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REGLEMENT GEMEENTEDICHTER LANSINGERLAND 

 

Doel 

de gemeentedichter brengt poëzie op een positieve manier onder de aandacht van de inwoners van de 

gemeente Lansingerland. De gemeentedichter heeft de opdracht passende woorden te spreken bij 

heuglijke momenten en huldigingen of juist bij het gedenken van gebeurtenissen of personen. De 

gemeentedichter houdt de gemeente scherp en laat inwoners van alle leeftijden zien dat taal kan helpen 

om elkaar te begrijpen en om te verbinden, om te verwonderen en te spiegelen, om een kritisch geluid 

te laten horen, maar ook om mooie woorden te vinden als een gelegenheid daarom vraagt. 

 

Kwaliteiten 

De gemeentedichter is aantoonbaar enthousiast en serieus bezig met poëzie en weet dit op een 

aansprekende en prikkelende manier naar buiten te brengen en te delen. Daarnaast is de 

gemeentedichter goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de gemeente en in staat om hier op te 

reflecteren en woorden aan te geven. 

 

Profiel gemeentedichter en relatie met Lansingerland 

 Woont in Lansingerland 

 Is minimaal 18 jaar 

 Is goed op de hoogte van wat er speelt in Lansingerland 

 Heeft een aansprekende persoonlijkheid 

 Is toegankelijk voor diverse doelgroepen, ook voor jeugd en anderstaligen 

 Gebruikt correct taalgebruik 

 Is creatief 

 Heeft ervaring met voordrachten 

 

Wat doet de gemeentedichter? 

De gemeentedichter: 

- schrijft minimaal 6 gedichten per jaar, in ieder geval voor/over: 

a. Nieuwjaar 

b. Dodenherdenking en/of Bevrijdingsdag 

c. Huldigingen, verkiezingen en openingen 

d. De actualiteit 

- werkt mee aan een digitaal filmpje waarin de gemeentedichter zichzelf voorstelt en iets over 

zichzelf en de motivatie voor zijn werk deelt 

- verleent toestemming voor publicatie van gedichten, geschreven in de functie van 

gemeentedichter, in de lokale media en op de sociale media in Lansingerland. 

- kan maximaal 3 maal per jaar gevraagd worden door scholen in de gemeente een poëzieles voor 

de leerlingen te verzorgen. 

- verricht op aanvraag minimaal 3 voordrachten per jaar voor de gemeente Lansingerland in het 

kader van een speciale gebeurtenis of feestdag. 

- levert al het schriftelijke en voorgedragen werk ook digitaal aan bij de gemeente Lansingerland 

en Bibliotheek Oostland. 

 

Honorarium 

Voor de hierboven omschreven inzet ontvangt de gemeentedichter een honorarium van € 1.500,00 voor 

een periode van twee jaar. 
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PR en communicatie 

De gemeentedichter maakt gebruik van sociale media om aandacht te schenken aan eigen gedichten die 

geschreven zijn binnen de kaders van deze benoeming. Wanneer er een voordracht plaatsvindt in 

aanwezigheid van (lokale) pers, stelt de gemeentedichter desgevraagd het gedicht beschikbaar voor 

publicatie in de krant en/of andere media. De gemeentedichter heeft op de website van de gemeente 

Lansingerland een pagina waarop o.a. een introductie in woord en beeld en de meest recente geschreven 

en voorgedragen gedichten gepubliceerd worden. Ook op de website van Bibliotheek Oostland is het werk 

van de gemeentedichter terug te vinden. Hier kunnen organisaties of individuen ook een aanvraag doen 

voor een gedicht/optreden van de gemeentedichter, al is de gemeentedichter niet verplicht om daarop 

in te gaan. 

 

Werving 

De gemeentedichter wordt geworven door middel van een verkiezing op basis van enkele gedichten. De 

selectie wordt gedaan door een, door de gemeente benoemde, onafhankelijke deskundige jury waarin 

o.a. Bibliotheek Oostland, de gemeentelijke Beleidsadviseur Cultuur en een select aantal professionals 

uit Lansingerland op het gebied van taal en cultuur zitting nemen. De werving vindt plaats middels een 

wervingscampagne die in december 2021 van start gaat. De wervingscampagne wordt ondersteund door 

de gemeentelijke social media kanalen en een oproep in de plaatselijke krant. 

 

Benoeming 

De gemeentedichter wordt voor een periode van twee jaar benoemd. De benoeming vindt plaats in de 

‘Poëzieweek’ (even jaren). Hierbij wordt een “wisseltrofee” overhandigd van de vorige gemeentedichter 

aan de opvolger. 
 

Nalatenschap 

Van de gemeentedichter die de pen doorgeeft, verschijnt een gedichtenbundel. Daarin staan in ieder 

geval de gedichten die de gemeentedichter gedurende de zittingstermijn heeft gepubliceerd. Op de voet 

van de sokkel van de “wisseltrofee” wordt bij iedere overdracht een plaatje met een citaat van de 

vertrekkende gemeentedichter opgenomen. 

 

 

 

 


