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Cultuur#Hardenberg

Cultuur#Hardenberg is de titel van de eerste cultuurnota van de gemeente
Hardenberg. In deze cultuurnota is allereerst een beeld gegeven van wat de

2012
2015

gemeente Hardenberg op cultureel gebied te bieden heeft. De conclusie in
2012 was, dat de gemeente Hardenberg veel en goede voorzieningen heeft.
Het aantal, de variatie en de spreiding van de voorzieningen past bij de
grootte en het aantal inwoners van de gemeente. Ook is toen geconcludeerd,
dat cultuur op dat moment al een goede plaats had in de Hardenbergse
omgeving. Jong en oud komen bewust en onbewust in aanraking met
cultuur. In de visie is daarom aangegeven, dat cultuur van en voor iedereen is.

Toch zijn we van mening geweest, dat er meer mogelijk is. Want de goede
basis die er al is, biedt juist mogelijkheden voor de toekomst. We hebben het
als een uitdaging gezien om de positie van cultuur te verstevigen, uit te bouwen
en te verbreden. En ook om de mogelijkheden van cultuur beter te gebruiken
en in te zetten. Vanuit een 4-tal thema’s is ingezet op ‘samenwerken en
verbinden’; vandaar het verbindingsteken in de titel Cultuur#Hardenberg.

Nu deze periode achter ons ligt, is het goed om terug te kijken. Om een
beeld te schetsen van wat er in de periode 2012-2015 gedaan is en wat we
bereikt hebben. Maar ook om duidelijk te krijgen wat onze toekomstige
ambities zijn en hoe in de komende jaren ons programma er gaat uitzien.
We hebben dit verwerkt in een drieluik en 6 themakaarten.

In de vierluik:
	Geven we een
beeld van de
belangrijkste
ontwikkelingen
in de periode
2012-2015.
	Gaan we in op
onze visie voor
2017 - 2021.

Op de vijf
themakaarten:
Vertalen wij
onze ambities,
op basis van
de visie in de
vierluik, in zes
thema’s met
een aantal
concrete
speerpunten.
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WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Als we de periode 2012-2015 typeren, dan kunnen we met trots stellen dat het een periode is geweest van
‘meer met minder’. ‘Meer’ omdat in deze periode het aanbod is vergroot én het aantal activiteiten/evenementen
is uitgebreid. Hierdoor is ons bereik vergroot en hebben meer jongeren, inwoners, gasten of vakantiegangers
deelgenomen aan culturele activiteiten. Om maar een paar voorbeelden te noemen:
	
Met ingang van 2012 is de Stichting Hafabra verantwoordelijk voor de
muzieklessen aan de jeugdleden van de verschillende muziekverenigingen. Voor
2012 was het mogelijk om maximaal 125 kinderen en jongeren een lesplaats
te bieden. Met ingang van 2012 is het aantal lesplaatsen meer dan verdubbeld.
Met als resultaat, dat het aantal leerlingen is toegenomen naar 231 in 2014 en
212 in 2015.
	Voor 2014 werd het totale culturele aanbod voor kinderen en jongeren verzorgd
door Kunstencentrum Muzerie. De subsidierelatie met Kunstencentrum
Muzerie is beëindigd in 2014 waarna Cultuurkoepel Vechtdal het aanbod
heeft overgenomen. In 2012 zijn via Kunstencentrum Muzerie 3772 kinderen
en jongeren bereikt. Cultuurkoepel Vechtdal heeft als nieuwe en startende
organisatie al in een eerste jaar een bereik weten te halen van 3097. Wanneer
het bereik van Stichting Hafabra hierbij wordt opgeteld is het totale bereik
3328 kinderen en jongeren. Het totale bereik is in het opstartjaar van Cultuurkoepel Vechtdal weliswaar lager dan het bereik via Kunstencentrum Muzerie.
Maar, zoals verwacht, heeft Cultuurkoepel Vechtdal in een 2e cursusjaar een
veel hoger bereik weten te realiseren. Maar liefst 5861 kinderen en jongeren
hebben gebruik gemaakt van het aanbod.
	
Met ingang van 2013 is in samenwerking met detailhandel, ondernemers,
horeca en culturele partijen het Vechtdal Zomerfestival programma ontwikkeld.
Een totaal nieuw programma met als doel: het bieden van een gevarieerd
cultureel programma voor inwoners, gasten en bezoekers. In totaal bezoeken
jaarlijks naar schatting 13.000 inwoners, gasten of bezoekers deze
evenementen.
Niet alleen de getallen laten zien dat we meer hebben bereikt. Maar ook in de samenwerking en afstemming zijn we
een stap verder gekomen. Partijen hebben elkaar gevonden en weten elkaar te versterken. En zijn daarmee in staat
om een gevarieerd cultureel programma neer te zetten.
En dat, terwijl er minder budget beschikbaar was voor evenementen en subsidies. Een periode van ‘minder’
vanwege een tweetal bezuinigingstaakstellingen van in totaal € 690.000,-. Zo is het budget voor cultuur en
culturele subsidies van ruim 2,4 miljoen in 2012 verlaagd naar ruim 1,7 miljoen in 2016.

Samen doen, de kracht van cultuur

Allereerst is het onze insteek geweest om de bezuinigingen niet te zien als een bedreiging maar juist

Samenwerken
en verbinden

als een kans. Met een positieve insteek is kritisch gekeken naar onze (beleids)keuzes, de inzet van
de beschikbare middelen en de subsidievoorwaarden. Hierin hebben we samengewerkt met culturele
partijen en organisaties waarbij we ook geluisterd hebben naar de wensen en de behoeften. Samen
met de culturele partijen is geconcludeerd, dat samenwerking én het bundelen van krachten meer
mogelijkheden biedt. Partijen zien de meerwaarde van samenwerken en hebben elkaar opgezocht.
Hierdoor zijn nieuwe organisatievormen ontstaan waardoor de positie van een aantal voorzieningen

Cultuurkoepel Vechtdal draagt zorg voor een breed
cultureel aanbod voor kinderen en jongeren.
sterker is geworden en het aanbod voor een grotere doelgroep beschikbaar wordt. We hebben hiervoor als voorbeeld genoemd het
aanbod van Cultuurkoepel Vechtdal. Cultuurkoepel Vechtdal is een organisatieonderdeel van de Stichting Openbare Bibliotheken.
Deze organisatie draagt zorg voor een breed cultureel aanbod voor kinderen en jongeren. Ook hier wordt de samenwerking met
lokale aanbieders, organisaties, verenigingen en het onderwijs (waaronder de Brede School ontwikkelingsgebieden) gezocht. Maar
de samenwerking is niet alleen gericht op het aanbieden van kennismakingscursussen of muzieklessen. Ook in andere opzichten
wordt samengewerkt. Dit wordt bevestigd in een artikel van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA) d.d. 26 januari 2016. In dit artikel wordt het verenigingsleven voor muziek in Hardenberg benoemd als ‘divers en sterk
georganiseerd’. En dat bevestigen we graag.

Daarnaast hebben we in de periode 2012-2015 gebruik kunnen maken van een 4-tal provinciale subsidies, namelijk het Cultuur-

Provinciale
subsidies

arrangement, de Cultuurmakelaar, Cultuur aan de basis en Cultuur met kwaliteit. Deze subsidies hebben het mogelijk gemaakt, om
samen met ondernemers, detailhandel, horeca, culturele partijen een Vechtdal Zomerfestival programma te ontwikkelen voor de
inwoners, gasten en toeristen. Opnieuw een mooi voorbeeld van ‘samenwerken en de handen in elkaar slaan’. De cultuurmakelaar
heeft hierin een grote rol gespeeld en heeft organisaties ondersteund, geadviseerd en indien gewenst bijgedragen aan het
professionaliseren van besturen. Ook is gemeentegrens overschrijdend gewerkt. Samen met de gemeente Ommen en Dalfsen is
4 jaar lang een Week van de Amateurkunst programma ontwikkeld. Een totaal programma in het Vechtdal waarbij amateurkunstenaars
en verenigingen elkaar en het publiek laten genieten van dans, muziek, theater, beeldende kunst en meer. Ook hebben we een impuls
kunnen geven aan de deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen in het primair onderwijs. Een
voorbeeld is de leerlijn erfgoed educatie die in De Krim is ontwikkeld en vervolgens wordt ‘uitgerold’ over andere gebieden in de
gemeente.

Aan het eind van 2015/Voorjaar 2016 is onze visie geëvalueerd. Samen met de
culturele partijen hebben we teruggekeken op deze periode. De culturele partijen

Evaluatie

zijn gevraagd een vragenlijst in te vullen waarna we in gesprek zijn gegaan met de
organisaties die structureel op basis van een overeenkomst een subsidie ontvangen.
Ook zijn er gesprekken gevoerd met een aantal medewerkers van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Tijdens de interviews is ingegaan op de vraag of
onze doelstellingen gehaald zijn. Uit de evaluatie blijkt o.a., dat we van mening zijn
dat de voorzieningen Hardenberg aantrekkelijk maken en dat we voldoende voorzieningen hebben voor de inwoners. Hierbij wordt opgemerkt, dat we de voorzieningen en ook onze evenementen nog meer kunnen gebruiken in het
promoten van Hardenberg. Bij de evenementen wordt aandacht gevraagd voor
de spreiding over de gemeente en de mogelijkheid om meer activiteiten te bundelen.
Cultuureducatie met name voor jongeren blijven we belangrijk vinden. Maar ook
hier ligt er een mogelijkheid om nog een kwaliteitsslag te maken. Hoewel ons
subsidiebeleid er niet op gericht is, wordt er aandacht gevraagd voor volwasseneducatie. Uit alle reacties blijkt, dat we positief zijn over de onderlinge samenwerking. Samenwerking loont en de resultaten zijn zichtbaar. Blijven stimuleren is
het advies! De samenwerking met recreatie en toerisme biedt zeker kansen maar
is de laatste jaren minder uit de verf gekomen. Naar aanleiding van de vraag of de
belangstelling voor kunst en cultuur is toegenomen wordt veelal opgemerkt, dat
organisaties kunst en cultuur meer onder de aandacht kunnen brengen.
Vervolgens hebben we de partijen samen met de raadsfracties gevraagd hun visie
te geven op ons toekomstig cultuur beleid en is geïnventariseerd wat de speerpunten behoren te zijn voor de komende jaren. Voor zover mogelijk en wenselijk is
deze input verwerkt in de visie en in ons programma voor de komende jaren.
Op 7 december 2016 is dit Kunst & culturele programma voorgelegd aan de
Participatieraad waarna op 13 december 2016 met een vertegenwoordiging van
de Participatieraad de visie inhoudelijk is besproken.
Kortweg: in 2012-2015 is sprake geweest van een groot aantal veranderingen. In
bijlagekaart 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en
zijn kort de resultaten beschreven.

ONZE VISIE
In de visienota ‘Cultuur#Hardenberg 2012-2015’ is als visie verwoord, dat ‘Kunst en Cultuur van en voor iedereen is’. Het
maakt namelijk deel uit van onze omgeving en van onze samenleving. Het vormt een brug tussen mensen onderling, tussen
jong en oud, tussen de mens en zijn omgeving en tussen het heden en het verleden. Kunst hoort niet op zichzelf te staan.
Het maakt onderdeel uit van onze identiteit en van de Hardenbergse samenleving. Kunst en cultuur is van en voor iedereen.
Deze visie is niet veranderd. Wij zijn ervan overtuigd, dat:

		

kunst en cultuur een belangrijke plaats heeft in onze samenleving;

		

samenwerking loont;

		kunst en cultuur laagdrempelig en dus voor iedereen toegankelijk moet zijn;
		kunst en cultuur er aan bijdraagt, dat inwoners met elkaar in contact komen.
Deelname aan culturele activiteiten verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid,
stimuleert ontmoeting en verbindt (zie ‘Samen Gezond in Hardenberg, lokaal
gezondheidsbeleid 2016-2019’);
		cultuur een basisvoorziening is die bijdraagt aan het welbevinden van onze
inwoners. (Citaat uit ‘Samendoen Hardenberg’ juli 2014: ‘We vinden het
belangrijk, dat inwoners kennis maken met diverse culturele activiteiten waarbij
ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan een bloeiend verenigingsleven’);
		kunst en cultuur een opwaarderende functie heeft voor de omgeving en de
herkenbaarheid van de omgeving. Kunst in de openbare ruimte en culturele
activiteiten prikkelt en zorgt voor ontwikkeling en beweging;
		

kunst en cultuur de economie stimuleert en de aantrekkelijkheid van onze
gemeente verhoogt.

Dat betekent, dat we in de komende jaren geen ommezwaai gaan maken in beleid of dat we totaal andere keuzes gaan
maken. En daarbij is het een reëel uitgangspunt, dat niet iedere inwoner van mening is, dat kunst / cultuur zijn of haar ding
is. Niet iedereen is geïnteresseerd in ons cultureel erfgoed. Niet iedereen bezoekt een voorstelling of een concert. En niet alle
jongeren maken gebruik van het aanbod om voor een klein bedrag een korte cursus te volgen. Wel is het haalbaar om iedereen
de mogelijkheid te bieden om hier aan mee te doen. Iedereen wordt uitgenodigd en krijgt de kans om deel te nemen aan
activiteiten. Ook is het haalbaar om inwoners meer bewust te laten zijn, dat cultuur hoort bij de identiteit van onze omgeving.
Kunst en cultuur hoort daarom zichtbaar te zijn op verschillende plekken in de gemeente.
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ONZE AMBITIE

DE HARDENBERGSE
CULTUUR VAN

In de komende jaren willen we graag, een volgende stap zetten en willen me meer
inzetten op de actieve deelname. We zien graag, meer inwoners bewust en actief deelnemen aan activiteiten. Dat is een stap verder dan het bezoeken van een museum of
een voorstelling of een evenement. Zelf actief betrokken zijn of actief een kunstuiting
beoefenen. Dus zelf ‘iets’ maken, zelf ‘iets’ doen, meedoen, leren en creatief bezig zijn.

“Zelf ‘iets’ maken, zelf ‘iets’ doen, meedoen,
leren en creatief bezig zijn.”

Dat vraagt natuurlijk om enige nuchterheid. Het is niet realistisch en haalbaar, dat alle inwoners gaan deelnemen aan culturele
activiteiten, of actief lid worden van een vereniging. En niet iedere jongere zal gebruik gaan maken van een korte cursus en
gemotiveerd zijn om eigen talenten te ontdekken of te ontplooien. Wel willen we de actieve deelname stimuleren en met name
de jongeren in onze gemeente activeren. De eerste stappen zijn hierin al gezet door o.a. het verbreden van het aanbod van
St. Hafabra en Cultuurkoepel Vechtdal. In de komende periode gaan we samen met de culturele partners kritisch kijken naar
onze subsidievoorwaarden en verkennen waar mogelijkheden liggen om meer jongeren te activeren.
Maar ook, dat kunst en cultuur actief wordt ingezet in het realiseren van onze gemeentelijke ambities. Samen met de Samen
doen teams en culturele partijen willen we aansluiten bij de vragen en behoeften in kernen of wijken. We blijven investeren in de
samenwerking van cultuur met andere sectoren waaronder het bedrijfsleven, de detailhandel en horeca. Samen met de partners
worden nieuwe mogelijkheden en vormen van samenwerking verkend. En daar waar mogelijk worden krachten gebundeld en
cultureel ondernemerschap gestimuleerd.
Dat betekent, dat we inwoners op een laagdrempelige manier kennis laten maken met diverse culturele en educatieve activiteiten.
Ook wordt kunst en cultuur gebruikt om de ontwikkeling van jongeren een impuls te geven. Culturele activiteiten worden als
instrument ingezet om mensen met elkaar in contact te brengen waarbij inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan
bijvoorbeeld een bloeiend verenigingsleven. Ook willen we blijven investeren in een groter evenement waarbij een groter publiek
wordt bereikt waardoor de naamsbekendheid van Hardenberg regionaal en mogelijk landelijk toeneemt. En daar waar mogelijk
gaan we kunst en cultuur verbinden met de omgeving of met het landschap. We willen cultureel ondernemerschap stimuleren
en de mogelijkheid onderzoeken om met name jonge ondernemers een plek te geven in het centrum van de twee grote kernen.
Kortom: de lijn die in 2012 is uitgezet zetten we graag door in de komende jaren. Kunst en cultuur is van en voor iedereen. Maar
daar voegen we graag aan toe, dat cultuur niet alleen van en voor iedereen is, maar ook zoveel mogelijk door iedereen.

WAT GAAN WE DOEN?
We zien de komende jaren als een periode waarin we de veranderingen van de periode 2012-2015 willen borgen en willen
uitbouwen. Voor de komende jaren zetten we in op een 6-tal thema’s die aansluiten bij de ontwikkelingen in de periode 2012-2015.
Met uitzondering van thema 5 en thema 6 gaan we hierbij uit van een gelijkblijvend cultuurbudget voor de periode 2017-2021
waarbij de inzet op hoofdlijnen hetzelfde blijft. In deze periode willen we het volgende realiseren:

THEMA 1

POSITIONEREN VAN
‘NIEUWE’ / ‘JONGE’ ORGANISATIES.
In de huidige subsidieovereenkomst met Stichting Hafabra muziekonderwijs Hardenberg zijn de
prestaties opgenomen betreffende het bereik en de kwaliteiten van de muzieklessen aan jonge leden
van muziekverenigingen. In deze overeenkomst is geen (ﬁnanciële) ruimte opgenomen voor het
enthousiasmeren en werven van nieuwe jonge leden van de muziekverenigingen. We willen aansluiten
bij de vraag en de behoefte van de muziekverenigingen en van de jongeren. We gaan samen met
Stichting Hafabra muziekonderwijs Hardenberg (als vertegenwoordiger van de muziekverenigingen)
op zoek naar ruimte binnen de bestaande subsidiekaders voor het enthousiasmeren van jonge
kinderen voor muziekles en het deelnemen aan het (muzikale) verenigingsleven.

We willen aansluiten bij de vraag en de behoefte van
de muziekverenigingen en van de jongeren.

Bovenstaande betekent ook, dat gestreefd

overige culturele aanbieders. De samenwerking

wordt naar meer samenhang tussen de

met o.a. het Primair Onderwijs en het

prestaties van Stichting Hafabra muziekonderwijs

ontwikkelen van een afgestemd aanbod en

en

doorgaande (leer)lijnen willen we stimuleren en

de

verordening

Amateurkunst.

Deze

verordening dateert van 2008; actualisatie is

borgen.

vereist. Daarbij wordt ook gestreefd naar een
vereenvoudiging van deze verordening en

Als bijlage is ‘Hardenberg, misschien wel de

subsidiesystematiek. Ook hierover gaan we in

muzikaalste onderwijs gemeente van Nederland’

gesprek met Stichting Hafabra Muziekonderwijs

bijgevoegd. In deze brochure wordt een beeld

Hardenberg.

geschetst van het ontwikkelen van een Impuls
Muziek-plan voor de basisscholen in de

Cultuurkoepel Vechtdal ontwikkelt met ingang

gemeente Hardenberg. Dit betreft een initiatief

van augustus 2015 een cultureel aanbod

van de Stichting Hafabra muziekonderwijs

voor kinderen en jongeren in de gemeente

Hardenberg waarbij wordt samengewerkt met

Hardenberg

Cultuurkoepel Vechtdal, St. Kind en Cultuur en

Cultuurkoepel Vechtdal zoekt

hierbij de afstemming en samenwerking met
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de Culturele commissie Avereest.

THEMA 2

DE MAATSCHAPPELIJKE ROL
VAN DE BIBLIOTHEEK.
Per 1 januari 2015 is de ‘Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen’ van kracht. De wet stelt opnieuw
vast wat het doel van de openbare bibliotheek is waarbij de 5 functies van de bibliotheek zijn
beschreven. Dit betreft de volgende functies:

1
2
3
4
5

Het beschikbaar stellen van kennis en informatie;
Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkelingen en educatie;
Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
Organiseren van ontmoeting en debat;
Laten kennis maken met kunst en cultuur.

Actief burgerschap is een belangrijke voorwaarde voor
het laten slagen van de participatiesamenleving.

Openbare bibliotheken krijgen binnen het sociaal

beschrijft de bibliotheek hoe in de komende

domein een steeds grotere rol. Deze rol is

jaren de focus wordt verlegd van een ‘traditionele’

onder andere zichtbaar door diverse preventieve

bibliotheek

programma’s rond het bevorderen van geletterd-

maatschappelijke educatieve bibliotheek. Een

heid en het verbeteren van digitale vaardig-

bibliotheek die gericht is op educatie en

heden zoals computer cursussen, DigiD

het verbeteren van basisvaardigheden; een

cursussen en Tabletcafé. Verder zijn er initiatieven

bibliotheek met een leerlijn voor alle inwoners

om jeugd en jongeren kennis te laten maken

van 0 tot 100 jaar. Een ontwikkeling waardoor

met technische innovatie (FabLabs).

de bibliotheek Hardenberg bijdraagt aan het

(de

uitleenfunctie)

naar

een

realiseren van de gemeentelijke ambities door
Daarnaast richten openbare bibliotheken zich
op de persoonlijke ontwikkeling van mensen
en de verbetering van hun kansen in de
maatschappij. Het doel is het stimuleren van
zelfstandigheid en gelijkwaardigheid, zodat

in te zetten op de volgende vier programmalijnen:

1
2
3
4

Jeugd en onderwijs.
Participatie en zelfredzaamheid.
Persoonlijke ontwikkeling.
Kunst- en cultuureducatie.

iedere burger actief aan de samenleving kan
deelnemen. Actief burgerschap is een belangrijke

Het beleidsplan 2018-2021 ‘Lezen, leren,

voorwaarde voor het laten slagen van de

ontwikkelen en meedoen’, de dienstengids ‘De

participatiesamenleving.

bibliotheek maakt je rijk’ en de ‘Cultuureducatie
inspiratiegids ‘17/’18’zijn als bijlagen bijgevoegd.

Om deze ontwikkeling te borgen is in nauw
overleg met de bibliotheek in 2017 een beleidsplan 2018-2021 opgesteld. In dit beleidsplan
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THEMA 3

EEN AFGESTEMD CULTUREEL AANBOD VOOR DE
JONGEREN IN DE GEMEENTE HARDENBERG.

Cultuureducatie en talentontwikkeling dragen bij aan een levendig cultureel klimaat. Middels kennismakingscursussen en educatieve programma’s van diverse samenwerkingsverbanden en organisaties
komen steeds meer kinderen en jongeren in aanraking met de verschillende facetten van cultuur.
Door o.a. gebruik te maken van provinciale subsidies is de laatste jaren ingezet op kwaliteitsbevordering en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen. Hierbij zoeken culturele partijen en
organisaties elkaar steeds vaker op waarbij meer samenwerkingsverbanden ontstaan. We willen
deze samenwerking stimuleren en borgen waarbij we streven naar doorgaande (leer) lijnen tussen
het voorschoolse, binnenschoolse en naschoolse aanbod. Ook vinden we het belangrijk, dat
kinderen en jongeren kennis maken met ons cultureel erfgoed. We willen kinderen en jongeren ons
cultureel erfgoed laten ervaren en beleven door ons erfgoed een plek te geven in de cultuur
educatieve programma’s. Voorbeelden zijn: de historie van de Ommerschans, de vloeivelden in De
Krim en ‘Hardenberg vroeger’ (een aantal thema’s voor de onderbouw Primair Onderwijs).

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren kennis maken met ons
eigen cultureel erfgoed.

Concreet betekent dit, dat we de samenwerking

schooljeugd Avereest en het aanbod in de

stimuleren en streven naar een afgestemd

Brede schoolontwikkelingsgebieden. Ook wordt

aanbod en doorgaande leerlijnen tussen het

de samenwerking gezocht met historische

aanbod van Cultuurkoepel Vechtdal, Stichting

verenigingen en o.a. vereniging De Ommerschans.

Kind&Cultuur, Culturele commissie voor de
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THEMA 4

REALISATIE VAN COMMUNITY ART PROJECTEN.

Community art is een vorm van actieve cultuurparticipatie waarbij een (professionele) kunstenaar
samenwerkt met inwoners. De aanleiding is een sociaal / maatschappelijk vraagstuk. Of een behoefte
in een kern of wijk waarbij de inwoners inhoudelijk en / of artistiek bijdragen aan het realiseren van
een kunstproject óf het organiseren van een culturele activiteit. Kunst en cultuur is hierin de belangrijke
verbindingsfactor. Inwoners en doelgroepen worden door samen te werken aan een project met
elkaar in contact gebracht. Afstemming met de Samen Doen teams is hierin vereist. Sleutelwoorden
bij een dergelijk Community art project zijn; ontmoeten, creatief, betrokken, gemeenschappelijk. Ook
hier is er sprake van een initiatief vanuit de samenleving.

Kunst verrijkt de omgeving en biedt mogelijkheden om inwoners en
doelgroepen met elkaar in contact te brengen en met elkaar te verbinden.

Inmiddels kennen we hier een aantal voorbeelden

worden of de bank mozaïeken. Maar ook zijn

van zoals de social sofa in Dedemsvaart en

de ouderen actief uitgenodigd om te komen

Slagharen. Ook vanuit Bergentheim is in 2016

kijken, een praatje te maken, kopje kofﬁe

belangstelling getoond voor de zogenaamde

te drinken. Daarnaast zijn schoolklassen

social

dorpshuis

uitgenodigd om te komen mozaïeken. Dit

Bergentheim heeft de gehele community

project is inmiddels succesvol afgerond en kan

(Bergentheim/Oud-Bergentheim) betrokken bij

als voorbeeld dienen voor nieuwe initiatieven.

het vervaardigen van dit kunstwerk. Dit kon

In de komende jaren willen we dergelijke

door het meedenken over het ontwerp -

initiatieven stimuleren en ondersteunen

sofa.

De

organisatie

/

uiteindelijk vervaardigd door een jonge kunstenaar uit Bergentheim - , mozaïek vrijwilliger te

Samen doen, de kracht van cultuur

THEMA 5

VERBINDEN EN SAMENWERKEN.

Vanaf 2013 hebben we ingezet op het ontwikkelen en organiseren van een aantal grotere culturele
evenementen in de gemeente. Dit betreft de activiteiten die behoren tot het Vechtdal Zomerfestival.
In 2013 t/m 2016 hebben we hiervoor gebruik kunnen maken van de provinciale subsidieregeling
Cultuurarrangement en Cultuurmakelaar. De evenementen werden georganiseerd door werkgroepen
die samengesteld zijn uit ondernemers, detailhandel, horeca en culturele partijen. De cultuurmakelaar
heeft zorggedragen voor de verbinding tussen de partijen en heeft de werkgroepen ondersteund en
geadviseerd.
Daarnaast is elk jaar aandacht geschonken aan de Week van de Amateurkunst. In afstemming met
de gemeente Ommen en Dalfsen is een weekprogramma ontwikkeld waarbij enthousiaste amateurkunstenaars elkaar en het publiek laten genieten van een diversiteit aan kunstuitingen in het
Vechtdal.

In de periode 2013-2016 is een aantal evenementen
doorgegroeid tot op zichzelf staande evenementen.

In de periode 2012-2016 is gebleken, dat partijen

ambitie van een meerdaags festival. Dit meer-

bereid zijn om samen te werken. De meerwaarde

daags festival zal met ingang van 2018 plaats-

van

gezamenlijke

vinden in september en wordt jaarlijks gezien

programmering wordt door de betrokken

als een aftrap van het culturele seizoen. Tijdens

partijen onderschreven. Wel is gebleken, dat er

dit (meerdaags) festival krijgen de culturele

behoefte is aan een initiator en een verbinder.

partijen een podium en de mogelijkheid om

Een ‘cultuurmakelaar’ die - onafhankelijk van

hun programma voor het komende seizoen te

alle partijen- het initiatief neemt , de partijen

presenteren. Inwoners worden uitgenodigd en

verbindt, ondersteunt en adviseert én cultureel

krijgen de gelegenheid om kennis te maken

ondernemerschap stimuleert. In de komende

met de verschillende cultuurdisciplines en

jaren willen de inzet van een cultuurmakelaar

mogelijkheden die we in onze gemeente te

continueren. Op basis van een taakbeschrijving

bieden hebben.

samenwerken

en

een

wordt de cultuurmakelaar ingezet om de
verbinding tussen partijen tot stand te brengen

Voor

waarbij de samenwerking tot uiting komt in een

€ 30.000,- beschikbaar gesteld voor het

gezamenlijke programmering. Een voorbeeld

bevorderen en borgen van de samenwerking.

van een gezamenlijke programmering is de
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de

komende

jaren

wordt

jaarlijks

THEMA 6

VERSTERKEN VAN DE LEVENDIGHEID IN DE CENTRA.

Culturele partijen komen op informele manier met elkaar in contact. Hiervoor worden met een
bepaalde frequentie avonden georganiseerd. Culturele organisaties maken hierdoor kennis met elkaar,
waarom ze elkaar informeren over hun eigen organisatie en activiteiten. Op 11 juni 2016 heeft de
eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Op uitnodiging van Theater de Voorveghter hebben alle culturele
instellingen in de gemeente kennis met elkaar kunnen maken. Aan de aanwezige partijen is gevraagd
om na de eerste bijeenkomst het initiatief te nemen voor een vervolg. Op deze manier worden op
informele en ongedwongen wijze de samenwerkingsmogelijkheden verkend en gestimuleerd.

In Dedemsvaart en in Hardenberg wordt samen met ondernemers en
betrokken partijen gewerkt aan een sterker en toekomstbestendig centrum.

In het multifunctionele LOC zijn diverse culturele
partijen

gehuisvest.

Dit

betreft

doorontwikkeling van het LOC als centrale

Stichting

ontmoetings- en activiteitenplaats

Openbare Bibliotheken Hardenberg, Cultuur-

gerelateerd aan kunst en cultuur.

koepel Vechtdal en HardenbergArt. En sinds
begin 2016 is er sprake van een samenwerking
tussen de bibliotheek en kunstuitleen IQ
waarbij de bibliotheek de uitleen van kunstwerken van IQ verzorgt.
Vanaf 2009 is ingezet op het project Cultuurmix. Een werkgroep heeft zich ingezet om de
gebruikers van het LOC te betrekken bij diverse
cultuuruitingen waardoor samenwerking en het
leggen van verbindingen werd gestimuleerd. We
willen hier een vervolg aangeven waarbij de
gebruikers van het LOC zich gaan richten op:
de doorontwikkeling van het cultuuraanbod
met het beter zichtbaar maken van het
LOC;
het ‘van binnen naar buiten uitdragen’ van
cultuurmogelijkheden (samenwerking met
bijvoorbeeld detailhandel);
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Met ingang van 2016 wordt dit ondersteund
door de inzet van een combinatiefunctionaris.
In Dedemsvaart en in Hardenberg wordt samen
met ondernemers en betrokken partijen gewerkt
aan

een

sterker

en

toekomstbestendig

centrum. In de planvorming zijn acties en maatregelen opgenomen die eraan bijdragen dat
beide centra aantrekkelijk zijn om te winkelen,
te verrassen en langer te verblijven. Met de
Creatieve Hotspot / creatieve broedplaats kan
hieraan een mooie invulling worden gegeven.
In de Creatieve Hotspot kunnen creatieve en
ondernemende

inwoners

samen

werken,

ondernemen, elkaar ontmoeten en culturele
activiteiten organiseren. Om een impuls te
kunnen geven aan de Creatieve Hotspots
worden jaarlijks € 5.000,- beschikbaar gesteld
voor Hardenberg en € 5.000,- voor het
centrum van Dedemsvaart.

HOE / PROVINCIAAL BELEID / FINANCIËN

HOE GAAN WE HET DOEN?
In voorgaande jaren hebben we samen met partijen de ervaring opgedaan, dat het bundelen van krachten en het
samenwerken loont. Zoals blijkt uit de beschrijving van de belangrijkste ontwikkeling (zie bijlagekaart 1) zijn hierdoor
nieuwe organisatievormen ontstaan én zijn er nieuwe activiteiten of evenementen ontwikkeld. In de komende jaren
willen we deze culturele infrastructuur in stand houden en daar waar mogelijk doorontwikkelen of versterken.
Binnen onze eigen culturele infrastructuur kennen we sterke organisaties of jonge organisaties die de potentie
hebben om door te groeien. We vragen van de organisaties om op eigen kracht of in samenwerking met ons en
met anderen ons cultuurbeleid te versterken. Dit betekent, dat we de organisaties meer willen betrekken bij de
ontwikkeling en invulling van ons cultuurbeleid. We vragen van hen om mee te denken in het realiseren van hiervoor
genoemde doelstellingen en we luisteren naar de ideeën en de wensen van de organisaties. We staan open voor
initiatieven die aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en gaan waar nodig en wenselijk op zoek naar
ruimte in ons subsidiebeleid.

PROVINCIAAL BELEID
Op 8 juni 2016 hebben Provinciale Staten de cultuurnota ‘Cultuur in de Schijnwerpers 2017-2020’
aangenomen. In deze nota is verwoord, dat gestreefd

FINANCIËN
Zoals hiervoor aangegeven, gaan we uit (m.u.v. een laatste
bezuinigingstaakstelling van € 15.000 op de subsidie t.b.v.
de Stichting Openbare bibliotheken Hardenberg) van een
gelijkblijvend cultuurbudget voor de jaren 2017 t/m 2021.

wordt naar een toekomstig en levendig cultureel
klimaat dat Overijssel aantrekkelijk maakt. Ingezet
wordt op het behouden en ontwikkelen van de identiteit

De volgende tabel geeft een overzicht van de begrotingen voor
de komende jaren:

waarbij ruimte is voor ontwikkeling en experiment.

2017-2021

Iedereen doet mee waarbij cultuur een belangrijke

Cultuurkoepel Vechtdal

verbindingsfactor is. Vanuit deze ambitie zijn 4 hoofd-

St. Openbare bibliotheken Hardenberg

doelstellingen beschreven die zich richten op:
cultureel erfgoed;
een duurzame culturele infrastructuur en

Cultuureducatie Primair Onderwijs
St. Hafabra muziekonderwijs Hardenberg

303
1206
23
105

Historische verenigingen

31

Mediabeleid

34

toekomstig cultureel aanbod;

Kunst in de kernen

cultuureducatie,- participatie en talentontwikkeling;

Amateurkunst

Overijsselse bibliotheken.

HardenbergArt / exposities

5

Stimuleringsbudget

2

Inmiddels heeft de provincie een uitvoeringsprogramma
opgesteld en is in oktober 2016 een aantal subsidieregelingen openbaar gemaakt. Daar waar wenselijk en
mogelijk proberen we aan te sluiten bij het provinciaal
beleid waarbij we (eventueel in samenwerking met
partners of naburige gemeenten) zoveel mogelijk de
provinciale uitvoeringsprogramma’s gaan benutten ter
versterking van ons cultureel beleid.
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Totaal

7
74

1790
(x1000)

BIJLAGEKAART

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN
EN RESULTATEN PERIODE 2012-2015.
- De bezuinigingstaakstellingen (‘De toekomst tegemoet 2011-2014’ en ‘Tegen de stroom in 2014-2017’) zijn voor wat betreft de
periode 2012-2015 gerealiseerd. In totaal is er in deze periode € 690.000,- bezuinigd op programmagelden en subsidies. Het
nog te realiseren deel voor 2016 en 2017 bedraagt € 40.000,-.
- Naar aanleiding van vragen van muziekverenigingen heeft een werkgroep de mogelijkheid onderzocht om de organisatie van
het opleiden van jonge leden van muziekverenigingen neer te leggen bij de muziekverenigingen. Er is onderzoek gedaan naar de
omvang van de doelgroep en de kosten van muzieklessen. Dit heeft er toe geleid, dat de muziekverenigingen in 2012 de Stichting
Hafabra Muziekonderwijs Hardenberg hebben opgericht. Deze stichting is vanaf augustus 2012 verantwoordelijk voor het
opleiden van jeugdleden van de muziekverenigingen in de gemeente Hardenberg. Met ingang van 2013 wordt hiervoor
€ 103.000,- beschikbaar gesteld. In de periode van voor 2012 werden jaarlijks ca.145 leerlingen bereikt. Nu wordt de mogelijkheid
geboden om ca. 275 jongeren muzieklessen aan te bieden. Het betreft bijna een verdubbeling van het aanbod.
- In 2013 zijn de culturele partijen uitgenodigd en uitgedaagd om een plan in te dienen voor het aanbieden van een cultureel
aanbod voor de jongeren in de gemeente Hardenberg. Na een selectieprocedure is de opdracht verstrekt aan Cultuurkoepel
Vechtdal om (samen met overige partijen) met ingang van augustus 2014 een cultureel aanbod te ontwikkelen én aan te bieden
aan kinderen en jongeren in de gemeente. Cultuurkoepel Vechtdal is een organisatieonderdeel van de Stichting Openbare
Bibliotheken Hardenberg en is gehuisvest is het LOC. Met ingang van 2015 is hiervoor € 300.000,- beschikbaar gesteld.
Hierdoor is een bezuinigingstaakstelling van ca. € 500.000,- gerealiseerd terwijl er in het nieuwe aanbod de mogelijkheid is om
meer jongeren deel te laten nemen aan korte cursussen en activiteiten.
- Als gevolg van de hiervoor genoemde beleidskeuzes is in 2014 de meerjarige subsidierelatie met Kunstencentrum Muzerie beëindigd.
Aangezien ook andere gemeenten de subsidierelatie met Kunstencentrum Muzerie hebben beëindigd was er geen bestaansrecht
meer voor deze organisatie.
- Conform eerder genomen besluitvorming, is de subsidierelatie met KNSTspr in 2012 beëindigd. In deze periode hebben
gesprekken plaatsgevonden over andere huisvestingsmogelijkheden. Twee partijen hebben besloten om de participatie in de
KNSTspr te beëindigen waaronder Stichting HardenbergArt. Deze stichting is verhuisd naar het LOC en zoekt hier de
samenwerking met de overige gebruikers van het LOC.
- In de periode 2013-2016 wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde provinciale Arrangementssubsidie. Deze subsidie wordt
gebruikt voor het organiseren van de zogenaamde Vechtdal Zomerfestival activiteiten. In 2013 hebben de eerste zomeractiviteiten
plaatsgevonden. De activiteiten worden geïnitieerd en georganiseerd door diverse samenwerkende partijen bestaande uit
detailhandel, ondernemers, horeca en culturele partijen. In de loop van de jaren zijn er een aantal activiteiten ontwikkeld die
Hardenberg ‘op de kaart zetten’ en die de potentie hebben om door te groeien tot grotere en op zichzelf staande activiteiten. Dit
betreft Mega Jeugd-orkest, Oeverloos genieten, Kunsten op straat, Pleinfestijn en Buitenbios.
- Daarnaast hebben we elk jaar aandacht kunnen schenken aan de Week van de Amateurkunst. Een werkgroep ontwikkelt een
weekprogramma waardoor inwoners op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de verschillende facetten van
amateurkunstenaars. Met de gemeenten Ommen en Dalfsen is
publieksbenadering is samengewerkt.
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het programma afgestemd waarbij met name in de

-	In 2013 en 2014 wordt gebruik gemaakt van de provinciale subsidie Cultuurmakelaar. In samenwerking met
de gemeente Dalfsen en Ommen wordt in het Vechtdal een cultuurmakelaar ingezet. Deze cultuurmakelaar
draagt zorg voor een gezamenlijke programmering binnen het Vechtdal. Daarnaast ondersteunt en adviseert de
cultuurmakelaar de culturele partijen in de gemeente Hardenberg. Deze ondersteuning en advisering heeft
betrekking op o.a. deskundigheidsbevordering van besturen en het organiseren van de Vechtdal Zomerfestivalactiviteiten.
-	Voor de jaren 2015 en 2016 krijgt deze subsidie een vervolg: samen met de gemeente Ommen wordt opnieuw
gebruik gemaakt van de provinciale subsidie. De inzet van de cultuurmakelaar blijft in de periode ongewijzigd.
-	
Betreffende de Voorveghter heeft er in de periode 2012 tot 2015

een duidelijke groei plaatsgevonden van het aantal

maatschappelijk verhuren aan scholen en amateurverenigingen uit de gemeente Hardenberg. Vanaf 2007 heeft er landelijk een
flinke daling plaatsgevonden van het theaterbezoek. Als gevolg van de nieuwbouw en zaaluitbreiding in 2007 heeft de Voorveghter
in tegenstelling tot de landelijke trend het bezoekersaantal op peil kunnen houden en met name de laatste jaren uit de visienota
2012-2015 zelfs kunnen vergroten. Daarnaast heeft de komst van de nieuwe trekkenwand (2013) het mogelijk gemaakt om
meer en grotere producties naar Hardenberg te halen. Hierdoor is de regiofunctie van het theater verder versterkt.
-	In het Vechtpark worden de rivier de Vecht en de stad Hardenberg weer met elkaar verbonden en is de Vecht een waardevol
cultuurhistorisch element in het stedelijke landschap. Met de realisatie van het Vechtpark wordt ruimte gemaakt voor waterberging
en natuurontwikkeling. In juni 2016 is het Vechtpark opgeleverd en zijn in het landschap 5 kunstwerken gerealiseerd. Deze
kunstwerken dragen bij aan de beleving van het Vechtpark waarbij wordt aangesloten bij de lokale historie, de potenties en de
schoonheid van het gebied. De gemeente en het waterschap hebben het aangedurfd om kunstenaars te betrekken bij het
proces en mee te laten ontwerpen. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat het Vechtpark een groot landschapskunstwerk is
geworden waarin de wisselwerking tussen de vecht, de natuur en de mens centraal staat.
-	Met de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis wordt er samengewerkt met museum De Fundatie in Zwolle. Dit museum
verzorgt jaarlijks een professionele expositie in de centrale hal van het gemeentehuis.
-	Elke drie maanden wordt aan (lokaal) talent de mogelijkheid geboden een expositie in te richten in het bedrijfsrestaurant in het
gemeentehuis. Ook in andere ruimten binnen het gemeentehuis is het mogelijk om kleinschalige exposities in kasten in te richten.
-	Op verzoek van Stichting Program in Gramsbergen is het openluchttheater in Gramsbergen gerenoveerd en meer geschikt
gemaakt voor voorstellingen. Er zijn nieuwe zitelementen gerealiseerd en het podium is vernieuwd. In samenwerking met de
voetbalvereniging is een opslagruimte gecreëerd.
-	Op 5 juli 2012 hebben 14 partners uit Nederland en België een intentieverklaring ondertekend om samen de 5 koloniën van
Weldadigheid in 2018 op de Unesco werelderfgoedlijst te krijgen. In 2018 zal het werelderfgoedcomité een besluit nemen om de
koloniën aan te wijzen als werelderfgoed.
-	Gebruikmakend van de provinciale regeling ‘Cultuur aan de basis’ en ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ is ingezet op het ontwikkelen
van doorgaande leerlijnen en deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt (vanuit de bredeschoolontwikkeling en met inzet van
de combinatiefunctionaris) samengewerkt met het onderwijs en culturele organisaties.
-	In 2012 en 2013 is ingezet op Cultuurcafé. In beide jaren is vanwege te weinig belangstelling Cultuurcafé niet doorgegaan.
-	Met inzet van een combinatiefunctionaris is in het kader van Cultuurmix de samenwerking tussen de gebruikers van het LOC
gestimuleerd.
Bijlage 2	
Lezen, leren, ontwikkelen en meedoen.
Beleidsplan 2018-2021 Bibliotheek Hardenberg
Bijlage 3

Dienstengids ‘De bibliotheek maakt je rijk’					
Bibliotheek Hardenberg

Bijlage 4

Cultuureducatie Inspiratiegids 17/18
Cultuurkoepel Vechtdal

Bijlage 5

Hafabra-plan voor Impuls Muziek
Hardenberg, misschien wel de muzikaalste onderwijs-gemeente van Nederland
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