Pantser Ruggengraat Cultuurnota 1997 2000 Dutch
nota belvedere - over landschapsobservatorium - 2 pantser of ruggengraat. cultuurnota 1997 2000. ministerie van ocenw (1996) 3 de architectuur van de ruimte; nota over het architectuurbeleid
1997 - 2000. ministerie van ocenw, ministerie van vrom, ministerie van lnv, ministerie van v&w
(1996) 4 structuurschema groene ruimte, deel 4 pkb ministerie van lnv (1995) 5 partiÃ¢Â€Âšle
herziening planologische kern-beslissing nationaal ruimtelijk ... dossier documenten paars
cultuurbeleid - boekman - pantser of ruggegraat. den haag: sdu, 27 p. volgens de uiteenzetting
van de uitgangspunten voor de cultuur - notaperiode 1997-2000 leidt cultureel bewustzijn tot een
stevige ruggen-graat en open zelfbewust zijn. cultuur moet geen pantser zijn, maar als een
ruggengraat. nuis houdt een pleidooi voor nederland als vrijhaven. uit een multiculturele
samenleving moet een inter - culturele gemeen ... pdf hosted at the radboud repository of the
radboud ... - pdf hosted at the radboud repository of the radboud university nijmegen this full text is
a publisher's version. for additional information about this publication click this link. - al eerder
aangekondigde - nieuwe vorm zal worden ... - de cultuurnota pantser of ruggengraat van
staatssecretaris a. nuis. de plannen zijn inmiddels - medio 1998 - al volop in uitvoering maar in de
periode van dit jaarverslag, over de jaren 1995 en 1996, is de uva-dare (digital academic
repository) beleid voor cultuur ... - ook de passage Ã¢Â€Â˜intercultureelÃ¢Â€Â™ uit pantser of
ruggengraat (por) , de cultuurnota van 1997- 2001, passeert de revue; in die passage is het beleid
voor cultuur en immigranten opgenomen. beschreven wordt welke probleemstellingen, doelen en
maatregelen in de behandelde tweede kamer der staten-generaal - cultuurnota 1997-2000 pantser
of ruggengraat, waarbij ook enkele brieven worden betrokken. mevrouw versnel-schmitz (d66):
voorzitter! ik wil spreken over de monumenten, over het cultuurhisto-risch landschap en over de
archeolo-gie. ik wil allereerst terugkomen op de extra 275 mln. en het gejuich dat daarover ontstond,
die zijn toege-zegd vooral na de acties van het nederlands restauratiefonds ... tweede kamer der
staten-generaal 2 - kondigd in de cultuurnota 19972000; pantser of ruggengraat en in de
nota over het architectuurbeleid 19972000; de architectuur van de ruimte.tevens vormt de
nota een uitwerking van uitspraken over het belang van cultuurhistorie in het structuurschema
groene ruimte, in de actualisering van de vierde nota ruimtelijke ordening extra en in de startnota
ruimtelijke ordening 1999: de ruimte ... 4. beleidsdocumenten en uitvoe- ringspraktijk 1980 -1999
- passage Ã¢Â€Â˜intercultureelÃ¢Â€Â™ uit pantser of ruggengraat (por), de cultuurnota van
1997-2001, passeert de revue; in die passage is het beleid voor cultuur en immigranten opgenomen.
beschreven wordt welke probleemstellingen, doelen en maatregelen in de behandelde boekman
cahier 38 1/3 egendraads cultuureducatie is meer ... - spelen en dialecten in de cultuurnota
pantser of ruggengraat (ocenw 1997) wel degelijk tot het cultureel erfgoed worden gerekend. veel
meer mogelijkheden erfgoededucatie heeft veel meer te bieden. bij cultureel erfgoed gaat het om
materiÃƒÂ«le overblijfs elen van de cultuur zoals we die aantreffen in het landschap, in de
gebouwde omgeving, in (lokale) musea, in archieven, in bibliotheken, in het ...
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