


Waarom een Coronapakket ?

• Corona-pandemie heeft grote invloed op de samenleving;

• Grote inzet en veel middelen om samenleving zo goed mogelijk door 
de pandemie te loodsen;

• Voor bepaalde groepen is het zwaar

• Impulsen geven waar nodig



Wat beogen we met het Coronapakket ?

- Positieve impulsen geven aan de samenleving

- Waar dit door de Coronapandemie hard nodig is

- En niet door andere regelingen of steunpakketten wordt 
geboden

- Door op korte termijn gemakkelijk realiseerbare impulsen
uit te voeren of mogelijk te maken



Uitgangspunten daarbij ?

• Impulsen die snel gerealiseerd kunnen worden

• In kort tijdsbestek op te zetten zijn

• Aansluiten bij de noden in de samenleving

• Extra aandacht voor stimulering cultuur

Én 

• Uitvoerbaar zijn gelet op capaciteit en

• Beschikbare middelen (€ 285.000, waarvan € 80.000 cultuur)



Hoe hebben we dit aangepakt?

• Inventariseren van noden en mogelijke acties/impulsen

• Vanuit bestaande contacten in het veld

• Rubriceren en prioriteren

• Check: passend binnen beschikbare middelen en capaciteit

• Check: is het pakket een afgewogen geheel



Samenstelling pakket: de doelgroepen

De impulsen richten zich op de volgende doelgroepen:

Direct

- Minima

- Ondernemers

- Jeugd en Jongeren

- (Kwetsbare) ouderen en mensen met een beperking

- Senioren

- Aanbieders cultuur

Indirect:

- Aanbieders sport/sportverenigingen

- Cultuurliefhebbers



Samenstelling pakket: typen impulsen

Voorbeelden van de opgenomen impulsen:

- Bijdrage aan sportdeelname

- Organiseren van een digitale webinar

- Extra ondersteuning(scursussen) mogelijk maken door:
- Cursussen

- Matches 

- Geld voor extra professionele zorg

- Verlagen van drempels voor ontmoeting door subsidie



Extra stimulans voor plannen lokale cultuur

Wat Wie wanneer waar

1 Breed Cultuurprogramma Fort 33 (doet ook de 
coördinatie), SidK, 
Bibliotheek, Theater de 
Tuin en stichting Opera

in de week van 17-07 tot en 
met 25-7 (zomervakantie)

Diverse plekken in 
Leusden

2. Cultuurweekend “Weer uit 
in Leusden” 

Stichting Opera Leusden 5 en 13 november ECI

Bach koffie cantate Stichting Bach 14 november St, Jozefkerk/ECI

Ensemble ‘Fuse” Stichting Valleiconcerten 4 november Dorpskerk

3. Jazz festival Stichting Leusden Jazz 2 tot en met 5 september Hamershof, de 
Biezenkamp, 
zalencentrum Four
Seasons, 
verzorgingshuis 
Hamersveld en 
Lisiduna



Hoe verder? 

• Afhankelijk van de aard van de impuls

• Zo snel mogelijk opgepakt

• Voor het eind van het jaar tenminste gestart en zo mogelijk afgerond




