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M.v.2 vreemd aan de orde van de dag

te behandelen in de raadsvergadering van 15 december 2022

Onderwerp: Laat ons cultuur en poppodium niet in de kou staan
Constaterende dat:

Een van de rijkdommen van Leusden het pop- en cultuurpodium in Fort 33 is. Het is een plek 
waar jong én oud terecht kan. Ook Lariks maakt gebruik van de plek voor jongeren. Het is 
ook een plek die meer potentie heeft, die nog meer een plek kan zijn in de samenleving. Met 
een goede plek is ook de bijdrage aan de samenleving nog groter. De gemeenteraad heeft in 
de bijeenkomst over de strategische agenda ook gesteld dat het belangrijk is om nog meer te 
doen voor jongeren van 14-18.
De gemeenteraad heeft zich op 7 november uitgesproken dat er in 2023 al gewerkt moet 
worden aan een toekomstbeeld. 
De situatie van Fort 33 is fragiel: het gebouw is sterk verouderd en de kosten voor energie 
zijn nu erg hoog. Van de luchtverversings- en verwarmingsapparatuur wordt aangegeven dat 
verwacht wordt dat deze het zeer binnenkort begeeft. Zonder dit apparaat moet Fort33 
sluiten. Als Fort 33 moet sluiten betekent dat veel voor het jongeren werk maar ook voor de 
binding met vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan het podium niet bestaan. Een ander punt is 
dat het bezoek aan poppodia na corona grilliger geworden is en minder goed te voorspellen. 
Met de huidige subsidie zijn er te weinig professionele uren om de uitdagingen aan te 
kunnen. 
Er is een investering nodig om de basis op orde te brengen. Zonder duidelijkheid over de 
gewenste toekomstige positie heeft investeren echter geen nut. 
Het amendement op 7 november had niet in zich dat er écht urgentie is bij Fort 33. Deze 
motie wil de urgentie van de situatie benadrukken.

Verzoekt de raad:

Uw steun uit te spreken voor een cultuurpodium en een plek voor jongeren (Fort33) en 
verzoekt het college om in de komende weken te handelen in het belang van een stabiele 
toekomst van Fort 33

GL-Pvda- Fenneke van der Vegte
LeusdenVooruit- Hilde van den Heuvel
CU-SGP- Wouter van den Brink
Lokaal Belangrijk- Frank de Wit
VVD- gräfin Anna Christina von der Schulenburg
D66- Quirine van Mourik-van Laarhoven
SP- Guus van Ginkel
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