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Aan het College van Burgemeester en Wethouders Zwolle 

Grote Kerkplein 15 

Zwolle       

 

 

Betreft: Petitie De Stad Verbeeldt betreffende Cultureel Perspectief Zwolle 2040 

 

Zwolle, 23 september 2021 

 

Geacht College en gemeenteraad Zwolle 

 

Hierbij biedt het bestuur van Stichting De Stad Verbeeldt een petitie aan met betrekking tot het cultureel 

perspectief voor het midden segment van de culturele sector in de gemeente Zwolle. 

Op 31 mei 2021 heeft mevrouw van ’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt ingesproken tijdens de 

debatronde gebiedsvisie Harculo. Deze gebiedsvisie bestaat uit een drietal belangrijke uitgangspunten: een 

aantrekkelijk gemengd gebied met diverse functies (o.a. wonen, werken, natuur, energie, horeca, cultuur, leisure 

en recreatie), een onderscheidend woonmilieu met 450 – 500 woningen, en woningen in het Prof. Feldmann- 

park. 

 

De Stad Verbeeldt heeft afgelopen zomer de Dubbelexpositie De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next? 

van 18 juni t/m 14 juli 2021 succesvol georganiseerd in samenwerking met de IJsselbiënnale. Vele bezoekers 

hebben wij mogen ontvangen in Harculo, een unieke cultuurhistorische locatie. 

Het komend jaar gaan wij Verhalen van Harculo verzamelen van oud-werknemers en deze in beeldverhalen 

exposeren volgend jaar met als titel DE STAD VERBEELDT………WEER! 

 

Cultureel Perspectiefnota 2040. 

Op 28 juni 2021 heeft mevrouw van ’t Riet, programmamanager, namens het bestuur van Stichting De Stad 

Verbeeldt ingesproken tijdens de behandeling van de Beslisnota Cultureel Perspectiefnota 2040 gemeente 

Zwolle. De Stad Verbeeldt heeft veel waardering voor de culturele ambities, die hierin staan beschreven en 

vraagt specifiek aandacht voor betaalbare expositieruimte, atelierruimte en een Centrum voor Visual 

Storytelling, waarin exposites, ateliers, cursussen, stadsgesprekken en atelierruimten gerealiseerd kunnen 

worden. De Stad Verbeeldt (en haar voorgangers) werkt al sinds 2015 aan dit cultureel perspectief in Zwolle op 

het gebied van visual storytelling. Ieder jaar wordt een landelijke expositie naar Zwolle gehaald (3x World Press 

Photo, 3x Zilveren Camera en 1xNoorderlicht Groningen). Daarnaast worden ateliers, wedstrijden en eigen 

exposities gerealiseerd. Hierbij krijgt de Stichting veel steun van de gemeente Zwolle, provincie Overijssel, lokale, 

provinciale en landelijke fondsen. Er is een sterke samenwerking opgebouwd met het bedrijfsleven in Zwolle, het 

onderwijs en de culturele en maatschappelijke instellingen. Kortom wij boeken successen, maar zijn 

noodgedwongen werkzaam als een soort van nomadenvolk, wij hebben geen vaste standplaats of werkplaats. 

Deze manier van werken vraagt veel energie en brengt extra kosten met zich mee. Vandaar dat wij op zoek zijn 

naar vaste betaalbare expositieruimte, atelierruimte en werkplek om bezoekers, vrijwilligers, professionals en 

amateurs op het gebied van visual storytelling te kunnen ontvangen.  

 

Het bestuur heeft een petitie opgesteld en afgelopen maanden deze uitgezet onder bezoekers, vrijwilligers, 

samenwerkende organisaties en deelnemers met het verzoek deze petitie te ondertekenen. Dit hebben 217 

mensen gedaan op persoonlijke titel vanuit diverse culturele instellingen. Zij dragen De Stad Verbeeldt een warm 

hart toe en zijn betrokken bij onze activiteiten. 
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Stichting De Stad Verbeeldt wil deze petitie aan het College en gemeenteraad aanbieden met het vriendelijke 

verzoek deze uitgangspunten te ondersteunen en de ideeën op te nemen en te realiseren in de 

Uitvoeringsagenda Beslisnota Cultureel Perspectief 2040 gemeente Zwolle.  

 

Het komende jaar heeft De Stad Verbeeldt een ambitieus programma voor 2021-2022 met de expositie Zilveren 

Camera in Harculo, Dienstengebouw, Zwolle. Een decentrale bijzondere locatie, waarbij wij hopen voldoende 

publiek te ontvangen. Daarnaast organiseren wij op de zondagmiddagen, maandagavonden en 

zaterdagochtenden een cultureel programma: 

- Expositie Generation Z: what’s next? met Linelle Deunk, Adrienne Norman en Flora Madu 

- Fotografische zwerftocht langs de IJsel o.l.v. Bert Janssen, fotograaf, op 14 november in Harculo. 

- FOTOLAB FOTO GAAF voor kinderen van 10+, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s rond ‘Oog voor de ander’ 

en ‘Oog voor de toekomst’ op 16 oktober Impactfestival, 7 en 22 november in Harculo, Zwolle 

- Verhalen van Harculo met oud-werknemers Centrale Harculo, amateurs, studenten Journalistiek 

Windesheim, amateurs, professionals o.l.v. artistiek team op 31 oktober in Harculo, 15 november en 29 

november in BrainZ, Zwolle 

- Stadsgesprekken over ‘Oog voor de ander’ en ‘Oog voor de toekomst’ met landelijk bekende fotografen bij 

BrainZ. 

- Ateliers Visual Storytelling voor amateurs, leerlingen en studenten. 

- Tweemaandelijkse foto- en filmwedstrijden met Online Platform voor landelijke en internationale 

professionele fotografen en amateurs. 

U bent van harte welkom bij de expositie Zilveren Camera in Harculo. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur Stichting De Stad Verbeeldt 

Rick Witteveen, voorzitter 

Renske Venhuizen, secretaris 

Gerard Deuling, penningmeester 

 

 

 

Informatie: 

Fieke van ’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt 

info@destadverbeeldt.nl 

06 22218109 

www.destadverbeeldt.nl 

 

 

Bijlage: 

- Lijst met handtekening en woonplaats. 

- Flyer Expositie Zilveren Camera in Harculo van 30 oktober t/m 28 november 2021. 

 


