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CULTUUR IN DE KERN

Voorwoord
Beste Noordwijkers,
Weet u wat ik zo mooi vind aan cultuur? Het tilt je even op uit het alledaagse en
daardoor kijk je anders om je heen. Je voelt je beter dan daarvoor. Cultuur doet
iets met je. Of het nou om theater, muziek, dans, poëzie of om een kunstwerk gaat.
Ik vergeet er vast nog een paar, cultuur is breed. Erfgoed bijvoorbeeld, waar ik
persoonlijk veel mee heb. En u en ik, bewoners en bezoekers, wij genieten ervan!
Dit plan gaat over de toekomst van cultuur in onze gemeente. Een eigentijdse
cultuur voor alle kernen staat hoog op de agenda. Cultuur levert ons veel op.
Ontmoetingen, levendigheid, aantrekkingskracht. We mogen onze handen dichtknijpen met ons rijke cultuurleven, zowel op professioneel als op amateurniveau.
Een rijke basis om samen verder aan te bouwen. En we hebben goed nieuws! Er
komen extra mogelijkheden.
Samen maken we Noordwijk is ons motto. Dat geldt ook zeker voor cultuur. Er zijn
volop nieuwe kansen. Hoe komt cultuur in Noordwijk het beste tot zijn recht? Daarover hebben we met sleutelpersonen uit het culturele leven nagedacht. Wij kijken
met plezier terug op deze inspirerende bijeenkomsten met als topper de slotavond in
NH Leeuwenhorst. Hier waren we met zo’n 75 mensen bij elkaar om de lijnen voor de
komende jaren uit te zetten. Met veel enthousiasme hebben mensen uit het culturele
veld ideeën aangedragen en plannen bedacht voor een modern cultuurbeleid.
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Verrassend en leuk ook dat hier jonge cultuurmakers bij waren. Veelbelovend!
Als het om jongeren gaat, hebben zij zeker een streepje voor in ons nieuwe cultuurbeleid. Net als uitingen waarbij kunst en cultuur de combinatie zoekt met de
omgeving. Onze prachtige landschappen, vanaf de zee tot de bollenvelden, zijn
indrukwekkende decors. Cultuur in de open lucht heeft veel plussen. Het is laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk en het verbindt mensen makkelijk. Iedereen
doet mee! We waarderen initiatieven die ons cultuuraanbod een boost geven.
Leest u vooral verder hoe we dit willen gaan doen. Daarnaast blijven we onderlinge
samenwerking stimuleren en waarderen. Bij het creatieve proces zelf maar ook
als het gaat om het promoten van de cultuur. Want laten we niet te bescheiden
zijn. We mogen de culturele rijkdom van Noordwijk met elkaar best wat duidelijker
etaleren. Zonde als voorstellingen te onbekend blijven bij het publiek. Dus: meer
voor het voetlicht met het concert, de dansuitvoering, de theatervoorstellingen.
Laat de cultuur in Noordwijk floreren!
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Roberto ter Hark,
Wethouder Kunst & Cultuur
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Het cultuurbeleid van de gemeente Noordwijk kent een cyclus van
vierjarige beleidsplanperiodes. De nieuwe periode start met ingang van
2022 en daarom wil de gemeente dit jaar het beleid actualiseren. Het
huidige cultuurbeleid ‘Sterren voor Cultuur; bouwstenen cultuurbeleid
2018 - 2021’ is tot stand gekomen vóór de fusie tussen de gemeente
Noordwijk en de gemeente Noordwijkerhout en heeft de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 als integraal kader.
De fusie tussen de gemeente Noordwijk en de gemeente Noordwijkerhout ging
1 januari 2019 in. In de afgelopen twee jaar is daarom ook intensief gewerkt aan
het verder vorm en invulling geven aan de harmonisatie van beleid en regelgeving
op onder andere het gebied van kunst en cultuur. Onderdeel hiervan is ook de totstandkoming van een nieuwe Omgevingsvisie.
Aanpak
Hoe is deze nota tot stand gekomen? Eerste stap in de totstandkoming van de
cultuurnota bestond uit een evaluatie van de vorige Cultuurnota ‘Sterren voor
Cultuur; bouwstenen cultuurbeleid 2018 - 2021’ en het opstellen van een informatiedocument.
De uitkomsten van de gesprekken met betrokken beleidsadviseurs en de wethouder,
aanvullende documentatieanalyse en een groepsgesprek met vertegenwoordigers
uit het culturele veld in Noordwijk gaven gezamenlijk de inbreng voor de eerste
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contouren voor de thema’s van het nieuwe beleid. Deze thema’s zijn getoetst in
drie tafelgesprekken in de verschillende kernen van de gemeenten. Met deze opbrengsten is een notitie opgesteld, bestaande uit doel en ambitie per thema en
uitvoeringslijnen die vormgeven aan de thema’s. De verschillende uitvoeringslijnen
zijn in groepen uitgediept, aangepast en verrijkt tijdens een grote afsluitende bijeenkomst op 13 september 2021. De uitkomsten en ideeën van die avond zijn verwerkt
in het definitieve concept van de cultuurnota. Bij het opstellen van de cultuurnota
werd de gemeente ondersteund door DSP-groep.
Figuur: Plan van aanpak
FASE 1

VOORBEREIDING
• Kennismaking
• Documentatieanalyse

FASE 2

EVALUEREN
• Groepsgesprek culturele veld
• Tussennotitie

FASE 3

NAAR EEN NIEUWE NOTA
• Gesprekken in de kernen
• Werkplaats cultuurbeleid Noordwijk
• Cultuurnota
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De verschillende uitvoeringslijnen
zijn in groepen uitgediept, aangepast en
verrijkt tijdens een grote afsluitende
bijeenkomst op 13 september 2021.
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Uitvoeringprogramma’s
In ‘Sterren voor Cultuur’ staan drie uitvoeringprogramma’s centraal.
Elk uitvoeringsprogramma bestaat uit drie programmalijnen. In onderstaande paragraaf worden de uitvoeringsprogramma’s kort omschreven.
Vervolgens geven we de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie weer
(bronnen zijn het informatiedocument en het groepsgesprek met het
culturele veld van de gemeente Noordwijk).

Fusie
In 2019, tijdens de looptijd van Sterren voor Cultuur, fuseerde de gemeente Noordwijk met de gemeente Noordwijkerhout. Vier kernen met elk een eigen identiteit in
één gemeente. Er bleken voor Noordwijkerhouten de Zilk voldoende aanknopingspunten in het cultuurbeleid en de uitvoeringsprogramma’s. Aanpassingen waren op
dat moment dus niet nodig. De fusie bood ook kansen. Het heeft de nieuwsgierigheid bij inwoners in de voormalige twee gemeenten naar cultuur en activiteiten in de
andere kernen vergroot, waardoor meer uitwisseling plaats vond dan voorheen. Eén
gemeente geeft de mogelijkheid tot een groter afzetgebied en de kans om culturele
thema’s en doestellingen breder en met meer organisaties te verwezenlijken.  
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De volgende knelpunten worden terugblikkend benoemd:
• Al waren er aanknopingspunten, het huidige cultuurbeleid gaat voorbij aan
de identiteit van Noordwijkerhout en de Zilk.
• Het budget voor de uitvoeringsprogramma’s is niet of nauwelijks verhoogd,
hoewel meer initiatieven er een beroep op deden.
• Er is geen extra personele bezetting vanuit de voormalige gemeente
Noordwijkerhout voor de uitvoering van het gemeentelijke cultuurbeleid
gekomen.

Corona
De coronacrisis bracht voor de culturele instellingen veel onzekerheden met zich
mee. Hoelang moeten de deuren gesloten blijven? Hoeveel bezoekers kan ik weer
ontvangen? Hoeveel inkomsten loop ik mis als gevolg van lockdown, maar ook
vanwege nog voortdurende beperkingen? Kan mijn evenement wel doorgaan?
Ook binnen de uitvoeringsprogramma’s uit het cultuurbeleid ‘Sterren voor Cultuur’
hebben een aantal activiteiten en doelstellingen niet of in mindere mate doorgang
kunnen krijgen. Grote evenementen en voorstellingen konden uiteraard niet doorgaan en instellingen gingen tijdelijk dicht en daarna beperkt weer open. Culturele
organisaties hebben in deze tijd bewezen dat zij weerbaar zijn en op creatieve
manieren oplossingen bedachten om toch les te kunnen geven of het evenement
door te kunnen laten gaan. Maar ook op kleinere schaal hadden de coronamaatregelen veel invloed. Net gestarte samenwerkingen tussen instellingen stokten,
11
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en sommige plannen uit het beleid zoals kunst in de buitenruimte zijn in het geheel
uitgesteld. Ook na het versoepelen van de maatregelen blijft de onzekerheid bestaan.
Weet het publiek de weg naar de instelling wel weer te vinden? Blijft iedereen in
groten getale op evenementen afkomen? In de nasleep van corona ligt een duidelijke opgave voor overheden en instellingen om de bewoners (weer) te bereiken en
te betrekken en te (her)informeren.
Uitvoeringsprogramma Cultuur als cement van de samenleving
DOEL: samen optrekken om de cultuurdeelname van de inwoners van Noordwijk
verder te vergroten. Met bijzondere aandacht voor de doelgroepen jeugd, senioren
en inwoners met een afstand tot de samenleving. Het uitvoeringsprogramma draagt
bij aan Noordwijk als aantrekkelijke woon- en leefomgeving en het versterken van de
gemeenschapszin.
De programmalijnen die vorm moesten geven aan het doel waren als volgt geformuleerd:
• Versterken maatschappelijke functie cultuur.
• Ondersteunen vrijwilligerswerk.
• Talentontwikkeling.
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Cultuur als cement van de samenleving; wat ging goed:
• De jeugd wordt goed bereikt, is bekend met het aanbod van actieve cultuurparticipatie en komt in aanraking met cultuur.
• Het culturele aanbod is toegankelijk voor iedereen: zo heeft bijvoorbeeld de
bibliotheek verschillende programma’s om inwoners met afstand tot de samenleving te ondersteunen. Voorbeelden zijn het Taalhuis en taalmaatje, waarin
kwetsbare doelgroepen met een taalachterstand worden ondersteund.
• Er zijn werkplekken door culturele instellingen aangeboden aan arbeidsloze
mensen om de achterstand tot arbeidsmarkt te verkleinen.
• De gemeente heeft een stimulerende rol gehad met de subsidie voor talentontwikkeling: ‘Er is ruimte voor groei en plezier.’
Cultuur als cement van de samenleving; wat kon beter:
• Meer aandacht voor de cultuurparticipatie van verzorgingshuisbewoners en
inwoners met enige afstand tot de samenleving; zij worden te weinig bereikt.
• Betere afstemming en samenwerking nodig op het gebied van vrijwilligerswerk
en talentontwikkeling.
• Samenwerking met sociaal domein blijkt lastig; culturele initiatieven ervaren
drempels in het betrekken van mensen met afstand tot de samenleving, omdat
het complex is om in contact te komen met de juiste organisaties.
• Ruimte voor een grotere rol van scholen (het onderwijs), hier wordt de culturele
interesse geprikkeld.
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Uitvoeringsprogramma Het verhaal van Noordwijk
DOEL: het versterken van de identiteit van de gemeente Noordwijk door middel
van de cultuurhistorie en het aanwezige erfgoed. Het verhaal van Noordwijk draagt
bij aan het ‘wij-gevoel’ van de inwoners en de trots om in de gemeente Noordwijk
tewonen. De programmalijnen die vorm moesten geven aan het doel waren als
volgt geformuleerd:
• Versterken museale infrastructuur.
• Ontwikkelen erfgoedroutes.
• Versterken onderlinge samenwerking.
Het verhaal van Noordwijk; wat ging goed:
• Er is een groot en veelzijdig aanbod van erfgoedroutes.
• Musea hebben diverse projecten gerealiseerd die bijdragen aan het versterken
van de museale infrastructuur. Op het gebied van het versterken van de museale
infrastructuur helpt het Erfgoedfonds financieel bij het realiseren van projecten
die hieraan bijdragen. Zo is er geïnvesteerd in filmapparatuur, audioapparatuur en
is een digitale voorstelling gerealiseerd. Ook is geïnvesteerd in collectie, zoals het
restaureren van schilderijen, aankoop van klederdrachtkleding, het laten maken
van schaalmodellen en het uitbreiden van tentoonstellingsruimte.
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Het verhaal van Noordwijk, wat kon beter:
• Er zijn samenwerkingen tot stand gekomen, maar verrassende combinaties
hebben onvoldoende plaatsgevonden.
• Meer bekendheid voor erfgoedroutes onder inwoners.
• Samenwerking binnen het platform Cultureel Erfgoed Noordwijk. De samenwerking beperkt zich vooral tot de PR en marketing ten aanzien van het Erfgoedfonds, er is binnen de erfgoedorganisaties nauwelijks of geen samenwerking op
andere vlakken of met andere partijen.
Programmalijn Cultuurbeleving in de buitenruimte
DOEL: met cultuur en erfgoed Noordwijk verder ontwikkelen als aantrekkelijke
kustplaats met meer buitenvoorstellingen, festivals, en kunst in de openbare ruimte.
Dit uitvoeringsprogramma moest bijdragen aan de ontwikkeling van Noordwijk als
topkwaliteitskustplaats.
De programmalijnen die vorm moesten geven aan het doel waren als volgt
geformuleerd:
• Pleinprogrammering.
• Permanente kunst in de openbare ruimte.
• Boulevard Biënnale.
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Cultuurbeleving in de buitenruimte, wat ging goed:
• Er wordt gebruik gemaakt van het landschap in Noordwijk en er zijn meerdere
buitenvoorstellingen en evenementen.
Cultuurbeleving in de buitenruimte, wat kon beter:
• Afstemming tussen - en spreiding van de (plein)programmering over de
verschillende kernen.
• Regelgeving voor cultuur in de buitenruimte is streng. Dit beperkt het culturele
veld om plannen - die er vaak wel liggen - uit te voeren.
• Kunst in de buitenruimte en de Biënnale zijn niet van de grond gekomen. In 2020
is er begonnen aan een masterplan voor kunst in de buitenruimte. Vanwege corona
is dit uitgesteld naar 2021. Eind 2021 wordt er een plan gepresenteerd voor kunst
in de buitenruimte (zie kader Kunst in de Openbare Ruimte).
Samenwerking
Onder het uitvoeringsprogramma cultuur als cement voor de Noordwijkse samenleving zijn een aantal projecten in samenwerking tot stand gekomen. Tevens wordt
er samen met andere beleidsdomeinen opgetrokken in het opleiden en begeleiden
van vrijwilligers. Het uitvoeringsprogramma cultuur als cement van de samenleving
heeft een grote boost gekregen met het themajaar Cultuur Verbindt in 2019. Culturele organisaties wisten elkaar goed te vinden en er werden bijvoorbeeld op meerdere
plekken buitenvoorstellingen georganiseerd. Helaas heeft dit door de coronamaatregelen geen vervolg gekregen in 2020 en 2021. Ook de samenwerkingen binnen
‘Cultuurbeleving in de buitenruimte’ hebben door de coronamaatregelen geen
16
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structureel karakter gekregen (dit krijgt wel een vervolg door de projectgroep
Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte zie kader in hoofdstuk 4).
Bij de voorbereiding van het cultuurbeleid 2018 - 2021 onderschreef het brede
culturele veld de behoefte aan meer samenwerking. Om aan deze behoefte te
voldoen, beoogde de gemeente Noordwijk om Cultuur Netwerk Noordwijk op te
richten. In 2018 is een start gemaakt met de opzet van het Netwerk, verschillende
partijen kwamen bijeen om concrete plannen te smeden en het netwerk van start
te laten gaan. In 2019, het jaar van de fusie, vond het themajaar ‘Cultuur verbindt’
plaats. Een extra financiële impuls om kennis te maken en samen te werken met
organisaties uit de verschillende kernen. In het jaar van ‘Cultuur Verbindt’, werden
er verschillende projecten georganiseerd en werd er regelmatig samengewerkt
binnen en buiten het Netwerk. De coronacrisis die zich in 2020 aandiende en in
2021 voortduurde, bracht onzekerheden en maatregelen met zich mee die van
invloed zijn op de uitvoering van het cultuurbeleid, en daarmee ook op de opzet en
uitvoering van het Netwerk. Deelnemers aan het Netwerk verlegden hun aandacht
vooral naar het behouden van leden en het voortbestaan van organisaties.
Voor meer informatie over samenwerking verwijzen wij naar bijlage 1.

Bij de voorbereiding van het cultuurbeleid
2018 - 2021 onderschreef het brede culturele
veld de behoefte aan meer samenwerking.
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Wat moet absoluut blijven; waar is Noordwijk trots op:
• Het themajaar ‘cultuur verbindt’ in 2019 sprak enorm aan bij de culturele
organisaties en had een stimulerende werking op nieuwe samenwerkingsverbanden buiten de dorpskerngrenzen.  
• Noordwijk heeft het predicaat kuuroord en dat lijkt ook voor cultuur kansen
te bieden. De promotie richt zich op een specifieke doelgroep die ook belangstelling heeft voor een cultureel aanbod.
• Noordwijk als culturele bestemming. Dit mag volgens het culturele veld no
meer naar voren komen (bijvoorbeeld vanuit de economic board, of pijlers
van de gemeente).
• Cultuur is verbonden met natuur in Noordwijk, en dit wordt door de gemeente
ook ondersteund: er zijn culturele projecten en programma’s in de duinen, op
landgoederen, tussen de bollen, etc.
• Het verhaal van Noordwijk wordt verteld. Er is geïnvesteerd in de museale
infrastructuur, er is een groot aanbod aan erfgoedroutes en de scholen weten
de musea goed te vinden.
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Het themajaar ‘cultuur verbindt’ in 2019
sprak enorm aan bij de culturele organisaties
en had een stimulerende werking op
nieuwe samenwerkingsverbanden
buiten de dorpskerngrenzen.
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In het vorige hoofdstuk kregen we een beeld van wat goed en wat
minder goed gaat in het cultuurbeleid 2018 - 2021 en wat er zeker
moet blijven. In dit hoofdstuk gaan we in op de actuele situatie van
kunst en cultuur in Noordwijk.

Voor de definities van kunst en cultuur en andere begrippen en een korte weergave
van het beleid vanuit het Rijk en de Provincie Zuid-Holland verwijzen wij naar bijlage 2.

De gemeente Noordwijk
Door de fusie in 2019 vormen de vier dorpskernen Noordwijk aan Zee, Noordwijk
Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk samen de gemeente Noordwijk met zo’n
44.000 inwoners. De natuurrijke omgeving, bestaande uit zee, duinen, bossen en
bollenvelden maakt dat de gemeente Noordwijk een blauwe en groene oase in het
Randstedelijke gebied is. Naast het landschap geven de vier dorpskernen, met
elk een eigen identiteit, kleur aan de gemeente. Noordwijk aan Zee ambieert de
uitstraling van een mondaine kustplaats, met nadruk op kuren, toerisme en bezoekers. Noordwijk Binnen is van oudsher een welvarend dorp met een historische kern
en veel aandacht voor cultuur. In het hart van de bollenstreek ligt Noordwijkerhout,
dat zich kenmerkt als een gezellig dorp met een grote sociale samenhang en een rijk
verenigingsleven. De Zilk, ook van oorsprong een bollendorp, ‘kabbelt rustig door’, en
kan leunen op de vele vrijwilligers en ook hier een levendig verenigingsleven. Zowel
in de Zilk als in Noordwijkerhout is carnaval een van de hoogtepunten van het jaar.
21
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De gemeente wil een toeristische trekpleister zijn, maar dat mag niet ten koste gaan
van het woonplezier van de inwoners; voorop staat een betrokken en levendige
gemeenschap met ruimte voor initiatief vanuit de burgers, waar iedereen prettig kan
samenleven en oud kan worden. Ook is er aandacht voor de economie buiten recreatie en toerisme om: lokale economie, duurzaamheid en bereikbaarheid zijn belangrijke thema’s en ESTEC (het technisch centrum van de Europese ruimte organisatie
ESA) maakt Noordwijk een aantrekkelijke vestigingsplek voor technologiebedrijven
buiten de gemeentegrenzen. Kortom een gemeente met verschillende (ver)gezichten.
Cultuurbeleid Noordwijk - Omgevingsvisie
Voor het nieuwe cultuurbeleid houden we rekening met de concept Omgevingsvisie
‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’ als integraal kader. Deze omgevingsvisie, opgesteld door inwoners, ondernemers, ambtenaren en leerlingen, stelt dat
Noordwijk een fijne plek moet zijn om te wonen en te bezoeken. De visie kent vijf
hoofdthema’s voor de toekomst die moeten bijdragen aan Noordwijk als fijne plek
voor haar inwoners en bezoekers:
1 Ondernemende gemeente; voldoende welvaart voor iedereen
• Aandacht voor lokale economie, voorzieningen en winkelgebied
• Blijvende aandacht voor kwaliteitsverbetering en innovatie
• Inzetten op een duurzame, circulaire en klimaat-neutrale economie
• De unieke positie tussen bollen, duinen en strand is het uitgangspunt
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2 Prettig wonen met voldoende woningen voor iedereen
• Variatie in wonen met voldoende woningen voor jong en oud(er)
• Betaalbaar bouwen, juist voor inwoners van de gemeente
• Bouw starterswoningen actief stimuleren
• Duurzaam bouwen en wonen, verduurzamen bestaande bouw
• Levensloopbestendige woon-/zorgconcepten voor senioren
3 Welzijn en gezondheid (cultuur en sport)
• Voor iedereen, jong en oud, inclusief
• Prettig samenleven
• Voorkomen van ongewenste eenzaamheid
• Gezond en gelukkig
• Met elkaar, in wederzijds vertrouwen
4 Bereikbaarheid
• Betere bereikbaarheid met auto, OV en fiets
• Parkeerproblematiek op topdagen slim oplossen; minder auto’s in het straatbeeld
• Verbetering van het fiets- en wandelnetwerk
• Toegankelijkheid voor mindervaliden
• Verkeersveiligheid voorop
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5 Duurzaam, klimaatneutraal en klimaatbestendig (natuur)
• Actief bijdragen aan energietransitie
• Inzet op duurzame dorpen, lokale oplossingen
• Duurzaam ondernemen
• Samen werken aan een klimaatbestendige omgeving
• Biodiversiteit op peil houden
Cultuur wordt expliciet genoemd als aanjager voor het thema ‘Welzijn en gezondheid’. Het moet bijdragen aan een betrokken samenleving, met een bloeiend
erenigingsleven en krachtig vrijwilligersnetwerk. De gemeente vertrouwt op de
burgerkracht van haar inwoners en heeft een faciliterende rol in de realisatie van
een levendig cultureel klimaat in de dorpen, zonder dat de dorpen de eigen identiteit
verliezen.
Cultuurbeleid Noordwijk - Coalitieakkoord
In november 2019 vonden na de fusie van Noordwijkerhout en Noordwijk gemeenteraadsverkiezingen plaats en is het coalitieakkoord ‘Betrokken, Helder en Daadkrachtig’ (2019 - 2022) opgesteld. In dit akkoord staan de belangrijkste speerpunten
van gemeente Noordwijk beschreven. Het college beoogt een faciliterend bestuur te
zijn, met aandacht voor netwerken en de participerende Noordwijkse samenleving,
waarbij de burger de ruimte krijgt te participeren in zijn/haar eigen leefomgeving.
In het akkoord zijn de doelstellingen voor sport, cultuur en recreatie samen uiteengezet. Hierbij benadrukt de gemeente dat de fusie van de gemeenten niet tot gevolg
mag hebben dat verenigingen gedwongen samen hoeven te gaan of dat er bestaan24
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de maatschappelijke voorzieningen verdwijnen. De belangrijkste doelstellingen voor
cultuur zijn als volgt:
• Ondersteunen en stimuleren van het verenigingsleven
• Gelijke kansen bieden voor eenieder om mee te doen aan cultuur
• Waardering verenigingen en vrijwilligers door subsidies
• Ontwikkeling van een gemeente-breed cultuurbeleid
Ook heeft de gemeente speciale aandacht voor de erfgoedroutes en presentatielocaties.

Culturele sector gemeente Noordwijk
Noordwijk staat bekend als badplaats, heeft een kuuroord status en heeft ook op
het culturele vlak veel te bieden aan haar bezoekers en inwoners. Er is een divers
aanbod van kleine tot grote projecten en cultuur met een kleine en grote “C”. Uit de
analyse die door gemeente aan de hand van het VNG Ringen model1 is uitgevoerd,
blijkt dat de culturele infrastructuur en het culturele aanbod het ambitieniveau
dat behoort bij het inwoneraantal haalt, en op veel vlakken voorbijstreeft door de
aanwezigheid van instellingen, activiteiten en makers in verschillende culturele sectoren. De sector is in staat geweest om met relatief kleine budgetten groots te programmeren, mede door de inzet van betrokken inwoners.

De sector is in staat geweest om met
relatief kleine budgetten groots te programmeren,
mede door de inzet van betrokken inwoners.
1 Informatiedocument, gemeente Noordwijk.
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We lichten een aantal aspecten uit:
De Muze is het culturele centrum en filmhuis waarvan verschillende culturele
verenigingen en stichtingen gebruik maken. Met een zeer divers aanbod en met
ca. 100.000 bezoekers per jaar is De Muze een toonaangevende instelling binnen
Noordwijk. Naast De Muze is de Parade (clubgebouw in beheer van muziekvereniging Jeanne d’Arc) een locatie voor repetities. In de Zilk is de Duinpan het multifunctioneel centrum waar al meer dan 40 jaar vele verenigingen gebruik van maken.
In de nabije toekomst worden er twee belangrijke beslissingen genomen ten aanzien
van twee uitvoeringslocaties. Door het afbranden van De Schelft is een belangrijke
maatschappelijke, multifunctionele voorziening in Noordwijkerhout verloren gegaan.
De gemeente neemt naar verwachting eind 2021 een beslissing over de toekomst
van De Schelft. De sporthal, in de nieuwbouw van het sportpark aan de Lageweg,
krijgt zowel een sportfunctie als een culturele functie. Oplevering van de nieuwbouw
is voorzien in 2022. Ten aanzien van de beslissing over de culturele functie van
de sporthal aan de Lageweg worden eerst de mogelijkheden onderzocht.
Als laatst benoemen wij hier het initiatief ‘het Duinpaviljoen’, dat bezig is met het
ontwikkelen van een bezoekerscentrum aan de boulevard ter bevordering van de
beleving in Noordwijk aan Zee. Het paviljoen moet ook een laagdrempelige plek
zijn voor cultuurbeleving, en kan worden gebruikt voor exposities en als uitvoeringslocatie. Naar verwachting wordt de haalbaarheidsstudie in 2021 afgerond
door de initiatiefnemers.
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Zowel actieve als passieve muziekliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Noordwijk.
Amateurbeoefenaars kunnen terecht bij de muziekschool, één van de zes muziekverenigingen of de twee keer zo veel koren. Passief van muziek genieten kan op
diverse locaties tijdens jaarlijkse professioneel georganiseerde concerten en de
vele evenementen georganiseerd vanuit de amateurkunstverenigingen.
Ook wat betreft theater en podiumkunst is Noordwijk goed bedeeld. De Muze is
het theater van Noordwijk met een wekelijkse programmering. Daarnaast zijn er
meerdere makers van professionele producties actief in Noordwijk. Zij organiseren
voorstellingen op hoog professioneel niveau. Daarnaast zijn er meerdere dans- /
toneelverenigingen en (muzikale) theaterfestivals.
De vier kernen kennen een rijk cultuurhistorisch verleden en er zijn meerdere verenigingen, stichtingen en genootschappen die zich bezighouden met cultureel erfgoed;
variërend van WO II musea en het monumentaal- en agrarisch erfgoed tot de fietsen wandelroutes met historische thema’s.
Beeldende kunst, bouwkunst en vormgeving is het enige deelgebied waarbij
Noordwijk achterblijft op het VNG-ringenmodel ten aanzien van het ambitieniveau.
Er zijn een aantal stichtingen ter bevordering van beeldende kunst in de gemeenten
en er is een aantal beeldende kunstenaars woonachtig in de gemeente. Met het
masterplan ‘Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte’, dat eind 2021 wordt verwacht,
wil de gemeente toewerken naar een meerjarenplan voor kunst in de openbare
ruimte (zie kader).
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Voortgang Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte
Naast de totstandkoming van de cultuurnota 2022- 2025 loopt er parallel een
project in de gemeente Noordwijk voor beeldende kunst in de openbare ruimte.
Het doel van de opdracht is het verkrijgen van inzicht in de meerwaarde en
mogelijkheden van permanente kunst in de openbare ruimte en het verkrijgen
van een antwoord op de vraag: ‘Op welke manier kan de inwoner en bezoeker
van de gemeente Noordwijk deze vormen van kunst beter beleven’. In dit kader
geven we een korte samenvatting van de stand van zaken.
AMBITIE:
• komen tot een programma van eisen voor Kunst in de Openbare Ruimte;
• oprichting Kunstraad Noordwijk;
• oprichting Kunstfonds.
WERKGROEP BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE:
• De werkgroep bestaat uit twee onderdelen: de kerngroep en een groep met
ambassadeurs (kunstenaars).
• De kerngroep denkt mee over het masterplan voor beeldende kunst in de
openbare ruimte.
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Het masterplan moet de afzonderlijke dorpskernen (De Zilk, Noordwijkerhout,
Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee) meer zichtbaar maken en verbinden. Het
is wenselijk dat de beelden in de openbare ruimte aansluiten bij de identiteit van de
kernen zoals bijvoorbeeld: de kruidenteelt, een abdij, landgoederen of heerlijkheden
en andere bijzonderheden. Een gemene deler zoals duurzaamheid en natuur zijn
ook interessant: bollenvelden, strand, duinen zouden kunnen zorgen voor eengoede
verbinding. In feite zou de verbinding van de dorpskernen een spin-off van de belangstelling van de bezoekers/toeristen/congresgangers moeten zijn. Daarbij zijn
twee zaken van belang:
• Het internationale karakter voor Noordwijk: toerisme, strand, congresgangers
en ESTEC.
• Het internationale karakter voor Noordwijkerhout en De Zilk: de bloembollenteelt
en de tulpenvelden in het voorjaar en haar export naar het buitenland.
Naast een visie voor kunst in de openbare ruimte, wordt er nagedacht welke
projecten interessant kunnen zijn voor de hele gemeente Noordwijk, bijvoorbeeld
het organiseren van een Biënnale.

Trends
LANDELIJKE TRENDS
Naast de kunst en cultuur in Noordwijk en het gemeentelijk beleid hebben ook
landelijke trends invloed op het cultuurbeleid voor de komende jaren.
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De scherpe afbakening tussen disciplines en genres verdwijnt. Ook het onderscheid
tussen ‘hoge cultuur’ en ‘lage cultuur’ verdwijnt. Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden, festivals en culturele activiteiten buiten de vaststaande culturel programma’s en podia. Musea maken via samenwerkingen en educatie steeds meer werk
van hun maatschappelijke profilering. Festivals bieden onderdak aan vele vormen van
kunst en cultuur. Beeldende kunstenaars zoeken steeds vaker naar expositiemogelijkheden buiten de gebaande paden, zoals leegstaande winkelpanden, buitenlocaties en
bijzonder erfgoed dat wacht op nieuwe functies. Hier ligt voor de gemeente een kans
om in te zetten op verbindingen tussen culturele partijen en andere velden ter versterking van de aantrekkingskracht van Noordwijk, voor inwoners en bezoekers.
Ook op regionaal niveau ontstonden de laatste jaren nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook in de omgeving van Noordwijk zijn er meerder regionale samenwerkingsbestanden. Met de erfgoedlijnen vanuit de provincie Zuid-Holland zijn meerdere
subsidieregelingen beschikbaar. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
verloopt in samenwerking met de regio Holland Rijnland. Regionaal is Noordwijk
aangesloten bij het gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek. Het Gebiedsprogramma wil een bloeiende en boeiende Bollenstreek het hele jaar rond en zet in
op 3 pijlers; identiteit, beleving en natuur.
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Afstemming van cultuur met andere beleidsterreinen, zoals toerisme, welzijn en
economische zaken wordt belangrijker. Cultuur raakt onder meer aan ruimtelijke
ordening en omgevingsbeleid (erfgoed, architectuur, beeldende kunst), economie
(evenementen, vestigingsklimaat, talentontwikkeling), het sociaal domein (bibliotheken, vrijwilligers, participatie en preventie) en onderwijs (cultuureducatie). Er is
daarbij steeds meer oog voor de maatschappelijke waarde van cultuur en cultuurparticipatie.
Voor kansrijke dwarsverbanden verwijzen wij naar bijlage 3.
De verwachting is dat de rol van burgerparticipatie en burgerinitiatief de komende
jaren groter wordt bij het aanwijzen en ervaren van alle soorten cultureel erfgoed,
van tradities en ambachten tot monumenten en herbestemmingen. Enerzijds
gestimuleerd vanuit de minister van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Anderzijds vanwege de komst van de Omgevingswet.

Afstemming van cultuur met andere
beleidsterreinen, zoals toerisme, welzijn
en economische zaken wordt belangrijker.
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De gemeente vertrouwt op de burgerkracht
van haar inwoners en heeft een faciliterende rol
in de realisatie van een levendig cultureel klimaat
in de dorpen, zonder dat de dorpen de eigen
identiteit verliezen.
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De gemeente heeft een structurele verantwoordelijkheid voor instellingen
die een cruciale functie vervullen in verschillende cultuurdisciplines: van
theater tot bibliotheek, van museum tot cultuureducatie en van lokale
omroep tot evenementenlocatie. Met de term ‘basisinfrastructuur (BIS)’
maken we die verantwoordelijkheid expliciet. Dit zijn dan ook instellingen
waarbij de gemeente Noordwijk al vele jaren een structurele subsidierelatie heeft (zie begroting bijlage 4). Het gezelschap van BIS-instellingen
vormt het fundament van de cultuur in Noordwijk.
Bibliotheek Bollenstreek
De Bibliotheek Bollenstreek - actief in vijf gemeenten - is een laagdrempelige plek
voor ontwikkeling en ontmoeting. In de gemeente Noordwijk is een vestiging in
Noordwijk, een vestiging in Noordwijkerhout en een servicepunt in De Zilk. Bij de
bibliotheek kan iedereen terecht om te lezen, te leren en zich te informeren.
De Bibliotheek Bollenstreek zit in de transitie van een traditionele uitleenbibliotheek
naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. In de komende beleidsperiode zet
de Bibliotheek Bollenstreek deze koers door. De focus ligt daarbij op leesbevordering
in de bibliotheek en op school, (digitale) basisvaardigheden en levenslang leren.
De Bibliotheek Bollenstreek wil de bibliotheekvestigingen omvormen naar multifunctionele locaties waarin meer ruimte is voor de nieuwe functies van de bibliotheek:
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ontmoeting, workshops, informatie- en adviespunten en werk- en studieplekken
voor zzp-ers en scholieren.
Voor de vestiging Noordwijkerhout betekent dit dat hiervoor een aanpassing/
uitbreiding noodzakelijk is van de inrichting en de dienstverlening in de bibliotheek
op de verschillende gebruiksfuncties en -behoeften.
Om dit alles te kunnen realiseren, zal de samenwerking worden gezocht met
partners wiens diensten aansluiten op die van de Bibliotheek Bollenstreek.
Theater en Cultureel Centrum De Muze
De Muze is een cultureel centrum voor veel verschillende culturele verenigingen en
stichtingen in Noordwijk. Tevens kunnen de verenigingen en stichtingen gebruik
maken van de theaterzaal voor hun jaarlijkse uitvoeringen.
Met een zeer divers aanbod en niet minder dan 100.000 bezoekers is De Muze een
toonaangevende instelling binnen Noordwijk. In 2020 heeft er een eigendomsoverdracht van De Muze plaatsgevonden naar de gemeente. In 2021 zal er een nieuw
beleid worden opgesteld door het bestuur van De Muze.
NoVaTo
Noordwijkerhout van Toen is het museum over de geschiedenis van Noordwijkerhout.
Het is ontstaan in 2013 en sindsdien organiseren zij exposities, rondleidingen,
inloopdagen en voor scholen hebben zij een cultuur-educatief programma. NoVaTo
ontvangt structurele subsidie voor de huisvesting.
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Muziekschool Music Blvd
Music Blvd organiseert muzieklessen voor ongeveer 200 leerlingen uit de hele
gemeente (en daarbuiten).
De Schelft
Sportaccommodatie De Schelft bestond dit jaar 40 jaar. In 1980 is de sport- en
evenementenhal gebouwd, later, in 1990, is het zwembad aangebouwd. De accommodatie bestond voor de brand uit de volgende hoofdfuncties:
• Binnenzwembad van ca. 1.200 m2 wateroppervlak, bestaande uit: - 25 x 12,5 meter
wedstrijdbad met beweegbare bodem; ca. 125 m2 recreatiebad met peuterbad,
kleuterbad, glijbaan en whirlpool;
• Sporthal 50 x 30 x 9 meter met vier groeps- en twee scheidsrechters kleedkamers, bergingen, tribune en sauna;
• Theaterzaal met podium;
• Fitnessruimten en fysioruimten;
• Centrale horeca;
• Personeelsruimten en vergadering/instructieruimten, waaronder o.a. repetitiedecoropbouw-, en opslagruimtes voor toneelvereniging ODI.
De Schelft had voor de brand op 14 november 2020 een sterk sociaal maatschappelijke functie in de kern Noordwijkerhout.
Naar verwachting neemt de gemeenteraad dit jaar een besluit over de toekomst van
De Schelft.
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Genootschap Oud-Noordwijk/Museum Noordwijk/Streekmuseum Veldzicht
Het Genootschap Oud-Noordwijk exploiteert twee musea:

1 Museum Noordwijk.
2 Streekmuseum Veldzicht.
1 Museum Noordwijk
Museum Noordwijk heeft plannen voor uitbreiding. In 2021 heeft de gemeenteraad
ingestemd met de uitbreidingsplannen van het museum.
Met het realiseren van het uitbreidingsplan van Museum Noordwijk wordt een eigentijds, attractief en interactief museum gerealiseerd, passend bij de ambities van - en
financieel haalbaar voor - zowel het Genootschap Oud Noordwijk als de gemeente
Noordwijk. Het uitbreidingsplan voorziet in werkruimte voor vrijwilligers, extra ruimte
voor (wissel)tentoonstellingen, nieuwe publieksfaciliteiten en een vernieuwing van
de expositie. Het Genootschap Oud Noordwijk werkt komende jaren verder aan de
uitbreidingsplannen door o.a. het in gang zetten van de ruimtelijke procedures en
het werven van aanvullende fondsen en sponsoring. Samen met de gemeente
worden nadere afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van de panden
en de subsidieverlening.
2 Streekmuseum Veldzicht
Veldzicht is in de afgelopen jaren omgevormd tot een locatie waar heel veel te beleven
en te doen is. Streekmuseum Veldzicht gaat met haar kruiden- en andere activiteiten
bijdragen aan de kuuroordstatus die Noordwijk in 2020 wist te verwerven.
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Bollenstreek Omroep
BO - Omroep van de Bollenstreek streeft er naar alle inwoners van Hillegom, Lisse,
Noordwijk en Teylingen informatie te bieden die voor hen van belang is. Hij draagt
als publieke omroep bij aan een sterk lokaal bestuur en het daadwerkelijk betrekken
van goed geïnformeerde burgers bij lokale thema’s.
We steunen de continuïteit en verdere professionalisering van de omroep BO.
Komende jaren werkt omroep BO aan versterking van de organisatie, betere huisvesting, vergroten van het bereik en de (commerciële) slagkracht. De gemeenten dragen
financieel bij aan omroep BO en geven hiermee blijk van het belang voor het bieden van
goede voorzieningen voor een lokale publieke en onafhankelijke nieuwsvoorziening.
Omroep BO kan hiermee verder om invulling te geven aan de in het Beleidsplan
geformuleerde beleidsdoelstellingen 2021 - 2023:
• Eind 2021 voldoet de omroep aan Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA)/
Informatie, Cultuur en Educatie (ICE).
• Eind 2022 komt de omroep in aanmerking voor toekenning Keurmerk Nederlandse
Streekomroep.
• Eind 2023 ontvangt de omroep de toekenning Keurmerk Nederlandse Streekomroep.
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Ten slotte
De hele culturele sector heeft het door de lange periode van lockdowns zwaar
gehad. Hopelijk kunnen de instellingen de deuren nu weer permanent openen.
Het is wel de vraag wanneer de exploitatie weer op het niveau van 2019 kan zijn.
De gemeente wil aan de BIS-instellingen zekerheid bieden in nog steeds onzekere
tijden. De huidige subsidieverdeling blijft leidend. We zullen de impact van COVID-19
nauwgezet blijven monitoren, zodat bezien kan worden of en waar en voor hoelang
aanvullende coronacompensatie (noodsteun en/of herstelmaatregelen) nodig is.
Aan de hand van de thema’s van dit Cultuurplan en ook met behulp van de huidige
subsidies willen we hoe dan ook werken aan een duurzaam herstel van de sector.
We benadrukken nog eens dat het brede culturele profiel van de gemeente Noordwijk
bepaald wordt door vele partijen. Er is grote waardering voor alle inzet, ook die van
organisaties die geen plek in de systematiek van de culturele basisinfrastructuur
hebben. Voor hen staan subsidies open, waarbij de huidige jaarlijkse subsidieverdeling uitgangspunt is en het cultuurbeleid nieuwe subsidiemogelijkheden biedt
(zie financiële paragraaf en bijlage 4).

Aan de hand van de thema’s van dit Cultuurplan en ook
met behulp van de huidige subsidies willen we hoe dan
ook werken aan een duurzaam herstel van de sector.
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Met de term ‘basisinfrastructuur (BIS)’
maken we die verantwoordelijkheid expliciet.
Dit zijn dan ook instellingen waarbij de
gemeente Noordwijk al vele jaren een
structurele subsidierelatie heeft.
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Het cultuurbeleid is samengevat in twee thema’s:
1 ‘Iedereen doet mee’ en
2 ‘Van zee tot bollenveld’.
Per thema hebben wij in afstemming met het culturele veld ambities,
doelen en opgaven geformuleerd. De uitvoering krijgt vorm langs
uitvoeringslijnen, drie per thema.
Thema 1 ‘Iedereen doet mee’
Ambitie voor 2025
Kunst en cultuur doen ertoe! In de hele gemeente is er sprake van een sterk en toekomstbestendig verenigingsleven, de aanwezigheid van cultuurmakers en een groot
aantal vrijwilligers dat goed wordt begeleid. Het culturele aanbod sluit aan op de
behoefte van jongeren en jongvolwassenen: zij komen in aanraking met kunst en
cultuur en kunnen hun talenten ontwikkelen.
De gemeente gaat uit van de kracht van de inwoners en faciliteert waar nodig, zodat
alle inwoners en alle kernen toegang hebben tot kunst en cultuur, ook de inwoners
die vooralsnog achter blijven. Kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn en geluk
van alle inwoners.
Doel
Iedereen in Noordwijk, in alle kernen, kan deelnemen aan kunst en cultuur, als
amateur, als maker, als vereniging, als leerling en als publiek. Er is speciale aandacht
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voor cultuuraanbod voor - en het bereik van jongeren en jongvolwassenen, vernieuwing binnen het verenigingsleven en de begeleiding van vrijwilligers.
‘IEDEREEN DOET MEE’ sluit daarmee aan bij het hoofdstuk Welzijn en gezondheid uit
de concept omgevingsvisie:
• Voor iedereen, jong en oud, inclusief
• Prettig samenleven
• Voorkomen van ongewenste eenzaamheid
• Gezond en gelukkig
• Met elkaar, in wederzijds vertrouwen
De opgaven
• BETREKKEN EN BEREIKEN JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN (12 - 25). Het
wordt steeds lastiger om deze doelgroep deel te laten nemen. Deze leeftijdsgroep
heeft tal van (digitale) keuzes om activiteiten te ontplooien en wil zich minder
binden aan een activiteit met wekelijkse vaste verplichtingen. Het huidige (naschoolse) culturele aanbod sluit onvoldoende aan op de behoefte en vraag van
jongeren en jongvolwassenen. De opgave ligt zowel in het bereiken en werven
van de doelgroep als het ontwikkelen van nieuw aanbod.
• PUBLIEKSBEREIK VERBREDEN. Het is zaak dat het publiek de culturele instellingen
na de coronamaatregelen weer weet te vinden. Nu de instellingen weer open zijn,
blijven de bezoekersaantallen nog achterwege. Dit vraag om een tijdelijke investering in de promotie van het aanbod. Daarnaast is er een groep inwoners die ook voor
de coronapandemie al minder aan cultuurparticipatie deed. Dat komt deels omdat
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het aanbod niet aansluit, en deels omdat het aanbod deze groep niet goed bereikt.
Om deze inwoners laagdrempelig kennis te laten maken met cultuur, moeten ze
worden geïnformeerd over en geënthousiasmeerd voor cultuur in de gemeente.
• AANDACHT VOOR VRIJWILLIGERS. Het vrijwilligersbestand kan diverser, bijvoorbeeld door meer jonge mensen aan te trekken. (Nieuwe) vrijwilligers vragen meer
begeleiding en opleiding. Denk aan het delen van kennis en aanleren van vaardigheden. Maar ook aan onderlinge contacten en netwerkactiviteiten voor vrijwilligers
en organisaties.
• AMATEURKUNST ONDERSTEUNEN. Amateurkunstverenigingen en de kleinere
initiatieven moeten toekomstbestendig worden.
Bij deze opgaven spelen de cultuurcoaches een rol en ook de afstemming en
samenwerking met het sociaal domein is van belang. Knelpunt is dat het hier vaak
om kortlopende projecten gaat: de inzet kan structureler en zal dan ook meer effect
hebben.

Kunst & cultuur dragen bij aan het
welzijn en geluk van alle inwoners.
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Uitvoeringslijnen onder ‘Iedereen doet mee’
Wat is daarvoor nodig
De mogelijkheid om naast reguliere activiteiten (gezamenlijke) projecten uit te
voeren (en daarvan te leren) gericht op jongeren en jongvolwassenen (passend
aanbod, talentontwikkeling), cultuur naar de mensen toe die niet zelf (kunnen)
komen, vraag en aanbod in evenwicht (bekendheid vergroten), toekomstbestendige verenigingen en ondersteuning van vrijwilligers.
Wat kunnen de organisaties betekenen
De uitvoering van het beleid vraagt om initiatief en creativiteit van zowel de
amateur- als professionele verenigingen en organisaties. De gemeente
faciliteert, maar het veld creëert en organiseert. Het is aan de organisaties
om randvoorwaarden te formuleren en tot haalbare plannen te komen, die
aansluiten bij de uitvoeringslijnen van het beleid. De plannen dragen bij aan
een aantrekkelijk cultureel aanbod waar de hele gemeente van profiteert.
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Uitvoeringslijn 1: Ruim baan voor jongeren en jongvolwassenen
Aantrekkelijk cultureel aanbod dat past bij de behoefte van de doelgroep, aandacht
voor talentontwikkeling, samenwerking van cultuur met jongerenwerk en onderwijs,
nieuwe manieren van leden- en publiekswerving.
Hoe wil Noordwijk dit gaan doen?
• Door laagdrempelig activiteiten te organiseren voor jongeren en jongvolwassenen
met een projectmatig karakter en nadruk op de actualiteit. De behoefte wordt opgehaald in samenwerking met jongerenorganisaties en jongeren krijgen zelf een
stem in het organiseren. Denk aan programmeren van muziekavonden, cultuur en
lezingen die aansluiten bij de actualiteit, het mede organiseren van festivals en
beeldende kunst in combinatie met multimedia.
• Jongeren krijgen de (fysieke) ruimte om te experimenteren en hun talenten te
ontwikkelen. De ontwikkelbehoefte wordt actief opgehaald en er is kans om
elkaar te ontmoeten op open avonden.
• Professionele culturele organisaties werken samen met jeugdorganisaties (basisen middelbare scholen, bibliotheek, welzijnskwartier) en ontmoeten elkaar tijdens
netwerkmomenten.
• We bereiken jongeren via andere jongeren en zetten jonge culturele ambassadeurs in die actief zijn op sociale media. Jongeren krijgen een plek en een stem
binnen de cultuurraad/het cultureel overleg.
• Het vernieuwde aanbod wordt aantrekkelijk, gestructureerd en op een gecentraliseerde (online) plek weergegeven.
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Wat kan de gemeente hierin betekenen?
• Faciliteren van cultuurraad/cultuuroverleg. Ondersteuning bij het opstarten en
samenstellen van een cultuurraad/cultuuroverleg, hulp bij het scherp maken van
de taakomschrijving en deze continu bijstellen.
• Subsidiëring voor talentontwikkeling.
• Aanwijzen kwartiermaker jongerencultuur. Een kwartiermaker jongerencultuur
zorgt voor een aantrekkelijk en passend aanbod bij de vraag van jongeren. Zij/
hij staat in contact met jongeren, kent de behoeften en blijft deze voortdurend
onderzoeken. De kwartiermaker weet hoe de hazen lopen in het culturele veld en
legt zo de verbinding met jongeren en jongerenorganisaties.  
• Inzet van cultuurcoach en beleidsmedewerker. In deze uitvoeringslijn ondersteunen de cultuurcoach en beleidsmedewerker in het contact tussen culturele
instellingen en jongerenorganisaties (eventueel in samenwerking met de jongeren
kwartiermaker). Ze stellen de normen voor subsidiëring talentontwikkeling en
hebben het overzicht op het aanbod.
Uitvoeringslijn 2: Kunst en cultuur in de kern en in de buurt
Behoud van identiteit van de kernen, ondersteuning amateurkunstverenigingen, verbreden van publieksbereik, cultuurparticipatie is laagdrempelig (fysiek, inhoudelijk,
financieel), samenwerking met sociaal domein en bibliotheek.
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Hoe wil Noordwijk dit gaan doen?
• Er komt een inventarisatie van betaalbare ruimtes (broedplaats voor makers).
Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van (tijdelijk) leegstaande
gebouwen en bijzonder erfgoed als presentatie locaties.
• Het wordt gemakkelijker voor mensen met een lager inkomen om deel te nemen
aan cultuur.
• Initiatieven die door en voor de buurt worden georganiseerd, krijgen de ondersteuning van de gemeente (straatfestivals, vereniging jubilea, huiskamerconcerten en
muzikale buurtfeesten).  
• Samenwerking tussen de kernen wordt gestimuleerd. We onderkennen diversiteit
in de identiteit van de kernen, maar stellen het niet als doel op zich bij de uitvoering van het cultuurbeleid.
Wat kan de gemeente hierin betekenen?
• De verenigingen en nieuwe initiatieven krijgen gemakkelijk contact met de juiste
contactpersoon binnen de gemeente; de gemeente denkt mee en neemt waar
mogelijk drempels weg voor organisaties. Te denken valt aan een handreiking/
stappenplan voor het organiseren van evenementen in de buurt, met daarbij een
overzicht met tips en tricks en de juiste contactpersonen.
• Er wordt onderzocht of er belemmeringen zijn voor inwoners om deel te nemen
aan cultuur en of regelingen zoals ‘Doe mee’ toegankelijk genoeg zijn. Samen met
inwoners wordt bekeken hoe deze belemmeringen kunnen worden weggenomen
en welke rol culturele organisaties hierin kunnen spelen.
• Subsidiëren van buurtinitiatieven door culturele verenigingen.
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Uitvoeringslijn 3: Samenwerking en vernieuwing
Samenwerking en vernieuwing in projecten, initiatieven en verenigingen, bekendheid
vergroten van het culturele aanbod in de kernen, vrijwilligers ondersteunen en opleiden,
en samen de gevolgen van corona te lijf.
Hoe wil Noordwijk dit gaan doen?
• Door deskundigheidsbevordering van vrijwilligers; er komt een platform (in samen
werking met Welzijn) met een overzicht van het aanbod van trainingen en contactpersonen.
• De cultuurcoach heeft een belangrijke rol in het verbinden en betrekken van
projecten, initiatieven en verenigingen. De cultuurcoach is op de hoogte van de
verschillende projecten en initiatieven en stimuleert verbinding als dit past of
stemt af als dit nodig is. De cultuurcoach kent de expertise in de gemeente en
zorgt voor kennisdeling. We gaan door met het initiatief voor een Cultuurplatform,
maar maken het eenvoudiger: er komt een cultuurraad/cultureel overleg voor
thema 1 en thema 2 met daarin vertegenwoordigers vanuit alle kernen.
• Gezamenlijk corona te lijf door extra inzet op promotie van het aanbod om (oud)
publiek weer terug naar kunst en cultuur te krijgen.
• Organiseren van gezamenlijke activiteiten/Podium voor Cultuur (bijvoorbeeld
Open Podium/Uitmarkt/Kindercultuurmaand).
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Wat kan de gemeente hierin betekenen?
• Faciliteren van een cultuurraad/cultureel overleg (zie omschrijving uitvoeringslijn 1).
• Subsidiëren deskundigheidsbevordering vrijwilligers (in samenwerking met het
welzijnsdomein).
• Een tijdelijke extra inzet op promotie van het culturele aanbod (Cultuur Verbindt
2.0 en Podium voor Cultuur door bijvoorbeeld Open Podium/Uitmarkt/Kindercultuurmaand).
• De inzet van de cultuurcoaches en beleidsmedewerker. Zij organiseren terugkerende netwerkbijeenkomsten (cultureel café) en stimuleren kennisdeling, houden
een smoelenboek bij van contactpersonen uit het veld en zijn een vraagbaak voor
de instellingen.

Thema 2 ‘Van zee tot bollenveld’
Ambitie voor 2025
Noordwijk is een diverse gemeente waar kunst, cultuur, erfgoed en de omgeving
hand in hand gaan. Cultuur is een belangrijke pijler als het gaat om de aantrekkingskracht op bezoekers en als woon- en vestigingsplaats; inwoners zijn trots op het
culturele aanbod en toeristen komen zowel voor cultuur als het strand, de zee en om
te kuren. Het landschap, van zee tot bollenveld, wordt volop gebruikt als bijzonder
decor voor buitenprogrammering en evenementen. Deze activiteiten dragen bij aan
de leef kwaliteit en de lokale economie en zijn een belangrijk marketinginstrument.
De omgeving is daarnaast onlosmakelijk verbonden met het culturele erfgoed
van Noordwijk. Kunst en Cultuur vertellen het héle verhaal van Noordwijk op een
aantrekkelijke manier en bereiken een brede doelgroep.
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Doel
Kwaliteit en aantrekkingskracht Noordwijk vergroten, door kunst en cultuur te verbinden aan landschappelijke kwaliteiten, geschiedenis en identiteit en aan Noordwijk
als Kuuroord. Vraagt om meer vernieuwing (bijzondere combinaties zoals tussen
erfgoed en kunst), meer bekendheid (marketing/agenda), meer aandacht voor beeldende kunst in de openbare ruimte en samenwerking. Culturele organisaties hebben
een positie binnen het gemeentelijke beleid om dit te kunnen bewerkstelligen.
‘VAN ZEE TOT BOLLENVELD’ sluit daarmee aan bij het hoofdstuk Ondernemende
gemeente; voldoende welvaart voor iedereen uit de omgevingsvisie:
• Aandacht voor lokale economie, voorzieningen en winkelgebied.
• Blijvende aandacht voor kwaliteitsverbetering en innovatie.
• Inzetten op een duurzame, circulaire en klimaat-neutrale economie.
• De unieke positie tussen bollen, duinen en strand is het uitgangspunt.
De opgaven
• SAMENWERKING TUSSEN INITIATIEVEN. Samenwerking vindt te sporadisch
plaats. Een thema of themajaar helpt als katalysator en daagt uit tot spannende
inhoudelijke combinaties en creativiteit. Samenwerking kan de initiatieven ook
verder brengen. Door samenwerking is uitwisseling van inhoud, kennis, expertise
en faciliteiten mogelijk.
• CULTUREEL PLATFORM. Het ontbreekt aan een platform of raad om samen te
komen, thema’s te bepalen, agenda op te maken en ondersteuning te krijgen.
Het veld mist een sterke positie binnen het gemeentelijke beleid.
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• CULTUUR ALS PIJLER. Erkenning door gemeente als belangrijke sector voor
kwaliteit en aantrekkingskracht lijkt te ontbreken, zo ervaren culturele organisaties. Op welke manier wordt cultuur samen met het predicaat kuuroord een
belangrijker pijler voor de aantrekkingskracht van Noordwijk?
• VERNIEUWING. Musea en erfgoed kennen uitdagingen wat betreft samenwerking
en vernieuwing en het ontplooien van nieuwe initiatieven om bredere doelgroepen
te bereiken. Er is in Noordwijk wel een cultuurpubliek, maar om dit vast te houden
en uit te breiden vraagt dit inzet, wat extra’s bieden, een goed verhaal vertellen en
zorgen voor beleving en experiment.
• BEELDENDE KUNST. Er moet genoeg ruimte zijn voor beeldende kunst in Noordwijk. Hierbij wordt gedacht aan Kunstroutes, (meer) expositieruimtes op bijzondere plekken en het gebruik van de landschappelijke kwaliteiten voor kunstbeleving
in de openbare ruimte.

Kunst en Cultuur vertellen het héle verhaal
van Noordwijk op een aantrekkelijke manier
en bereiken een brede doelgroep.
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Uitvoeringslijnen ‘Van zee tot bollenveld’
Wat is daarvoor nodig
De kwaliteit van kunst, cultuur en evenementen in de gemeente is geborgd,
wordt goed gecommuniceerd en draagt bij aan de aantrekkingskracht voor
bezoekers en inwoners van Noordwijk, er is ruimte voor vernieuwing om het
publiek (blijvend) te bereiken en er wordt ingezet op structurele samenwerking
en een positie binnen de gemeente om dit te bewerkstelligen.
Wat kunnen de organisaties betekenen
Voor het slagen van het beleid is het van belang dat organisaties elkaar
weten te vinden en zorgen voor afstemming met betrekking tot activiteiten
en organisatie. Er is een gezamenlijke inzet waarbij er optimaal gebruik wordt
gemaakt van de expertise van de verschillende actoren, zodat de gemeente
Noordwijk op de kaart wordt gezet als culturele bestemmingsplek. Door een
gestructureerde samenwerking is het geheel meer dan de som van de delen,
organisaties hebben zelf een verantwoordelijkheid om een duurzame samenwerking tot stand te brengen.
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Uitvoeringslijn 4: Keuze voor kwaliteit in relatie tot toerisme en Kuuroord
Culturele organisaties sluiten met spraakmakende activiteiten, projecten, voorstellingen en evenementen voor bezoekers en toeristen, mensen uit de regio en de eigen
inwoners aan bij het predicaat kuuroord. Hier hoort ook een sterke marketing en PR bij.
Hoe wil Noordwijk dit doen?
• Het gehele aanbod aan kunst en cultuur in de gemeente is in beeld en goed vindbaar voor inwoners en bezoekers. De gemeente en culturele organisaties werken
aan korte lijnen en structureel overleg. Ze hebben een gezamenlijke taak om
vraag en aanbod af te stemmen.
• Kunst en cultuur zetten in op een aanbod dat het toeristenseizoen verlengd en
zorgen voor aanbod in het laagseizoen, zonder de behoefte van de eigen inwoners uit het oog te verliezen. De gemeente biedt verademing; niet alleen in de
zomermaanden, maar het hele jaar door. Te denken valt aan een winterprogramma met een gezamenlijke aftrap en combinatietickets.
• Noordwijk Marketing en culturele organisaties hebben een gezamenlijke taak om
een sterke PR op te tuigen voor cultuur in de gemeente Noordwijk. Er is een duidelijke merktaal en afstemming in de uitingen gericht op bezoekers. Er wordt onderzocht of afstemming met dichtbijgelegen steden mogelijk en van meerwaarde is.
Wat kan de gemeente hierin betekenen?
• Afstemming met evenementenorganisaties (subsidies, planning, diversiteit in
programma en doelgroepen).
• Beleggen van het beheer voor de website CultuurPunt.
• Opdrachtomschrijving aan Noordwijk Marketing.
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Uitvoeringslijn 5: Het héle verhaal van Noordwijk
Het aanbod wordt aantrekkelijk gepresenteerd en sluit aan op de vraag van bezoekers, blijvend vernieuwen en ontwikkelen met aandacht voor de identiteit van de
kernen. Het benutten van de museale sector en erfgoed als aantrekkingskracht voor
de gemeente Noordwijk.
Hoe wil Noordwijk dit doen?
• De vier verhalen van de gemeente Noordwijk worden geborgd, bewaakt en verteld,
zowel offline als online. Denk hierbij aan digitale erfgoedroutes, cross-overs met
erfgoed en nieuwe media of lespakketten voor scholen en thuis.
• Met het opstellen van een canon van de gemeente Noordwijk, opgesteld door haar
inwoners en waar plek is voor het verhaal van de vier kernen van de gemeente
Noordwijk.
• Erfgoedorganisaties in de kernen weten elkaar te vinden en werken samen op
thematische onderwerpen (de Tweede Wereldoorlog, de tuinbouw) die verband
houden met de verhalen van Noordwijk.
• Er was veel aandacht voor de doelgroepen kinderen en ouderen. We betrekken nu
ook de (jong)volwassen en laten ze kennismaken met erfgoed door een persoonlijke benadering.
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Wat kan de gemeente hierin betekenen?
• Opdracht geven voor het opstellen van de canon van de gemeente Noordwijk
(in samenwerking met PCEN).
• Gezamenlijk komen tot thema’s voor samenwerking tussen erfgoedinstellingen,
deze thema’s gezamenlijk uitwerken en komen tot een concreet programma voor
uitvoering.
Uitvoeringslijn 6: Versterken van de onderlinge samenwerking (binnen en buiten
de kernen)
Afstemming programmering, uitwisseling expertise, versterking op organisatiekracht, het culturele veld heeft een positie binnen de gemeente.
Hoe wil Noordwijk dit doen?
• De Cultuurraad
Samenwerking en afstemming was ook in de vorige cultuurnota een belangrijke
voorwaarde voor het welslagen van de uitvoering van het cultuurbeleid. Ook nu
kwamen deze voorwaarden prominent naar voren. Er bestaat een erfgoedplatform
en een aanzet tot een cultuurplatform. De laatste was volgens de deelnemers te
complex opgezet. Samen met een vertegenwoordiging van de culturele sector
(amateur en professioneel) gaan we de opzet aanpassen. De Cultuurraad is een
overlegorgaan dat los staat van het sportdomein, met een stevige positie in de
uitvoering van het gemeentelijke cultuurbeleid. De Cultuurraad geeft gevraagd en
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ongevraagd advies, is een klankbord voor de gemeente, een initiator voor samenwerking en afstemming, en zorgt voor uitwisseling op het gebied van faciliteiten,
kennis en expertise. (Voor meer informatie over samenwerking zie bijlage)
Wat kan de gemeente hierin betekenen?
• Faciliteren bij het opzetten en samenstellen van de cultuurraad, formuleren
van een opdrachtomschrijving, beschikbaar stellen van vergaderlocaties,
het voorzitten en notuleren van de eerste vergaderingen.
• Subsidiëring van initiatieven op het gebied van onderlinge samenwerking,
uitwisseling expertise, versterking organisatiekracht, gedeelde faciliteiten.

Afstemming programmering, uitwisseling
expertise, versterking op organisatiekracht,
het culturele veld heeft een positie binnen
de gemeente.
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Noordwijk is een diverse gemeente
waar kunst, cultuur, erfgoed en
de omgeving hand in hand gaan.
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Financieel kader
We stellen voor om € 200.000,- per jaar nieuw budget beschikbaar te
stellen voor verruiming van bestaande structurele budgetten enerzijds.
En voor nieuwe initiatieven van het nieuwe cultuurbeleid ‘Cultuur in de
Kern’ 2022 - 2025 anderzijds.
Daarnaast stellen we voor de incidentele opgaven van het nieuwe cultuurbeleid te
financieren binnen het huidige cultuurbudget.
Binnen het huidige cultuurbudget is € 50.000,- per jaar voor uitvoering cultuurbeleid.
Uit dit budget zijn afgelopen jaren incidentele opgaven vanuit het Cultuurbeleid 2018 2022 gefinancierd. Voorbeelden hiervan zijn; het ontwikkelen/beheren van de website
CultuurPunt, het organiseren van bijeenkomsten (o.a. voor Cultuur Netwerk Noordwijk)
en de Cultuurprijs. Tevens zijn er ontwikkelingen binnen culturele instellingen mee
gefinancierd, zoals het Onderzoek en juridische afhandeling van eigendomsoverdracht
van de Muze, het onderzoek omroep BO, het ontwikkelen van nieuw cultuurbeleid,
financiering Taalhuis, diverse initiatieven op het gebied van (openbare) kunst.
Voorgesteld wordt om dit budget op een gelijke wijze in te zetten voor de komende 4 jaar.
Tevens stellen we voor om de ambtelijke inzet van 1,4 fte niet te wijzigen. Het nieuwe
cultuurbeleid is ambitieus, maar door te werken met een groeimodel en hierbij jaarlijks
prioriteiten te stellen en bij te sturen waar nodig, menen wij dat het cultuurbeleid kan
worden uitgevoerd met de huidige ambtelijke inzet (zie verder hoofdstuk 7).
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Verruiming bestaande structurele budgetten in verband met fusie
• Verruiming van het culturele evenementen budget
• Verruiming van het erfgoed fonds
• Verruiming budget beeldende kunst in de buitenruimte
Culturele evenementen
De nieuwe schaalgrootte van de gemeente Noordwijk na de fusie en het grotere
aantal culturele evenementenorganisaties, vraagt om uitbreiding van het culturele
evenementenbudget (zie diverse brieven Culturele evenementenorganisaties in het  
informatiedocument. Hiermee komen de organisaties uit de voormalige gemeente
Noordwijk op het oude niveau van subsidiering en kunnen organisaties uit Noordwijkerhout en De Zilk ook subsidie ontvangen. Tegelijkertijd biedt deze uitbreiding
van het budget, ons inziens, een solide basis voor culturele organisaties om jaarlijkse
evenementen te organiseren. Het blijft ons uitgangspunt dat culturele organisaties
ook eigen inkomsten moeten werven, in de vorm van sponsoring, fondsenwerving,
kaartverkoop etc.
Het budget voor de culturele evenementen bepaalt echter in zeker mate wel het
ambitieniveau van de culturele evenementenorganisaties. Het is aan de culturele
evenementenorganisaties om haar ambities aan te laten sluiten op het budget van
de gemeente Noordwijk.
Erfgoedfonds
De nieuwe schaalgrootte van de gemeente Noordwijk, het uitbreiden van het aantal
erfgoedorganisaties sinds de aanvang van het Erfgoedfonds in 2008 en de ambities
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van de erfgoedinstellingen vraagt om een uitbreiding van het Erfgoedfonds. (Zie
aangenomen Motie Leden Gutlich (D66) en Janson (PvdA) Inzake financiering Erfgoedfonds d.d. 5-11-2019  en brieven van het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk
inzake extra financieringsverzoek d.d. 16-8-2019 en 31-8-2020)
Het erfgoedfonds subsidieert eenmalige projecten (geen exploitatie kosten) die
bijdragen aan het behoud en versterken van het erfgoed in de gemeente Noordwijk.
Het Erfgoedfonds heeft laten zien dat zij regelmatig een stimulans is voor andere
overheden en fondsen om mee te financieren. Het blijft ons uitgangspunt dat erfgoedorganisaties ook eigen inkomsten moeten werven, in de vorm van sponsoring/
fondsenwerving voor het realiseren van hun ambities. Ons inziens kunnen met deze
uitbreiding van het budget een aantal projecten en ambities worden gerealiseerd.
Het budget van het erfgoedfonds bepaalt echter in zekere mate wel het ambitieniveau binnen de erfgoedsector. Het is aan de erfgoedsector om haar ambities aan
te laten sluiten op het budget van het erfgoedfonds.
Naast de subsidiemogelijkheden van het erfgoedfonds subsidieert de gemeente
Noordwijk een vijftal organisaties op het gebied van erfgoed structureel. Dit zijn
NoVaTo, het GON, St. Kurt Carlsen (voor de huur van de vuurtoren) en Comité Open
Monumentendag Noordwijk/Noordwijkerhout.
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Beeldende kunst in de buitenruimte
De schaalgrootte van de gemeente Noordwijk, het uitbreiden van onderhoud van het
aantal bestaande kunstwerken en de ambities om een actief beleid ten aanzien van
beeldende kunst in de buitenruimte te ontwikkelen en uit te voeren vraagt om een
uitbreiding van het budget voor beeldende kunst in de buitenruimte (zie eerder kader
in hoofdstuk 3).

Budget voor nieuw cultuurbeleid ‘Cultuur in de Kern’ 2022 - 2025
In het nieuwe cultuurbeleid staan voornemens die incidentele kosten met zich
meedraagt en andere voornemens die komende 4 jaar structureel budget vereisen.
Hieronder een opsomming per thema.
Thema 1 ‘Iedereen doet mee’
Incidenteel
• Inventarisatie potentiële locaties voor cultuurmakers (broedplaats)
• Podium voor cultuur (voorbeeld open podium, Uitmarkt, kindercultuurmaand, etc.)
• Cultuur Verbindt 2.0; initiatieven om publiek weer te bereiken, te betrekken en te
(her)informeren na Corona
Structureel op jaarbasis
• Jongeren kwartiermaker (0,2 fte)
• Organisatie netwerkbijeenkomsten
• Budget voor cultuurcoaches (werkbudget en cultuurpagina weekblad)
• Subsidiëren van activiteiten voor/door jongeren en jongvolwassenen
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• Subsidiëren van buurtinitiatieven door culturele verenigingen.
• Subsidiëren van deskundigheidsbevordering vrijwilligers
• Subsidiëren van talentontwikkeling
Thema 2 ‘Van zee tot bollenveld’
Incidenteel
• Opdracht voor het coördineren van de totstandkoming van de canon van Noordwijk
Structureel op jaarbasis
• Beheer van de website CultuurPunt
• Budget cultuurraad
• Structureel meer geld naar promotie van cultuur
• Subsidiëren van nieuwe initiatieven om bredere doelgroepen te bereiken
• Subsidies voor activiteiten in het kader van thematische samenwerking erfgoedinstellingen
• Budget voor initiatieven op het gebied van onderlinge samenwerking, uitwisseling
expertise, versterking organisatiekracht, gedeelde faciliteiten
Cultuurraad
Incidenteel
• Oprichtingen en begeleiding bij opstart cultuurraad
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Overzicht financieel kader
VERRUIMING BUDGETTEN IN HET KADER VAN FUSIE

BESCHIKBARE DEKKING

VERRUIMING BUDGET

JAARLIJKS BUDGET VANAF 2022

Verruiming van het culturele evenementen budget

€ 80.000

€ 25.000

€ 120.000

€ 15.000 (pleinprogrammering)
Verruiming van het erfgoed fonds

€ 50.000

€ 25.000

€ 75.000

Verruiming beeldende kunst in de buitenruimte

€ 35.000 +

€ 20.000

€ 80.000

€ 25.000 (onderhoud)
THEMA BESCHIKBARE DEKKING

VERRUIMING BUDGET

Thema 1; Iedereen doet mee

€ 12.000 (cultuur als cement) € 65.000

Thema 2; Van Zee tot Bollenveld

JAARLIJKS BUDGET VANAF 2022

0

€ 65.000

Verruiming budget cultuurbeleid 2022 - 2025			

€ 200.000

€ 77.000
€ 65.000

INCIDENTELE UITGAVEN

BESCHIKBARE DEKKING

SUBSIDIE VERRUIMING: 0

Cultuurraad; Oprichten en begeleiden

€

10.000 (werkbudget)

0

Inventarisatie locaties

€

5.000 (werkbudget)

0

Canon

€

20.000 (werkbudget)

0

Pop-up broedplaats voor makers

€

20.000 (werkbudget)

0

€

30.000 (werkbudget)

0

€

25.000 (coronasteun)

0

‘Podium’ voor cultuur (voorbeeld open podium,
Uitmarkt, kindercultuurmaand, etc.
Cultuur Verbindt 2.0; initiatieven om publiek weer
te bereiken, te betrekken en te (her)informeren na Corona
Ontwikkelingen Basis Infrastructuur

PM (werkbudget)

0

Coronasteun Basis Infrastructuur

PM (coronasteun)

0

Investeringen musea (die uitgaven erfgoedfonds te boven gaan)

0

PM
Wordt separaat aan gemeenteraad voorgelegd

In bijlage 4 staat de meerjarenbegroting 2022 - 2025.
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Uitgangspunten subsidiering
Basisinfrastructuur
De gemeente wil aan de BIS-instellingen zekerheid bieden in nog steeds onzekere
tijden. De huidige subsidieverdeling blijft leidend (zie bijlage 4).
We zullen de impact van COVID-19 nauwgezet blijven monitoren, zodat bezien kan
worden of en waar en voor hoelang aanvullende coronacompensatie (noodsteun
en/of herstelmaatregelen) nodig is.
Met deze basisvoorzieningen willen we nieuwe subsidieafspraken maken. Niet
alleen over hun ‘corebusiness’, maar ook over de inzet die zij kunnen plegen in de
uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid.
Amateur- en muziekverenigingen
De gemeente wil ook aan Amateur- en muziekverenigingen zekerheid bieden.
Ook hierbij blijven de huidige voorwaarden leidend en jaarlijkse budgetten gelijk
(zie bijlage 4).
Voor amateur- en muziekverenigingen komen er nieuwe subsidiemogelijkheden met
name binnen Thema 1 ‘Iedereen doet Mee’.
Met de amateur- en muziekverenigingen worden de jaarlijkse gesprekken (weer op)
gestart vanuit de gemeente. Ook met verenigingen wordt gesproken over welke inzet
zij kunnen plegen in de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid.
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Culturele evenementen
Naast de verruiming van de structurele budgetten voor culturele evenementen
komen er nieuwe subsidiemogelijkheden met name binnen Thema 2 ‘Van Zee tot
Bollenveld’.
Met deze stichtingen worden de jaarlijkse gesprekken weer opgestart vanuit de
gemeente. Ook met deze organisaties wordt gesproken over welke inzet zij kunnen
plegen in de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid.
Erfgoedfonds
Naast de verruiming van de structurele budgetten van het Erfgoedfonds, komen er
nieuwe subsidiemogelijkheden met name binnen Thema 2 ‘Van Zee tot Bollenveld’.
Het tweejaarlijks overleg met het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk en de gemeente Noordwijk gaat ongewijzigd door. Daarnaast worden met deze organisaties
jaarlijkse gesprekken gestart vanuit de gemeente, waarin met deze organisaties
wordt gesproken over welke inzet zij kunnen plegen in de uitvoering van het nieuwe
cultuurbeleid.

Met deze stichtingen worden
de jaarlijkse gesprekken weer
opgestart vanuit de gemeente.
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Het nieuwe cultuurbeleid wordt in oktober voorgelegd aan het college
van B&W. Medio november wordt het tevens besproken in de Commissie.
Vervolgens wordt het nieuwe cultuurbeleid naar verwachting eind
december 2021 voorgelegd aan de Gemeenteraad. Met besluitvorming over het nieuwe cultuurbeleid wordt ook het beschikbare
budget vastgesteld. Het nieuwe Cultuurbeleid ‘Cultuur in de Kern’
start per 1 januari 2022.

Na vaststelling van het Cultuurbeleid ‘Cultuur in de Kern’ 2022 - 2025 en aan de
hand van de subsidieaanvragen 2022 worden subsidiebeschikkingen opgesteld en
maken gemeente en betreffende BIS-instellingen subsidieafspraken met elkaar.
Ondertussen treffen we ook voorbereidingen voor het werken met nieuwe subsidies.
We zullen niet alle ambities direct kunnen realiseren. Het betreft een gezamenlijke
impuls op het versterken van cultuur in de gemeente Noordwijk, die in onderlinge
afstemming ontwikkeld moet worden. Dat vraagt tijd en ruimte. Als in een groeimodel bouwen we voort op wat we al doen, ontwikkelen we nieuwe plannen, en
gaan we aan de slag. De beschikbare capaciteit bij vrijwilligers, culturele makers
en instellingen én de gemeente kent ook grenzen. Het nieuwe cultuurbeleid is
ambitieus, de gemeente heeft hier slechts 1,4 fte voor beschikbaar. Jaarlijks stellen
we prioriteiten en sturen we bij waar nodig, ook wat betreft de ambtelijke inzet.
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Aan de hand van deze nieuwe cultuurnota werken gemeente, culturele organisaties,
culturele makers en instellingen gezamenlijk aan het realiseren van de doelstellingen en de ambities voor onze prachtige gemeente Noordwijk.

Jaarlijks stellen we prioriteiten
en sturen we bij waar nodig, ook
wat betreft de ambtelijke inzet.
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Aan de hand van deze nieuwe cultuurnota
werken gemeente, culturele organisaties,
culturele makers en instellingen gezamenlijk aan
het realiseren van de doelstellingen en de ambities
voor onze prachtige gemeente Noordwijk.
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Bijlage 1

Samenwerking
Samenwerking
Onder het uitvoeringsprogramma cultuur als cement voor de Noordwijkse samenleving zijn een aantal projecten in samenwerking tot stand gekomen. Kunstroutes,
diverse concerten voor verschillende doelgroepen, opstarten van nieuwe projecten,
een impuls zoals de cultuurprijs in 2018 etc. Tevens wordt er samen met andere
beleidsdomeinen opgetrokken in het opleiden en begeleiden van vrijwilligers zoals
Masterclasses in werven en behouden leden, persberichten schrijven, vrijwilliger van
de toekomst, social media etc. Het uitvoeringsprogramma cultuur als cement van de
samenleving heeft een grote boost gekregen met het themajaar Cultuur Verbindt in
2019. Culturele organisaties wisten elkaar goed te vinden en er werden bijvoorbeeld
op meerdere plekken buitenvoorstellingen georganiseerd. Zo zijn er vele projecten
geweest in 2019. Er is onder andere een film gemaakt met veel verschillende disciplines van cultuur waarin alle kernen vertegenwoordigd waren, er zijn verschillende
theatervoorstellingen geweest waarin een bijzondere samenwerking en locatie gezocht werd, en er is een groot festival georganiseerd om zowel culturele organisaties
als maatschappelijke- en sportverenigingen te presenteren. Helaas heeft dit door de
coronamaatregelen geen vervolg gekregen in 2020 en 2021. Ook de samenwerkingen binnen ‘Cultuurbeleving in de buitenruimte’ hebben door de coronamaatregelen
geen structureel karakter gekregen (dit krijgt wel een vervolg door de projectgroep
Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte zie kader in hoofdstuk 4, pagina 13).
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Cultuur Netwerk Noordwijk
Bij de voorbereiding van het cultuurbeleid 2018 - 2021 onderschreef het brede
culturele veld de behoefte aan meer samenwerking. Om aan deze behoefte te voldoen, beoogde de gemeente Noordwijk om Cultuur Netwerk Noordwijk op te richten.
Het Cultuur Netwerk moest een pragmatische samenwerkingsvorm worden waar
alle partijen die actief zijn op het gebied van cultuur en erfgoed, aan deel zouden
nemen. Tegelijkertijd moest het platform voorzien in slagkracht in afstemming,
coördinatie en het aanjagen van nieuwe initiatieven, vanuit de culturele sector zelf
en met ondersteuning van de cultuurmakelaar. Het netwerk zou zich gaan richten op:
• Uitwerken, coördineren, aanjagen van de uitvoeringsprogramma’s uit de cultuurnota.
• Afstemming in programmering o.a. op basis van een jaarlijks thema.
• Gezamenlijke promotie van het aanbod.
• Facilitaire ondersteuning van culturele organisaties en initiatieven2.
In 2018 is een start gemaakt met de opzet van het Netwerk, verschillende partijen
kwamen bijeen om concrete plannen te smeden en het netwerk van start te laten
gaan. In 2019, het jaar van de fusie, vond het themajaar ‘Cultuur verbindt’ plaats.
Een extra financiële impuls om kennis te maken en samen te werken met organisaties uit de verschillende kernen. In het jaar van ‘Cultuur Verbindt’, werden er verschillende projecten georganiseerd en werd er regelmatig samengewerkt binnen en
buiten het Netwerk. De coronacrisis die zich in 2020 aandiende en in 2021 voortduurde, bracht onzekerheden en maatregelen met zich mee die van invloed zijn op
de uitvoering van het cultuurbeleid, en daarmee ook op de opzet en uitvoering van
het Netwerk. Deelnemers aan het Netwerk verlegden hun aandacht vooral naar het
2 Informatiedocument, pagina 34+35.
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behouden van leden en het voortbestaan van organisaties. Daarnaast is tijdens het
opstellen van het cultuurbeleid niet goed gecommuniceerd welke verantwoordelijkheid de kartrekkers van het uitvoeringsprogramma kregen. Dit in combinatie met de
beperkingen door de coronamaatregelen en de verantwoordelijkheden (en opgaven)
bij de eigen instellingen, maakte dat deelname aan en de organisatie van het netwerk naar de achtergrond is verdwenen.
Behoefte aan samenwerking nog actueel
In de groepssessie met het culturele veld (06-07-‘21) werd het belang van- en gemis
aan samenwerking en een dergelijk Netwerk wederom benadrukt. De aanwezige
organisaties gaven aan behoefte te hebben aan het versterken en maximaliseren
van onderlinge samenwerking. In de praktijk bestaat de samenwerking nog te vaak
uit dezelfde organisaties of beperkt de samenwerking zich tot een tijdelijk project.
Samenwerking kan consistenter en meer integraal. Het Cultuur Netwerk Noordwijk is
niet voldoende van de grond gekomen. Er moet gekeken worden naar een nieuwe vorm.
Naast samenwerking heerst er binnen het culturele veld behoefte aan onderlinge
afstemming van de programmering, zodat men elkaar niet voor de voeten loopt,
maar juist kan versterken. In 2019 is het platform: ‘cultuurpuntnoordwijk.nl’ opgericht. Op deze website kunnen culturele organisaties zich aanmelden om zichtbaarheid te vergroten, producten en diensten aan te bieden of te zoeken, er staat een
overzicht van relevante fondsen en nieuwsberichten op, en de website is gekoppeld
aan de culturele agenda van Noordwijk Marketing. De website kan alleen actueel
blijven als er input komt vanuit het culturele veld. Dit laatste blijft uit.
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Op de kalenderfunctie van Cultuurpunt Noordwijk, staan alleen de activiteiten die
bij Noordwijk Marketing zijn aangemeld voor het komende jaar (korte termijn). De
wens is om naast een kalender ook een planning te hebben met de toekomstige
evenementen de jaren erop (lange termijn). Deze planning zal door de evenementencoördinator worden gevuld en vervolgens geplaatst op cultuurpuntnoordwijk.nl.
Aangezien dit laatste punt nieuw is, komt hier binnenkort een bijeenkomst over,
geïnitieerd vanuit evenementen, ondersteund door cultuur. Jaarlijks (vanaf 2022)
worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd voor (culturele) evenementenorganisatoren met als doel: netwerken, afstemming en spreiding, deskundigheidsbevordering.
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Bijlage 2

Definities en cultuurbeleid van overheden
Gemeenten en cultuurbeleid
Definities
Onder culturele instellingen verstaat de gemeente alle openbaar toegankelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur die door particulieren,
maatschappelijke organisaties of ondernemers worden aangeboden aan publiek.
Onder kunst en cultuur verstaat de gemeente uitingen zoals muziek, toneel en dans,
beeldende kunst(en), letteren, media, film, geschiedenis en immaterieel erfgoed.
Ook de plekken waar cultuur kan worden ervaren, zoals een theater, museum, de
openbare ruimte, een school, de bibliotheek, een galerie, landgoed of een festival
vallen eronder.
In kunst en cultuur maakt de gemeente onderscheid tussen actief en passief:
amateurs en professionals, die individueel of in verenigingsverband (actief) cultuur
maken en het publiek, dat (passief) kijkt naar, luistert, geniet.
Onder cultuureducatie valt een cultureel programma in het (basis)onderwijs als
onderdeel van de prestatieafspraken primair onderwijs, het cultuuronderwijs in
het voortgezet onderwijs en leren van en met cultuur in de vrije tijd voor alle leeftijden (muziek-, zang en dansles, toneel spelen, lezing over geschiedenis, grafische
technieken leren en bijvoorbeeld ook een literaire kring of leesclub).
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Cultureel erfgoed bestaat uit de bescherming van monumenten en archeologie
en daarnaast uit geschiedenis, collecties en musea, oudheidskamers, verhalen,
dialecten, rituelen, ambachten. De (wettelijke) bescherming van monumenten en
archeologie valt onder ruimtelijke ordening.
Rol van de gemeente
De gemeente is, naast provincie en Rijk, verantwoordelijk voor het aanbieden van
een passend en laagdrempelig toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen
en cultuureducatie (voor het onderwijs). Zij vervult deze rol vanuit het algemeen
belang. Tot op zekere hoogte heeft elke gemeente beleidsvrijheid om daarin eigen
keuzes te maken. Grenzen aan deze vrijheid worden bepaald door wetgeving (zoals
de Bibliotheekwet, Mediawet, Erfgoedwet, Wet op het specifiek Cultuurbeleid en de
aankomende Omgevingswet) en door afspraken met andere overheden. Gemeenten
kunnen cultuur als drager en in een dwarsverband inzetten, bijvoorbeeld als activering in welzijnswerk, als inspiratiebron bij de nieuwe inrichting van de openbare
ruimte en als sfeermaker voor bezoekers aan het dorpscentrum in de zomer.

77

CULTUUR IN DE KERN - DEFINITIES EN CULTUURBELEID VAN OVERHEDEN

Cultuurbeleid Rijk
De uitgangspunten voor het landelijk cultuurbeleid 2021 - 2024 - Cultuur voor
iedereen - zijn: verbreding en vernieuwing, een sterke culturele sector, cultuur voor
iedereen en cultuur is grenzeloos.  
Verbreding en vernieuwing
Het Rijk wil samen met de andere overheden in de nieuwe basisinfrastructuur ruimte bieden aan meer genres en nieuwe spelers. Zo wordt het draagvlak voor cultuur
versterkt. Door aandacht voor andere kunstvormen en nieuwe generaties makers
worden ook groepen bereikt die zich misschien minder aangesproken voelen door
wat er nu in schouwburgen, concertzalen en musea te beleven is.
Een sterke cultuursector
Eerlijke beloning is een uitgangspunt. Eerlijke beloning is belangrijker dan de kwantiteit van de productie en werkgelegenheid: meer productie en meer werkgelegenheid
mogen niet ten koste gaan van een eerlijke beloning. Over een eerlijke beloning
worden bestuurlijke afspraken gemaakt met de andere overheden. Ook zij dienen
vanuit hun voorwaarden een eerlijke beloning mogelijk te maken.
Cultuur voor iedereen
Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht woonplaats, culturele achtergrond of
opleiding. Dat wordt gedaan door cultuur te bevorderen die uitnodigend en laagdrempelig is en waarbij iedereen zich welkom voelt. Hierbij richt het Rijk zich op
cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs (Cultuureducatie met
Kwaliteit).
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Cultuur is grenzeloos
Cultuur kent geen grenzen. Internationale uitwisseling is bij cultuur net zo vanzelfsprekend als in de wetenschap; die uitwisseling wordt verder gestimuleerd.

Cultuurbeleid Provincie Zuid-Holland3
Sinds 2012 richt de provincie zich voornamelijk op erfgoed. Dit wordt vormgegeven
in erfgoedlijnen. Daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven, zoals investeringen
in de oude Hollandse steden. Bij gebiedsontwikkelingen heeft de provincie oog voor
het aanwezige culturele erfgoed. Bijzondere aandacht is er onder andere voor het
behoud van religieus erfgoed, het behoud van immaterieel erfgoed zoals streektaal
en -geschiedenis en het zichtbaar maken van archeologische vondsten voor een
breed publiek. Daarnaast ondersteunt de provincie cultuureducatie en bibliotheken,
onder andere om kinderen met kunst en cultuur in aanraking te laten komen en
laaggeletterdheid te bestrijden. In 2020 en 2021 zet de provincie zich met gemeenten in om de culturele sector te ondersteunen in de coronacrisis.

3 Informatiedocument, gemeente Noordwijk.
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Bijlage 3

Kansrijke dwarsverbanden
BELEIDSDOMEIN

Welzijnsbeleid

DWARSVERBANDEN

• Kunst en cultuurbeoefening kan bijdragen aan onderlinge
verbondenheid van mensen.
• Minima worden in staat gesteld om deel te nemen aan
kunst en cultuur, onder andere door middel van de
NoordwijkPas!
• Cultuur als middel om inclusie te bevorderen en dementie
tegen te gaan.

Jeugd

• Het normaliseren van samenwerking rond preventie.
• Culturele activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van
kinderen en het ontlasten van het gezin.
• Alle kinderen moeten de mogelijkheden hebben om volop
deel te kunnen nemen aan de samenleving en culturele
activiteiten.

Kuurstatus

• Raakvlakken waarin kuren en kunst en cultuur samen komen.

Toerisme

• Noordwijk als toeristische bestemming gedurende het hele
jaar.

Erfgoed

• Voorlichting en evenementen rondom immaterieel erfgoed.
• Aansluiten bij de erfgoedlijnen van de provincie.

Sport

• De oprichting van het sport- en cultuurloket.
• Oprichting van ‘het Sportbedrijf’, o.a. door de inzet van
cultuurcoaches. Deze samenwerking wordt ook voortgezet.

Evenementenbeleid

• Afstemming evenementenkalender.
• Borging van de kwaliteit van de evenementen.  
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Bijlage 4

Meerjarenbegroting
MEERJARENBEGROTING P117 KUNST & CULTUUR (onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad)
PRODUCTEN

2021

2022 - 2025

65300400  Culturele evenementen

€

80.000

€ 120.000

65300440  Erfgoedfonds

€

52.670

€

75.000

65300460  Beeldende kunst in de Buitenruimte

€

35.000

€

80.000

65300430  Thema 1 ‘Iedereen doet mee’

€

12.000

€

77.000

0

€

65.000

xxxxxxxxx  Thema 2 ‘Van Zee tot Bollenveld’
65300000  Kunst en Cultuur uren

€ 120.728

€ 123.263

65300010 Kunst en Cultuur FIN (kapitaallasten, etc.)

€ 283.170

€

65300410  Muziekverenigingen

€ 131.696

€ 133.803

65300420  Amateurverenigingen

€

30.000

€

30.480

65300470  Novato

€

5.000

€

5.080

65300480  Open Monumentendag

€

5.025

€

5.025

65300490  Openstelling vuurtoren (huur)

€

5.000

€

5.000

65300500  Uitvoeren cultuurbeleid (werkbudget)

€

50.152

€

49.476

65300510 De Muze (subsidie min huurinkomsten)

€ 286.539

€ 290.880

65300520  Stg. Music Blvd

€

61.358

€

62.340

65300530  Poppodium

€

22.436

€

22.795

65300540  GON

€

74.855

€

76.052

65600100  Bibliotheek Bollenstreek

€ 812.180

TOELICHTING

59.484

€ 824.342

(subsidie min huurinkomsten)

Daarnaast staat monumentenzorg en archeologie (vanaf 2021 product 118; ad. € 249.553) en
de lokale omroep (vanaf 2021 product 015; ad. € 71.465) separaat in de meerjarenbegroting.
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