan bijjong en oud. Mede dankzij het
internet en social media ligt deze cultuurbeweging binnen hand bereik en is het niet meer
weg te denken uit onze maatschappij, omgeving of levens.

2. Achtergrond
Waarom Urban Culture in de gemeente Weert?
Een logische vraag natuurlijk maar het antwoord is minstens zo logisch en helder te
verklaren. ln Weert wordt er natuurlijk al heel veel gedaan op het gebied van kunst, cultuur,
jongeren, muziek, sport, evenementen en city marketing. Echter wordt er zelden tot niets
georganiseerd omtrent het fenomeen Urban Culture, enkel activiteiten van het jongerenwerk
of eens een enkel evenement van een dansschool is vrijwel alles wat er in Weert gebeurd.
Gezien de omvang van Urban Culture, de vele verschillende disciplines en de mogelijkheden
die er liggen is het meer dan verstandig om hier als gemeente op in te spelen. Natuurlijk
hoeven we niet het wiel overnieuw uit te vinden, daarom is het goed om in te zoomen op de
succesverhalen van steden als Heerlen en Eindhoven. ln Heerlen zit bijvoorbeeld stichting
Cuttin' Class die gespecialiseerd zr¡n in het verzorgen van vele workshop projecten op
scholen, streerart project Kleur Onderueg, gedragsverandering bijjongeren en het
opknappen van wijken. ln Eindhoven, gevestigd op Strijp S zit MAD Skills, zijzijn
verantwoordelijk voor vele evenementen rondom Urban Cuture zoals: E Moves, Step in the
Arena, vele Breakdance kampioenschappen en ga zo maat door. Deze mensen gingen ons
voor en hebben ons bewezen dat er kansen liggen en dat wanneer die kansen genomen
worden, er mooie dingen tot stand komen.
Neem als voorbeeld het project Kleur Onderweg van Cuttin' Class Heerlen. Hier wordt
ingespeeld op de behoefte van een stad omtrent graffiti overlast, verpaupering, onveilige en
ontsierende plekken. Plekken die keer op keer bakken vol met geld kosten om te reinigen of
opknappen, als dit al gebeurd, die kent iedere stad. Deze ontsierende en onveilige locaties
worden in een prolect als Kleur Onderweg aangepakt om het weer leefbaar te maken. Het
beste middel hiertegen is streetart. Zo gebruikt men kunst om vandalisme tegen te gaan, de
buurt op te vrolijken en vele kosten te besparen. ln Heerlen, Maastricht en binnenkort ook
Roermond zijn vele viaducten en gevels opgeknapt door ze te verzien van een mooi groot
kunstwerk uit de hand van een professionele kunstenaar, variërend van grafische vormen tot
realistische portretten, compleet afgewerkt met een anti-graffiti coating. Op deze manier
voorkomt het kunstwerk de overlast van graffiti vandalisme, krijgt de stad een mooier en
beter aanzien en met de juiste aanpassing in zaken als verlichting wordt het allemaal nog
eens veiliger en leefbaarder voor de buurtbewoners.
ln dit project wordt er ook aandacht besteed aan educatie en worden de scholen in de buurt
betrokken doormiddel van workshops en wordt er middels een online platform de
samenwerking gezocht met de buurtbewoners die hun ideeen en voorbeelden kunnen
leveren voor de kunstwerken zelf. Zo slaat men vele vliegen in 1 klap. En daar bovenop is
een soortgelijk kunstwerk vele malen goedkoper elke offerte van welk schildersbedrijf dan
ook.

MAD Skills uit Eindhoven hebben een project genaamd E Moves waarmnee ze langs
scholen gaan om demo's en workshops te verzorgen op het gebied van Urban Sports. Het
schoolplein wordt daar voor gekaapt door professionele sporters zoals BMX'ers, Skaters en
Freerunners die een spectaculaire show neerzetten om de jongeren te enthousiasmeren en
hopelijk om ze ook in beweging te krijgen. Ook organiseerde zij onlangs het
Wereldkampioenschap breakdance, de World Bboy Classic. Hiervoor kwamen er dansers
vanuit alle hoeken van de wereld en trok dit evenement vele bezoekers van Nederland en
omstreken. Zo ook het graffiti festival Step in the Arena in de bekende Berenkuil in
Eincihoven. TijcJens ciit 2 ciagen cjurencie evenement komen er 200 nationaie en
internationale graffiti en streetart kunstenaars naar de Berenkuil om deze gehele locatie te
voorzien van de meest fantastische en uiteenlopende kunstwerken. Dit evenement is een
ware happening voor jong en oud, in 2014 kwamen er ruim 8000 geTnteresseerden een kijkje
nemen hoe deze kunst tot stand komt. ln 2015 veruvacht men 10.000 bezoekers tijdens dit
weekend. Hiermee is dit een van de grootste graffiti events de wereld. ln de laatste weken in
de aanloop naar dit evenement wordt er ook altijd de kids battle gehouden waar alle
basisscholen van Eindhoven aan mee doen. De groepen krijgen een aantal lessen graffiti en
komen tot een ontwerp dat men tijdens de battle mag maken met spuitbussen. De winnaar
van deze battle mag tijdens het evenement hun kunstwerk nogmaals maken voor het grote
publiek. Hierdoor maken in een klap alle basisscholen kennis met de kunstvorm, de
mogelijkheden en talenten die het met zich meebrengt. En zo zijn er nog veel meer
succesverhalen te noemen van voorbeelden die zichzelf al meerdere malen bewezen
hebben.
De lijnen naar Eindhoven en Heerlen zijn zeer kort en met de juiste mensen op de juiste
plaats is het ook mogelijk voor ons Weert om er de nodige evenementen en publiekstrekkers
van de grond te krijgen. Zo geven wij Weert kleu¡ laten wij de stad weer leven en is iedere
buurtbewoner, student of ambtenaar weer betrokken bij zijn of haar stad. Het is de hoogste
tijd om in te spelen op de markt en de kansen te grijpen die er liggen. Natuurlijk komt het ten
alle tijden aan het eind op de centen. Want voor niks gaat de zon op. Dat klopt, maar zelfs op
financieel gebied liggen er grote kansen, zeker in tijden van bezuinigen. De Urban Culture
vindt zijn oorsprong in de Hip Hop cultuut, deze is ontstaan eind jaren 70 in de ghetto's van
New York. De 4 elementen komen recht van de straat waar niemand geld had. Dat maakt dat
projecten en evenementen over het algemeen laag in de kosten zitten. Het is namelijk geen
commercieel ding dat wordt uitgemolken door grote bedrijven, maar het wordt gedragen door
professionele mensen uit de scene zelf. Mensen die hun discipline ademen en uiten met hun
hart. Kleine zelfstandigen met unieke kennis en ervaring die ten alle tijden minder kosten dan
de gerenommeerde bedrijven. Vergeleken met de kosten het rendement dat hier uit gehaald
wordt vele malen hoger waardoor de prijs/kwaliteit garantie altijd gunstig is.

3. Aanleiding
Urban Culture is ontzettend breed en daardoor zijn er verschillende aanleidingen om meer
en meer in te spelen op Urban Culture in Weert. Onze stad staat bekend als de stad van de
topsport. lets om erg trots op te zijn natuurlijk. Maar de verschillende streetsports vallen daar
vooralsnog buiten. Terwijl Weert rijk is aan streetsports op hoog niveau.
lemand als Raymon Truijen, de eigenaar van dansschool Fresh, is een bekende naam in de
breakdance scene en heeft al vele prijzen gewonnen op internationaal niveau. Verschillende
dansers uit zijn stal winnen tegenwoordig vele battles en komen zelfs op tv bij programma's
als So You Think You Can Dance. Dit is voor een stad als Weert natuurlijk de perfecte city
marketing. Dit geldt ook voor de bekende Weerter dansers van The Floor Burnin' Crew Deze
mensen horen bij de top en daar kunnen wij mooi gebruik van maken . Deze extra aanvulling
op de sport tak is een mooie kans om Weert vaker als sport stad neer te zetten bij een
breder publiek. Ook is Weert rijk aan skaters, straatvoetballers en een snelgroeiende groep

genaamd Calistenics (fitness in de openbare ruimte, Molenakker) is niet meer weg te
denken.
ln Eindhoven en Heerlen heeft Urban Culture zich al dik bewezen maar ook in Weert zijn er
al enkel goede voorbeelden met de nodige successen waar op voort te borduren is. Zeker
als het om jongeren betreft. Vanuit Punt Welzijn draait er voor het tweede jaar op rij een
groot talentenplatform, Veni Vidi Vici genaamd. Hierin krijgen jongeren gedurende een
schooljaar lang kans om onder begeleiding van een professionele docent een talent te
ontwikkelen op het gebied van Urban Culture. Dit onder begeleiding van het jongerenwerk
waardoor de problematiek van sommige van hen aangepakt kan worden. Het middel is
talentontwikkeling maar het doel is persoonlijke ontwikkeling, normen en waarden en een
goede vrijetijdsbesteding. Zo worden er wekelijks 20 jongens en meisjes bezig gehouden
met rap, beats, Dj'ing en graffiti. Van hier uit is al eerder in samenwerking met de gemeente
de Boshoverbrug aangewezen als een graffiti vrijplaats. Deze legale graffiti plek biedt
kunstenaars van Weert en omstreken de kans om op een legale manier hun talenten te
blijven ontwikklen. Zo ontstaan er regelmatig vele nieuwe kunstwerken, is deze plek een
ware trekpleister gebleken voor onder andere bewonderaars en (hobby) fotografen. De kunst
wordt zeer gewaardeerd door een groot en breed publiek. Ok hier zijn weer evenementen
aan te koppelen en het is direct een goede link naar een succesvol project als Kleur
Ondenrueg van Cuttin' Class Heerlen.
Ook biedt Urban Culture op het gebied van muziek vele mogelijkheden voor verschillende
evenementen, optredens en het vullen van de vele podia die door het jaar heen in het
centrum te vinden zijn. Muziek verbindt als geen ander dus ook hier liggen weer veel
mogelijkheden.

4. Doelstelling
Urban Culture is multifunctioneel en breed in te zetten. Alle disciplines van zijn met gemak te
koppelen aan elkaar en bieden kansen voor zaken zoals jongeren, veiligheid, onderhoud,
city marketing, beweging, verbinding, gezondheid, vrije tijd en gezelligheid. En dat alles voor
een betrekkelijk lage financiering. Het is voor Weert een interessante manier om nog meer
burgers te bedienen. Jongeren hebben daardoor niet langer meer het idee dat er voor hen
nooit iets te doen is. De stad gaat meer leven en laat meer dan ooit zien dat het zijn stempel
drukt op sport, kunst en cultuur. Door de juiste kansen te nemen, gecoördineerd door
mensen uit de scene zelf, met de nodige ervaring, kan er zonder al te veel moeite iets moois
ontstaan. Zeker in tijden van bezuinigingen blijft het interessant. Kan er worden ingespeeld
op de grote leegstand van panden en kan er worden ingehaakt of gecombineerd met
bestaande happenings zoals bijvoorbeeld de kermis, koningsdag, braderie enz. De stad krijgt
meer kleur, jeugd wordt bereikt en aangespoord, internationale namen komen naar de stad
en de verschillende evenementen trekken vele bezoekers. Weert is waar het allemaal
gebeurd!

5. Op te leveren resultaaUresultaten
Voor iedere discipline van Urban Culture zijn er evenementen te organiseren, deze kunnen
vaak worden gekoppeld aan elkaar, aan scholen, bedrijven en burger initiatieven. Zo spelen
er al een aantal ideeën die redelijk simpel te realiseren zijn.

5.1 Urban Sports
Let's move van Punt welzijn is al een bekend fenomeen in Weert. Zij organiseren vele
buurtprojecten om mensen in beweging te laten komen en onder meer om jongeren te laten
proeven aan streetsports. Projecten als Urban Sports Tout Kids Sport Club en Sport4All
hebben zich al ruimschoots bewezen. Hierop zou het een perfecte aanvulling zijn om vanuit
Urban Culture het aanbod te verbreden met Calistenics, breakdance, BMX, skaten,
freerunnen en tricking. Dat kan doormiddel van demo's, workshops en evenementen rondom

deze disciplines. Hier vindt men aansluiting bij scholen, buurten en evenementen. Ook is het
een plan om 1 groot skate park te maken van alle losse skatebanen die verspreid staan door
Weert. Deze worden veel al niet gebruikt omdat ze bijvoorbeeld niet logisch geplaatst zijn.
Door deze verschillende attributen te verzamelen op 1 locatie, die naar inzicht van iemand uit
de scene geplaatst zullen worden geplaatst, creëert men een perfect skate park waar weer
de nodige evenementen aan gekoppeld kunnen worden. Juist het hergebruik zorgt voor hele
lage kosten.

5.2 Dans
Weert kan trots zijn op dansscholen als Fresh en Floor Burnin' Crew die beide op hoog
niveau opereren. Ze zijn nu wel al te zien tijdens demo's in de stad maar ze krijgen nog niet
de eer die hen toekomt. Zo nu en dan wordt er wel al een dansgroep gevraagd om een
demo te verzorgen te opvulling tijdens bijvoorbeeld de braderie. Maar vanaf nu is het de
bedoeling om deze sporters vaker hun eigen podium te bieden in plaats van opvulling te
mogen zijn. Door met deze dansscholen de samenwerking te zoeken is het relatief simpel
om een groot jaarlijks terugkerend dans evenement op te zetten waarbij groepen strijden om
de winst in verschillende stijlen en categorieën. Omdat de lijnen zeer kort zijn worden hier
nationale en internationale dansers naar Weert gehaald om een event van hoog niveau neer
te zetten. Denk bijvoorbeeld aan voorrondes van NK of WK breakdance, de mogelijkheden
zijn eindeloos. Het trekt ook veel bezoekers van buiten Weert en het creëert veel media
aandacht. Hier ligt ook een mooie connectie met sport.
5.3 Streetart
Vanuit het talentenplatform Veni Vidi Vici van punt welzijn is er een echte'Hall of Fame'
gerealiseerd. De graffiti vrijplaats onder de Boshoverbrug was binnen Weert de 1e stap
richting streetart, deze vrijplaats is zo goed ontvangen bij de Weertenaren dat dit een
concept is waar heel gemakkelijk op voor geborduurd kan worden. Een grote graffitijam
waarin nationale en internationale artiesten naar weert komen om tijdens dit event de
complete brug te voorzien van nieuwe kunstwerken is een mooi voorbeeld. Maar streetart
begint waar graffiti eindigt. Hierin is de samenwerking gezocht met Cuttin' Class Heerlen om
het fantastische project Kleur Ondenrueg naar onze stad te halen. Hierdoor worden de
grauwe, ontsierende en vaak door vandalisme geteisterde bruggen en gevels van de stad
voorzien van grote streetart kunstwerken. Vergeet even het traditionele graffiti (letters op de
muur) maar denk aan grote fotorealistische portretten van bekende Weertenaren en de
geschiedenis daarvan. Middels een online platform wordt de samenwerking gezocht met
buurtbewoners die ideeën voor de schilderingen leveren, de scholen doormiddel van
workshops en de gemeente voor het opknappen van de stad. Uit ervaring is gebleken dat
vandalen wegblijven uit respect voor de kunst, mocht dit onvenryachts toch gebeuren dan is
de schade er simpel af te poetsen dankzij de anti-graffiti coating die over het kunstwerk wordt
aangebracht. Door ook aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de juiste verlichting wordt de
locatie aangenaam en veiliger voor de buurtbewoners. Vandalisme en de kosten die dat met
zich meebrengt wordt hierdoor nihil en ook deze kunstwerken trekken dag in dag uit veel
bewonderaars. Het meest interessante hieraan is dat het opknappen van zo'n locatie vele
malen goedkoper kan dan wanneer er een schilders bedrijf wordt ingeschakeld voor een
enkele laag latex. De prijzen liegen er niet om. Maar niet alleen de grote bruggen en gevels
kunnen op deze manier worden aangepakt, denk ook eens aan de vele stroomhuisjes of
zelfs prullenbakken die in weert staan. Die zijn relatief simpel op te knappen met lokaal talent
en scholen.

5.4 Muziek
Weert is een bíjzonder muzikale stad en er is regelmatig een muziek evenement te vinden in
het centrum. Ook de Bosuil en Bospop mogen wij natuurlijk niet vergeten. Echter wordt er
qua aanvulling van de vele podia nooit echt ingespeeld op de grote markt der Hip Hop.
Nederland kent vele goede artiesten op het gebied van Rap die de hitlijsten bestormen,
alleen zijn zij eigenlijk nooit in Weert te vinden. Het plan is om daar verandering in aan te
brengen door dit soort artiesten te boeken voor Hip Hop avonden in de Bosuil en de podia in
het centrum. Dat biedt gelijk de mogelijkheid om een podium te kunnen bieden aan lokaal
talent als voorprogramma. Ook kan daar een soort wedstrijd voor lokaal talent aan
voorafgaan waarin artiesten strijden om een plek in zo'n voorprogramma. Ook biedt het ene
podium voor de vele Hip Hop DJ's, beatboxers en alles wat deze muziekstroming met zich
meebrengt. Wederom trekt dit weer de nodige bezoekers en media aandacht. Leg ook weer
de link naar scholen en workshops of een project als Veni Vidi Vici van Punt Welzijn.

5.5 Hip Hop Festival
Zoals eerder al aangegeven zijn alle disciplines gemakkelijk te combineren omdat ze
voortkomen uit de Hip Hop cultuur. Daarom is een jaarlijks terugkerend Hip Hop festival
meer dan wenselijk. Tijdens dit festival laten wij alle disciplines samenkomen en wordt het 1
grote happening voor jong en oud. Van optredens tot battles en van verf sport, alles komt
aan bod op verschillende podia, area's en workshops. Een soortgelijk kleinschalig idee vindt
aljaren plaats in de binnenstad, namelijk het event Hip Hop to the Fullest van Floor Burnin'
Crew. Dit is al een aantaljaar een klein succes en daardoor is het gemakkelijk om hierop
voort te borduren in samenwerking met de mensen van Floor Burnin'. Met de juiste middelen
en juiste mensen op de juiste plaats kunnen we het groter en beter aanpakken dan
voorheen. Dit soort traditionele Hip Hop festivals zijn er vrijwel niet in Nederland dus ligt hier
wederom een kans voor Weert om iets unieks neer te zetten en daar jaar in jaar uit de
vruchten van te plukken.

6. Afbaken¡ng
Schoenmaker blijf bijje leest. Urban Culture is al breed genoeg waardoor er veel aanbod
geleverd kan worden. Daardoor ligt de focus echt alleen maar op Urban Culture en treden wij
daar niet buiten. Ook gaan wij niemand voor de borst stoten door in zijn of haar vaaruvater te
gaan zitten. Wij gaan opzoek naar verbindingen en het versterken van de reeds aanwezige
partijen om in samenwerking met hen tot de meest succesvolle evenementen te komen. Dit
werkt juist het beste door de mensen die recht met hun voeten in de scene staan de kans te
geven om hun talent te laten spreken. Door de samenwerking te zoeken wordt er ook een
eventueel risico gedragen.

7. Eisen
Er zijn maar weinig eisen en dergelijke evenementen zijn daardoor vaak simpel en
laagdrempelig te realiseren.
Er moet 1 coördinator worden aangewezen die zelf uit de Urban scene komt, die de
connecties heeft en de klappen van de zweep kent. Deze coordinator is de belangrijke
schakel tussen de gemeente en de mensen die vanuit hun passie het waar gaan maken in
de uitvoering. Het is belangrijk dat de coördinator steun en begeleiding krijgt vanuit de
gemeente en niet steeds van het kastje naar de muur gestuurd wordt waardoor de functie
niet tot zijn recht komt en min of meer nutteloos is in plaats van effectief. Er is heel veel
mogelijk voor heel weinig maar dat is alleen te realiseren zonder al te veel tegenwerking.
Afspraken ten alle tijden nakomen is een vereiste.

8. Financiën
Voor niets gaat de zon op dus er komt altijd wel iets van financiering bij kijken. Echter zijn het
over het algemeen geen extreme bedragen mee gemoeid en kan er vaak op een creatieve
manier geput worden uit al bestaande potjes zoals onderhoud of cultuur vanuit gemeente of
provincie. Ook bieden fondsen en serviceclubs in veel gevallen een uitkomst. Ook door
samenwerking met scholen, stichtingen of organisaties kunnen de kosten gedeeld worden.
Soms komt het er voor de gemeente enkel op neer op het faciliteren van een locatie of
vergunning. De podia en evenementen die al bestaan kan gemakkelijk op ingehaakt worden
waardoor kosten gedrukt worden. Juist omdat het niet om commercie gaat kunnen
evenementen en projecten relatief goedkoop worden gerealiseerd. Het inzetten van kleine
zelfstandige artiesten, kunstenaars of sporters zorgt voor lagere financiering. Lage
investeringen voor een hoog rendement maakt Urban Culture in Weert natuurlijk heel erg
interessant in tiiden dat er flink bezuinigd moet worden.

9. Kick Off
Om gelijk het bewijs te leveren voor de succesgarantie van soortgelijke Urban Culture
projecten en evenementen hebben wij onlangs een Kick Off georganiseerd in de
parkeergarage onder het oude stadhuis. Het middel daarbijwas streetart. Met een klein
budget dat ter beschikking zal worden besteld vanuit Cwartier zijn wij een muurschildering
gaan realiseren. Dit deden wij in samenwerking met een groep jongeren van Veni Vidi Vici
die gezamenlijk een gedeelte van het kunstwerk hebben gemaakt onder begeleiding van een
professionele docent en is er een gedeelte van het kunstwerk gemaakt door een
professionele kunstenaa¡ in samenwerking met een lokale kunstenaar. Dit heeft de nodige
media aandacht gekregen en het kunstwerk werd onthuld door ondermeer wethouder
Gabriels en WD raadslid Joey Engele. Het kunstwerk werd door bijzonder veel mensen
goed ontvangen en kreeg niets dan lof.

10. Slotwoord
De mogelijk zijn eindeloos en het betreft hier een grote cultuur beweging waar de gemeente
Weert enkel voordeel mee kan opdoen. En groot maatschappelijk draagvlak voor sport, kunst
en cultuur en unieke evenementen zorgen voor een mooi kleurrijk, muzikaal en sportief
aanbod voor Weert en daarmee zet onze stad zich wederom flink op de kaart zowel
nationaal en internationaal. Met de juiste mensen op de juiste plaats en de nodige steun
kunnen wij er met z'n allen iets geweldigs van maken. Zo wordt er een win win situatie
gecreëerd voor alle Weertenaren. Laten wij de handen in elkaar slaan en het jaar vullen met
memorabele momenten die de geschiedenis gaan schrijven.

