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In Brabant wil je wonen, werken en
recreëren. Initiatieven en investeringen
in sport, cultuur, recreatie en toerisme
zorgen ervoor dat overal in Brabant iets
te doen en te beleven is.
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Als provincie zijn we een van de vele spelers als
het gaat om sport, cultuur, recreatie en toerisme.
Deze sectoren zijn van cruciaal belang voor de
levendigheid. Onze doelen? Dat in Brabant een
hoge kwaliteit van leven is. Dat je hier veel kunt
doen en beleven. En dat je als Brabander trots
bent dat je hier woont, werkt en leeft.

Het beleidskader 2021-2022 is een geactualiseerd
kader voor de drie beleidsvelden Cultuur, Sport en Vrijetijdseconomie. En intussen werken we ook toe naar het
beleidskader 2030 waar naast cultuur, sport, toerisme &
recreatie ook erfgoed deel van uitmaakt. We betrekken
hier de inwoners en professionals van Brabant bij, want
samen bereiken we meer dan alleen.

We continueren en versterken het beleid van 2020:
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WE CONTINUEREN EN WERKEN AAN:
EEN ONDERSCHEIDEND, DIVERS
EN INCLUSIEF AANBOD

•Ondersteunen professionele kunst- en cultuurinstellingen
•Inzetten op (inter-)nationale topcultuur,
topsportevenementen en top leisure
•Investeren in Van Gogh
•Ondersteunen van culturele amateurinstellingen
•Maatschappelijke effecten vergroten
•Leefbaarheid verhogen via lokale projecten
•Verbinden beleefbaarheid en leefbaarheid
•Uniek Sporten mede mogelijk maken
•Ondersteunen bibliotheken
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WE CONTINUEREN EN WERKEN AAN:
DE BEKENDHEID VAN HET
AANBOD
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WE CONTINUEREN EN WERKEN AAN:
DE ONTWIKKELING VAN
TOPTALENT

•Ondersteunen van culturele en sportieve toptalenten
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WE CONTINUEREN EN WERKEN AAN:
VERNIEUWING EN
ONDERNEMERSCHAP

•Ontwikkeling van cultureel ondernemerschap mede
mogelijk maken
•Innovatie ondersteunen in (top)sport en bewegen
•Inzetten op cultuureducatie
•Versterken toeristisch-recreatief ondernemerschap

KENNIS EN ONDERZOEK
•Versterken beleefbaarheid en bezoekbaarheid
•Vergroten van de zichtbaarheid

We brengen trends, ontwikkelingen, aanbod, leefstijlen
en behoeften in kaart en delen dit met het veld.
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WE MAKEN HET
BELEIDSKADER 2030
WE STELLEN DE
BRABANDER CENTRAAL

D.MV. EEN PARTICIPATIETRAJECT MET
INWONERS EN PROFESSIONALS

SAMEN OP ZOEK NAAR ANTWOORDEN:
Hoe zorgen we ervoor dat er ook in 2030 voor
iedereen voldoende te doen en te beleven is in
Brabant? Waar liggen kansen, mogelijkheden
en ontwikkelkansen?
Naast de provincie leveren Rijk, gemeenten,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een
belangrijke bijdrage. Te midden van alle betrokkenen
beoordelen we onze rol en verantwoordelijkheid
opnieuw.

Lees het volledige Beleidskader 2021-2022

