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Met als focus ‘Visie Haaksbergen 2030’ heeft 

de gemeente Haaksbergen haar cultuurbeleid  

geactualiseerd. Gekozen is voor een aanpak 

waarbij gebouwd wordt op de huidige  

culturele infrastructuur. In de komende 

periode streven we samen met het werkveld 

cultuur naar betekenisvolle verbanden. 

Betekenisvolle verbanden
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SAMENVATTING
In algemene zin willen wij de deelname aan kunst en cultuur onder alle inwoners van de gemeente 

Haaksbergen stimuleren. De wijze waarop dit in de komende jaren gaat plaatsvinden, sluit aan op de 

ambities zoals die verwoord zijn in de Visie Haaksbergen 2030. Om die visie vanuit cultuurbeleid inhoud te 

geven zijn wij van mening dat we het aangaan van betekenisvolle verbanden moeten stimuleren, want sterke 

culturele samenwerkingsverbanden dragen bij aan:

• het optimaal benutten van de culturele voorzieningen, zoals het Kulturhus; 

•  de positionering van de gemeente Haaksbergen als een krachtige culturele partner voor de 

regiogemeenten;

• sociale verbondenheid en tolerantie, omdat men elkanders cultuur deelt en beleeft;

• de bevordering van de cultuurdeelname en daarmee de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer; 

•  historisch bewustzijn, omdat men vanuit verschillende invalshoeken kennis neemt van een gedeeld 

verleden;

• een aantrekkelijke gemeente voor recreanten en toeristen;

• het bewustzijn en oplossingen om te komen tot duurzame en circulaire economie.

Cultuur is een gemeenschappelijke wereld 

van ervaringen, waarden, kennis en 

expressie die een bepaalde groep kenmerkt. 

Wanneer die groep of individu dat wat in 

geest of gemoed leeft of gewekt is, op 

zodanige wijze tot uiting brengt dat het kan 

ontroeren door schoonheid, spreken we van 

kunst. Kunst overstijgt de gemiddelde 

expressie, heeft een tijdloos karakter en is 

een verzamel-begrip voor het totaal aan 

kunstuitingen, zoals dat gegroeid is vanuit 

historische en culturele tradities.
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verenigingen toekomstbestendig gemaakt.  

Acht bijeenkomsten vonden plaats met 

onderwerpen als fondsenwerving, acteren, 

bestuurlijke vernieuwing, social media en 

coaching op maat. 

-  Het investeren in nieuwe initiatieven en het 

professionaliseren van diverse evenementen. 

Nieuwe initiatieven waren de poprock-

workshops als inloopactiviteit van SKILZZ,  

de Twentse Streekweek, de Fotobiënnale 

Haaksbergen en het Art flow kunstproject in 

samenwerking met de Kennedymars.

-  Voor de ontmoeting en ter inspiratie 

organiseerden we twee keer per jaar een 

cultureel café voor alle inwoners van de 

gemeente Haaksbergen.

-  Samen met de Noaberpoort zijn kunst-

activiteiten met cliënten opgezet. Onder 

begeleiding van lokale kunstenaars hebben 

cliënten houten tafels beschilderd. Deze tafels 

zijn nu onderdeel van het meubilair van de 

Noaberpoort. 

CULTUURMAKELAAR

De gemeente Haaksbergen maakt vanaf 2015 

gebruik van de diensten van een cultuurmakelaar. 

De cultuurmakelaar is een professional die 

ontwikkelingen in het werkveld kunst en cultuur 

aanjaagt. De cultuurmakelaar is tot en met 2018 in 

Haaksbergen werkzaam. 

Resultaten

-  Met vrijwilligers een format ontwikkelen voor 

de Week van de Amateurkunst.

- Hulp bij fondsenwerving en projectontwikkeling.

-  Culturele organisaties op projectbasis laten 

samenwerken.

-  Het op onderdelen van het cultuurbeleid 

adviseren van de gemeente.

-  Onderzoek met de Adviescommissie Beeldende 

Kunst Haaksbergen naar mogelijkheden om 

deze commissie te verzelfstandigen (‘van 

adviseur naar rentmeester’).

-  Kwartiermaker ‘iedereen doet mee’. Samen met 

de stichting Special Heroes het basisonderwijs 

enthousiasmeren voor een cultuurprogramma 

De basis van het cultuurbeleid vanaf 2013 was de 

kunst- en cultuurnota “Naar nieuw Noaberschap, 

Speerpunten kunst en cultuurbeleid gemeente 

Haaksbergen 2013-2017”. Het volgende is in die 

periode bereikt. 

CULTUUREDUCATIE

Met de provincie Overijssel hebben wij in de periode 

2013-2016 prestatieafspraken gemaakt om kunst en 

cultuur te integreren in het basisonderwijs in onze 

gemeente. Kunst en cultuur vergroten de 

creativiteit en sociale verbondenheid van onze 

jeugd. De uitvoerende organisatie in Haaksbergen is 

de Commissie Culturele Vorming Primair onderwijs. 

Resultaten

-  Doorlopende leerlijn voor de 2293 leerlingen van 

de 12 basisscholen in de gemeente 

Haaksbergen.

-  Iedere school heeft minimaal één Interne 

Cultuur Coördinator.

-  Twee basisscholen nemen deel aan de 

landelijke pilot Muziek Impuls.

CULTUURARRANGEMENT

Met de provincie Overijssel gingen wij voor de 

periode 2013-2016 een cultuurarrangement aan.  

Het cultuurarrangement is een financiële 

ondersteuning van de provincie Overijssel ten 

behoeve van middelgrote en kleine gemeenten.  

Het doel van het arrangement is het vergroten van 

de bewustwording van de lokale identiteit en de 

betrokkenheid van burgers bij de gemeenschap 

door middel van cultuurdeelname. De provinciale 

subsidie bedroeg € 30.000,- per jaar (in totaal  

€ 120.000,-). De gemeente leverde een bijdrage  

van 50% (€ 15.000,- per jaar, in totaal € 60.000,-).

Resultaten

-  De jaarlijkse Week van de Amateurkunst (WAK) 

die georganiseerd wordt door het Kulturhus en 

de vrijwilligers. De WAK verbindt de amateur-

kunst door middel van samenwerkingsprojecten 

en positioneert het Kulturhus als een 

belangrijke facilitator van de amateurkunst in 

Haaksbergen. 

-  Via deskundigheidsbevordering zijn de 

EVALUATIE 2013 - 2017

Betekenisvolle 
verbanden
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De provincie Overijssel draagt door middel van visie 

en middelen bij aan het lokale cultuurbeleid. Het 

gaat daarbij om regelingen die cultuuronderwijs op 

de basisscholen bevorderen (Cultuur aan de Basis), 

subsidie voor culturele projecten (bijvoorbeeld de 

Fotobiënnale), cultuurarrangementen die het lokale 

cultuurbeleid versterken (Cultuurarrangement 

2013-2016) en de regeling Cultuurmakelaar (een 

gezamenlijke regeling waar Haaksbergen samen 

met Hof van Twente aan deelneemt). Het is daarom 

voor Haaksbergen van belang om rekening te 

houden met de doelstellingen van de cultuurnota 

van de provincie Overijssel 2017-2020: “Cultuur in de 

schijnwerper, verbinden, versterken en vernieuwen”.

De provincie zet in op continuïteit door het borgen 

van de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren zijn 

ingezet. Het werkveld heeft de provincie hiertoe 

verzocht. Op hoofdlijnen zet de provincie dus het 

vorige cultuurbeleid voort. Het besteedbaar budget 

blijft jaarlijks gemiddeld op hetzelfde niveau als in 

de periode 2013-2016. Ook het ambitieniveau zal de 

provincie handhaven. De provincie versterkt de 

koppeling tussen cultuur en erfgoedbeleid en 

andere provinciale doelstellingen. Het gaat daarbij 

om begrippen als duurzaamheid, vrijetijdseconomie, 

creatieve economie, human capital, sociale 

kwaliteit en de Europese programma’s.

Voor het eerst worden ook de andere beleidsvelden 

van de gemeente Haaksbergen betrokken bij het 

cultuurbeleid. Een integrale benadering draagt bij 

aan de emancipatie van het beleidsveld kunst en 

cultuur. Kunst en cultuur is geen geïsoleerd 

beleidsveld, maar heeft een relatie met andere 

ontwikkelingen in onze gemeente.

De cultuurdragers zijn de inwoners van onze 

gemeente. Ook zij zijn bevraagd over hoe zij kunst 

en cultuur in onze gemeente ervaren en hoe het 

toekomstig cultuurbeleid daarop invloed kan 

uitoefenen. Meer hierover staat in de bijlage 

‘gesprekken’. 

 1 Provinciaal cultuurbeleid ‘Kracht van Cultuur 2013-2016’

voor kinderen met een leerachterstand.

-  Pilot verbinden van sportevenementen met 

cultuur (Kennedymars).

-  Medeauteur van het Cultuurbeleidsplan.

BEELDENDE KUNST

De Adviescommissie Beeldende Kunst is voort-

gekomen uit de commissie Kunstaankopen.  

De prioriteit van de gemeente is komen te liggen bij 

de instandhouding van de huidige gemeentelijke 

kunstcollectie. Hiermee is de rol van de commissie 

veranderd. De gemeente streeft naar een 

rechtspersoon die op afstand van de gemeente het 

onderhoud en de ontsluiting van de gemeentelijke 

kunst uitvoert. Om dit inhoud te geven heeft de 

Adviescommissie Beeldende Kunst samen met de 

cultuurmakelaar een advies gegeven aan het 

college van B&W onder de noemer ‘Van adviseur 

naar rentmeester’.

Resultaten

-  Aanschaf van zes nieuwe kunstwerken:  

De Feesthoed, de Fabriek, Canon kunstwerken, 

Selfie. De Canon kunstwerken en ‘Selfie’ zijn via 

schenkingen in bezit verkregen. 

-  De herplaatsing en beveiliging van andere 

buitenkunstwerken. Dit was een reactie op de 

diefstal van bronzen kunstwerken, zoals de 

beeldengroep bij de Wilder, Harlequino, de 

Trommelaar, Flying Bull. 

-  Herstel van het Glazen Bos en herplaatsing van 

de Vrouwenboot.

-  Meerjaren Onderhouds Prognose buitenkunst-

werken ( 2016). 

-  Inventarisatie gemeentelijke kunstwerken ( 2016). 

 SUBSIDIEBELEID

De economische crisis had invloed op de hoogte 

van de beschikbare publieke gelden voor cultuur in 

Haaksbergen. Ten dele is dat teniet gedaan door de 

regelingen die wij overeenkwamen met de 

provincie. Het betrof het cultuurarrangement en de 

regeling cultuurmakelaars. Laatstgenoemde 

regeling was een gemeenschappelijke aanvraag 

met de gemeente Hof van Twente. 

In 2015 is de Nota subsidiebeleid vastgesteld. Als 

gevolg daarvan is de Algemene Subsidieverordening 

aangepast en zijn er per beleidsveld zogeheten 

Nadere regels opgesteld. Vanaf 2016 zijn deze 

Nadere regels subsidie amateurkunst in werking 

getreden, waarin aangegeven staat onder welke 

voorwaarden subsidie voor activiteiten op het 

gebied van amateurkunst wordt verstrekt. De 

belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het 

vorige subsidiebeleid zijn: 

•  In plaats van een Bijzondere 

subsidieverordening wordt nu met Nadere 

regels gewerkt.

•  Instellingen kunnen niet gebruikte subsidie niet 

meer als egalisatiereserve bestemmen.

•  De termijn van indienen van subsidies is 

gewijzigd van 1 juni naar 1 oktober. 

•  Subsidies kunnen voor meerdere jaren worden 

vastgesteld.

•  In bepaalde gevallen kunnen ook natuurlijke 

personen subsidie aanvragen.

RAADPLEGING TEN BEHOEVE VAN 
NIEUW CULTUURBELEID

Verbinden,
versterken
vernieuwen
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BESTENDIGING VAN DE SOCIALE 

VERBONDENHEID MET AANDACHT VOOR 

ALLE LEEFTIJDEN

Alle inwoners van onze gemeente moeten de kans 

krijgen om deel te nemen aan kunst en cultuur. 

Naast de persoonlijke ontwikkeling draagt het 

gezamenlijk beleven van kunst en cultuur bij aan 

sociale verbondenheid. Wij vinden het daarom 

belangrijk dat de culturele organisaties - inclusief 

erfgoedorganisaties - en het verenigingsleven in 

onze gemeente zich versterken en op een eigen 

wijze, bij voorkeur in gezamenlijkheid, bijdragen aan 

een brede cultuurdeelname, in een veranderende 

samenleving. 

Concreet

-  De gemeente handhaaft voor de komende jaren het 

subsidiebeleid ten aanzien van de verenigingen, 

waaronder een incidentele subsidie van 

maximaal € 300,- met een subsidieplafond van  

€ 3.000,- voor organisaties die deelnemen aan 

de jaarlijkse Week van de Amateurkunst 

Haaksbergen.

-  In samenwerking met de Noaberpoort wordt 

cultuurdeelname onder kwetsbare inwoners 

bevorderd.

-  Wij brengen cultuur onder de aandacht van de 

jeugd door middel van het gemeentebreed 

Activiteitenplan Cultuureducatie Primair 

Onderwijs. 

-  Samen met de provincie investeren wij in 

cultuuraanbod, interne cultuurcoördinatie (ICC), 

deskundigheidsbevordering en doorlopende 

leerlijnen ten behoeve van het primair onderwijs 

in onze gemeente.

-  Samen met de stichting Special Heroes en het 

lokale primair onderwijs starten wij met een 

speciaal traject voor kinderen met een rugzakje. 

In de komende drie jaren wordt, naast het 

binnenschools aanbod, ook het buitenschools 

aanbod onder de aandacht van de leerlingen 

gebracht. Speciale aandacht gaat daarbij uit 

naar leerlingen met een rugzakje en naar 

kinderen uit een omgeving waar het deelnemen 

aan het kunst- en cultuuraanbod niet 

gebruikelijk is. 

-  Voor kinderen die belangstelling hebben om 

deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten 

op het gebied van kunst en cultuur, maar dit 

vanwege financiële redenen niet kunnen, 

hebben wij het Jeugdcultuurfonds. Voor de 

komende periode zal de gemeente en onderwijs 

een vergrote inspanning plegen om dit fonds 

onder de aandacht te brengen. 

-  Door middel van cultuurdeelname versterken 

van doelstellingen Armoedebeleidsplan 

2016-2019: bijvoorbeeld het voorkomen van 

sociale uitsluiting dankzij de deelname aan 

culturele activiteiten. 

-  Het beleefbaar maken en borgen van het 

immaterieel erfgoed.

INZETTEN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG

Onze gemeente is eigenaar van een aanzienlijke 

hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige kunst in de 

openbare ruimte. Daarnaast zijn 90 gebouwen in 

onze gemeente die rijksmonument of gemeentelijk 

monument zijn. 

Binnen het cultuurbeleid voor de komende jaren  

is er ruimte voor voortschrijdend inzicht.  

De uitvoeringsagenda 2018 is bekend.  

De uitvoeringsagenda’s voor de jaren 2019 tot en 

met 2021 komen later tot stand. Dit geeft ruimte 

aan voortschrijdend inzicht bij de gemeente en  

het werkveld kunst en cultuur. 

In algemene zin willen wij de deelname aan kunst 

en cultuur onder alle inwoners van Haaksbergen 

stimuleren. De wijze waarop kunst en cultuur dit in 

de komende jaren gaan doen sluit aan op de 

ambities, zoals die verwoord zijn in de Visie 

Haaksbergen 2030. Het aangaan van betekenisvolle 

verbanden staat hierbij centraal, waarbij cultuur 

zowel doel als middel is. We zijn van mening dat 

partijen die samenwerken in staat zijn om in de 

komende periode de positie van kunst en cultuur  

in onze gemeente te versterken en te verbreden. 

De speerpunten uit de ‘Visie Haaksbergen 2030’  

in relatie met het cultuurbeleid voor de jaren 

2018-2021 zijn:

BRUISENDE DORPSTAD MET HOOG 

NIVEAU AAN VOORZIENINGEN

Het beleven van cultuur vindt onder andere plaats 

in het Kulturhus (met als onderdelen Theater De 

Kappen, de bibliotheek, expositieruimte Achterom), 

de archiefruimte van de Historische Kring 

Haaksbergen, Park Scholtenhagen, het gebouw  

van de Haaksbergse Harmonie (met onder meer 

muziekonderwijs), en de Museum Buurtspoorweg 

(MBS). Wij vinden het belangrijk dat deze 

voorzieningen gehandhaafd blijven, omdat zij in 

grote mate bijdragen aan het begrip bruisende 

dorpstad. 

De manier waarop de culturele diversiteit in onze 

gemeente wordt gedeeld, geeft op een nieuwe wijze 

invulling aan het begrip ‘bruisende dorpstad’. 

Daarom vinden we het belangrijk dat alle culturele 

groeperingen hun weg vinden binnen de bestaande 

culturele infrastructuur van onze gemeente.

De culturele evenementen in onze gemeente geven 

op een eigen wijze inhoud aan het begrip bruisende 

dorpstad. Wij vinden het daarom belangrijk dat deze 

evenementen plaatsvinden en dat wij die faciliteren 

daar waar mogelijk is. Het evenementenbeleid is 

hierin leidend. 

Concreet

-  Het Kulturhus als bruisend cultuurcentrum  

van Haaksbergen: Huis van de Amateurkunst.

-  Muziek Onderwijs Haaksbergen wordt 

gestimuleerd om samenwerkingsverbanden aan 

te gaan met niet-gesubsidieerde particuliere 

aanbieders, zoals PopScool.

-  Evenementensubsidie voor evenementen die 

een relatie hebben met Vitaal Haaksbergen.

- Inzet cultuurmakelaar in 2018.

- Handhaving Week van de Amateurkunst.

-  Ondersteunen van lokale omroep RTV Sternet in 

het herpositioneren van de lokale omroep naar 

streekomroep. 

-  Culturele minderheden betrekken bij en 

deelgenoot maken van de lokale culturele 

activiteiten en ontwikkelingen

CULTUURAGENDA 2018-2021
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INTENSIEVE SAMENWERKING MET DE 

REGIO VANUIT EEN KRACHTIGE 

SAMENLEVING

Quote uit de Visie Haaksbergen 2030: “De ambitie 

van Haaksbergen is om een sterk eigen profiel te 

combineren met goede regionale samenwerking. 

Het bundelen van de krachten is goed voor de regio 

en goed voor Haaksbergen.“ Cultuur houdt niet op 

bij onze gemeentegrens. 

Concreet

-  Stimuleren van deelname Theater De Kappen 

aan het Overleg Kleine Theaters Overijssel 

(OKTO). 

-  Stimuleren van culturele activiteiten die 

gemeentegrensoverschrijdend zijn, zoals de 

MBS Haaksbergen en de Kennedymars.

-  Stimuleren van deelname lokale musea aan de 

op te richten koepel van kleine musea in 

Overijssel, naar voorbeeld van het OKTO. Op 

bestuurlijk niveau is onze gemeente partner. 

Concreet

-  Aanschaf van nieuwe beeldende kunst is geen 

prioriteit. Toch streven wij na om de beeldende 

kunst in de openbare ruimte een grotere rol te 

laten spelen in de beleving van de openbare 

ruimte. 

-  Als gemeente doen we een beroep op 

particulier initiatief om vanaf 2018 zorg te 

dragen voor onderhoud, ontsluiting en eventuele 

aanschaf van beeldende kunst in de openbare 

ruimte. 

-  Op advies van de Adviescommissie Beeldende 

Kunst Haaksbergen (ABKH) zijn we van plan de 

ABKH op te heffen. In navolging van ABKH 

wordt er een stichting opgericht die een 

subsidie krijgt om projecten te organiseren, 

derde geldstromen aan te boren en het 

voorwerk te verrichten ten behoeve van het 

onderhoud en beheer van de kunstwerken. 

-  De Monumentenraad zal per 1 januari 2018 

worden opgeheven en worden opgevolgd door 

een Erfgoedraad. Hiermee is invulling gegeven 

aan de nieuwe Erfgoedverordening die in 

samenspraak met de Monumentenraad en 

andere organisaties op het gebied van cultureel 

erfgoed is ontwikkeld. 

-  Behoud cultureel erfgoed en culturele identiteit, 

waarbij een vergrote aandacht is voor cultuur-

historie, immaterieel erfgoed en archeologie. 

-  Handhaving MBS als toonaangevend cultureel 

erfgoed. 

KOESTEREN VAN HET NATUURSCHOON

Het landelijke gebied van onze gemeente is een 

groene oase. De beleving van het cultuurlandschap 

in onze gemeente kan worden vergroot met kunst 

en cultuur. 

Concreet

-  Wij stimuleren kunst en culturele activiteiten 

die bijdragen aan de bewustwording van ons 

natuurschoon. Voorbeelden zijn de Fotobiënnale 

Haaksbergen in het buitengebied van 

Haaksbergen, de activiteiten in Park 

Scholtenhagen, aandacht voor agrarisch 

erfgoed en de ommetjes waarbij elementen uit 

het verleden worden ontsloten. Hiermee wordt 

het besef van waarde van ons cultuurlandschap 

vergroot. 

-  Het stimuleren van culturele activiteiten op 

onze landgoederen. Het gaat om projectmatige 

samenwerkingsverbanden tussen landgoed-

eigenaren, kunstenaars en culturele 

organisaties. 

BEREIKEN VAN DE MAXIMALE 

DUURZAAMHEID EN CIRCULAIRE 

ECONOMIE

Duurzaamheid is een begrip dat ook binnen het 

beleidsveld cultuur in de komende periode 

aandacht krijgt. 

Concreet

-  Om deze ambitie vorm te geven binnen het 

beleidsterrein cultuur is het onze ambitie om de 

evenementen te verduurzamen. De focus is 

onder andere de energieafname, afvalscheiding 

en verwerking en het vervoer naar het 

evenement. Naast de ecologische factoren 

dragen (culturele) evenementen hiermee bij aan 

de bewustwording van het begrip 

duurzaamheid. 

landelijk 
gebied is een 
groene oase
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FINANCIËN

Cultuur is een deelprogramma binnen het programma 3: Cultuur en Ontspanning. Een groot deel van de 

uitgaven binnen dit deelprogramma betreft budgetsubsidiëring van externe organisaties. Voorbeelden 

hiervan zijn het Kulturhus, de Museum Buurt Spoorweg (MBS) en de Stichting Muziek Onderwijs 

Haaksbergen (SMOH). Aan deze organisaties wordt door onze gemeente in 2018 maximaal de volgende 

budgetsubsidies toegekend:

Beschikbare middelen cultuur 

Voor de uitvoering van de in de conceptnota genoemde speerpunten, zijn vanaf 2018 in de Gemeentelijke Begroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2019 – 2021 de 

volgende financiële middelen beschikbaar:

Omschrijving 2018 2019 2020 2021

Cultuur algemeen € 67.112,- € 67.112,- € 67.112,- € 67.112,-

Kunstwerken € 24.920,- € 24.628,- € 24.530,- € 24.530,-

Regeling Cultuurarrangement € 15.000,- € 15.000,- € 15.000,- € 15.000,-

Regeling Cultuurarrangement € 15.000,- € 15.000,- € 15.000,- € 15.000,-

Regeling Cultuureducatie € 11.694,- € 11.694,- € 11.694,- € 11.694,-

VERWIJZINGEN

-  Nadere informatie over subsidieregeling amateurkunst, zie gemeentelijke website: 

 www.haaksbergen.nl/Subsidie 

-  Activiteitenplan Cultuureducatie Primair Onderwijs: 

 zie website basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/

- Erfgoed en monumentenbeleid, zie gemeentelijke website: http://bit.ly/2nPOaLH

Naam instelling Subsidiebedrag 

Kulturhus Haaksbergen € 487.000,-

Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen €  67.000,- 

Museum Buurtspoorweg €  50.000,-

Lokale omroep RTV Sternet €  11.862,-

Cultuur en 
Ontspanning
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BIJLAGE 1. UITVOERINGSAGENDA 2018 

ACTIE SAMENWERKINGSPARTNERS BIJZONDERHEDEN

Vaststellen van het nieuwe Cultuurbeleidsplan 

2018-2021 en uitvoering geven aan de actiepunten

- Ter inzage vanaf 8 december 2017 tot en met  

11 januari 2018

Wij organiseren in samenwerking met het 

culturele werkveld twee keer een cultureel café 

WAK-werkgroep, Kulturhus De Kappen en 

cultuurmakelaar

Juni tijdens de Week van de Amateurkunst. 

Cultuuragenda 2019

Wij ondersteunen de organisatie van de Week van 

de Amateurkunst. 

WAK-werkgroep en cultuurmakelaar Organisatie door vrijwilligers uit de amateurkunst. 

Wij ondersteunen de organisatie van de Open 

Monumentendag

Erfgoedraad Haaksbergen en Commissie Culture-

le Vorming

-

Wij brengen het onderhoud, beheer, herplaatsen 

en ontsluiten van de gemeentelijke binnen en 

buitenkunst vanaf 2018 onder bij een nog op te 

richten stichting. 

Stichting Beeldende Kunst Haaksbergen (in 

oprichting) en cultuurmakelaar

Na besluitvorming college en raad

BIJLAGEN

ACTIE SAMENWERKINGSPARTNERS BIJZONDERHEDEN

Wij subsidiëren cultuureducatie in het  

basisonderwijs en verkennen samen met het 

onderwijs de mogelijkheid om een pilotgemeente 

te worden in het aanbieden van kunst en cultuur 

aan kinderen met een rugzakje. 

Stichting Special Heroes, Commissie Culturele 

Vorming Haaksbergen en cultuurmakelaar

Driejarig project

Wij ondersteunen actief het Jeugdcultuurfonds en 

zorgen voor verbinding met het maatschappelijk 

middenveld en de culturele verenigingen. 

Noaberpoort, Jeugd Cultuurfonds Overijssel en 

intermediairs

- 

In 2018 wordt nieuw subsidiebeleid evenementen 

ontwikkeld, waar ook onderscheidende culturele 

evenementen in mee worden genomen 

Promotieplatform Haaksbergen -

Wij subsidiëren de Stichting Muziek Onderwijs 

Haaksbergen vanaf 2018 volgens de nieuwe 

nadere regels. 

- 

Fotogroep Haaksbergen organiseert in 2018  

voor de derde keer een Foto Biënnale.  

Wij ondersteunen dit met subsidie. 

Fotogroep Haaksbergen, lokale middenstand, 

WAK-werkgroep en betrokken amateurkunst- 

verenigingen

- 
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ACTIE SAMENWERKINGSPARTNERS BIJZONDERHEDEN

Wij ondersteunen de Noaberpoort in het  

aanbieden van cultuur aan specifieke doelgroepen

Stichting Special Heroes en cultuurmakelaar -

Wij ondersteunen de lokale omroep bij de 

omvorming naar een streekomroep

RTV Sternet Zendmachtiging kent een looptijd van 5 jaar, 

huidige zendmachtiging eindigt op 24 september 

2020. 

Wij ondersteunen Stichting Kulturhus  

Haaksbergen om te zorgen voor een integraal 

aanbod op sociaal, cultureel en educatief gebied, 

dat tegemoet komt aan de behoefte van inwoners

Kulturhus Haaksbergen, verenigingsleven, 

Noaberpoort en cultuurmakelaar

-

De cultuurmakelaar zal uitvoering geven aan 

beleidsdoelen Cultuurbeleidsplan. 

Cultuurmakelaar en werkveld (breed) Tot en met 2018

Betekenisvolle 
verbanden
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BIJLAGE 2. GESPREKKEN 

BELEIDSMEDEWERKERS VAN GEMEENTE HAAKSBERGEN

Op 16 mei 2017 is er met beleidsmedewerkers van onze gemeente gesproken over het cultuurbeleid. Het zijn beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij erfgoed,  

Kulturhus, subsidiebeleid, wijkcoördinatie, recreatie en toerisme en maatschappelijke ontwikkeling. Hierna de reacties per aandachtsgebied. 

Materieel en immaterieel erfgoed en beeldende kunst

Positief Negatief

Grote belangstelling voor immaterieel erfgoed

Haaksbergen heeft veel materieel erfgoed, waarbij de MBS van regionale 

betekenis is. 

Erfgoedraad (2018)

Maatschappelijke ontwikkelingen

Positief Negatief

Een grotere rol voor de Noaberpoort als het gaat om cultuur in relatie met 

maatschappelijke ontwikkelingen

Gesubsidieerde cultuurbeleving in Haaksbergen is voor ‘wit’

Jeugdcultuurfonds Deelname aan Jeugdcultuurfonds is minimaal

Kans: samenwerking tussen scholen en wijkraden op het gebied van kunst en 

cultuur

Cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling

Positief Negatief

Groei van particuliere aanbieders Sterke concurrentie van sport

Talentontwikkeling en sociale vaardigheden

 

Culturele infrastructuur en cultureel aanbod

Positief Negatief

Cultuur als middel voor recreatie en toerisme Vergrijzing van de verenigingen

Cultuur als middel om meer mensen maatschappelijk te laten participeren Diversiteit van het cultuuraanbod is smal in vergelijking met Enschede 

en Hengelo

Verenigingen die projectmatig werken Er is geen agenda die spreiding van grotere culturele activiteiten reguleert

Vanaf 2018 een evenementensubsidie voor evenementen die een relatie 

hebben met vitaal Haaksbergen (dit is nog in ontwikkeling)

Er is twijfel of het Kulturhus ook echt van onderop (de bevolking) wordt 

gedragen
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INWONERS GEMEENTE HAAKSBERGEN

In Theater De Kappen vond op 13 juni in het kader van de Week van de Amateurkunst een inspiratiesessie plaats over het kunst en cultuurbeleid in Haaksbergen. Enkele 

aanwezigen hebben de wens geuit dat er een cultuurbeleid komt met een heldere visie waarin door de gemeente keuzes wordt gemaakt.

Cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling

Positief Negatief

Wens: cultuureducatie als verplicht onderdeel van het curriculum

Tip: school meer samenwerken met het lokale verenigingsleven

Culturele infrastructuur en cultureel aanbod

Positief Negatief

Tip: betrekken van doelgroepen die een afstand hebben tot het huidige kunst en 

cultuuraanbod

Cultureel aanbod voor kinderen is eenzijdig (traditioneel)

Talentvolle mensen zijn een verrijking voor de samenleving: dus subsidiëren. Er wordt een te groot beroep gedaan op vrijwilligers, waardoor het  

cultuuraanbod versmalt. 

Materieel en immaterieel erfgoed en beeldende kunst

Positief Negatief

Erfgoed en beeldende kunst dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Haaksbergen Jongeren zijn niet betrokken bij beeldende kunst en materieel erfgoed

Jeugd is actief met immaterieel erfgoed Buiten sport is er in Haaksbergen met betrekking tot cultuur te weinig te doen 

voor jongeren

Maatschappelijke ontwikkelingen

Positief Negatief

Gezamenlijk cultuurbeoefening schept een onderlinge band Het inzetten van subsidiegelden t.b.v. maatschappelijke doelen is betuttelend

Tip: maatwerk

Betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Betrekken van minderheden die om diverse redenen moeilijk hun weg vinden 

in het lokale cultuuraanbod. 

RTV-Sternet doet veel aan participatie door minderheden en mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de totstandkoming van de uitzendingen. 

Culturele infrastructuur en cultureel aanbod

Positief Negatief

Het voorzieningenniveau is voldoende voor de jeugd Het is moeilijk om een overzicht te krijgen van het cultuuraanbod in de 

gemeente Haaksbergen

Tip: in gesprek gaan met de inwoners van Haaksbergen en in het bijzonder met 

de jeugd

Er wordt te weinig samengewerkt en kennis uitgewisseld tussen culturele 

aanbieders, ook voor het optimaal benutten van de faciliteiten. 

Groei van PopScool en andere particuliere aanbieders. Theater De Kappen moet een beleid voeren dat meer gericht is op ‘voor de 

inwoners’. 
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• Gemeente Hof van Twente (cultuurmakelaar) 

•  Stichting Nieuwe Twentse kunst (Art Flow 

Festival, Kennedymars)

• Rijnbrinckgroep 

Integrale samenwerkingspartners /bijzondere 

projecten 

• Kennedymars ; art flow festival 

• Noaberpoort (participatie) 

• Stichting Art4more (kunstmarkt Haaksbergen) 

Lokale fondsen

• Rabobank Stimuleringsfonds 

• Stichting Leppink-Postuma

• Jeugdcultuurfonds

Promotie/ondernemersverenigingen 

• Stichting Promotie Haaksbergen/VVV 

• Stichting Haaksbergennatuurlijk 

• Haaksbergse Ondernemersvereniging 

Commercieel aanbod

• Danscentrum Dwars

• Sport en danscentrum De Vos

• Step, Dance & Entertainment 

• PopScool Hengelo

• Popschool Buurse

Service clubs 

•  Lionsclub Haaksbergen (Tuin Theatertoer, 

Scholtenhagenfestival)

• Ronde Tafel 127 Haaksbergen

• Rotary Haaksbergen

Carnavalsverenigingen 

• HKV de Keiensleppers

• C.V. de Schipbek’n keerls

• Windbuuln Buurse

Culturele organisaties

•  Kulturhus Haaksbergen ( Theater, bibliotheek, 

filmzaal, expositieruimte) 

• Kunstkring Haaksbergen 

Muziekonderwijs en harmonieverenigingen 

• Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen 

• Muziekvereniging Haaksbergse Harmonie.

• Muziekvereniging Crescendo Buurse

Kunstwerken / beeldende kunst

• Adviescommissie beeldende kunst 

Revue en toneelgezelschappen 

• De Haaksbergse Revue

• Buurser Revue

• t Nollenkoor

• Toneelvereniging Ait Vedan 

• Toneelvereniging Klim Op

• Karel van de Kate

Koren 

• Muziek Uniek ( Isidorushoeve) 

•  Franciscus Koor ( zie ook pablo en regenboog 

kinderkoor)

• Match ( koor/musicalgroep)

• Pablo koor/projectkoor 

• Smartstars

• ClipperS Crew

• Etcetera

• Singing Together 

• Muziek Uniek ( Isidorushoeve) 

Oudheidkunde, musea

• Museum Buurt Spoorweg 

• Theeschenkerij Jordaan

• Heemkundegroep Arfgood Buurse

• Vereniging de Hoksbargse Molln

•  Vereniging Dorpsarchief St. Isidorushoeve en 

omgeving

• Historische kring Haaksbergen

• Erfgoedraad 

Media-foto/video enz. 

• RTV Sternet 

• Fotogroep Haaksbergen

• Haaksbergse videoclub Havic 

• Nico ten Asbroek 

Cultuureducatie 

• Commissie Culturele Vorming ( DOBO) 

• Interne cultuurcoördinatoren basisonderwijs 

•  Sectie kunstzinnige vorming voortgezet 

onderwijs ( o.a. Drama) 

• Theater de Bouwmeester ( Assink Lyceum) 

• Rijnbrinkgroep 

• Muziek op schoot 

Galerie/tentoonstellingsruimten

• Galerie de Graanzolder

• Galerie te Lintelo 

• Kulturhus ( inclusief Achterom) 

• Saalmerink 

Bovenlokale samenwerkingspartners

• Provincie Overijssel 

• Cultuurmakelaar

• Jeugdcultuurfonds Overijssel 

BIJLAGE 3. CULTURELE INFRASTRUCTUUR HAAKSBERGEN

Culturele 
infrastructuur
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CONTACT

haaksbergen.nl

gemeente@haaksbergen.nl

T (053) 573 45 67 of bel 14 053

postbus 102, 7480 AC Haaksbergen


