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Inleiding  

Ruim vijftig lokale artiesten die in evenveel huiskamers optraden, verspreid door de hele 

gemeente. Dat gebeurde afgelopen februari tijdens het festival ‘Gluren bij de Buren’. Bands, 

dansers, dichters en theatermakers: het is slechts een greep uit het diverse aanbod. Buren 

die elkaar voor het eerst ontmoetten en kennismaakten met het lokale culturele aanbod, dat 

smaakt naar meer! 

 

Gluren bij de Buren is een treffend voorbeeld van het enthousiasme en de energie die er in 

Alphen aan den Rijn is als het aankomt op cultuur. Alphen aan den Rijn is geen gemeente 

van grote publiekstrekkers; het heeft geen grote toneelgezelschappen of internationale 

orkesten. Dat hoeft ook niet, want die zijn er al om de hoek, in Den Haag, in Leiden of in 

Amsterdam.  

 

Alphen aan den Rijn is wel een gemeente met veel betrokken, energieke en initiatiefrijke 

amateurs, professionals, jongeren en organisaties. Met relatief weinig geld wordt door de 

cultuursector ontzettend veel bereikt. Zo zijn er de theaters Castellum en Parkvilla, 

bioscopen met aanbod voor jong en oud, concerten van de Nieuwe Muziekschool, onze 

eigen stadsorganist Simon Stelling, exposities van bijvoorbeeld STA-ART en de Open Atelier 

Route. Ook is er een grote hoeveelheid evenementen: het Zomerspektakel, het 

Bevrijdingsfestival, de Trekkertrek, Boskoops carnaval, de Kunstroute en Parkkunst. 

Daarnaast zijn er mogelijkheden om zelf theater, kunst of muziek te maken. En laten we 

onze drukbezochte bibliotheken niet vergeten. 

 

Er is dus al veel te doen en te zien in Alphen aan den Rijn als het aankomt op cultuur. 1  

Dat betekent echter niet dat er geen ambitie is. In de meest recente Atlas van Gemeenten 

neemt Alphen aan den Rijn van de 50 grote gemeentes de 47e plek in op de cultuurindex als 

het aankomt op cultureel aanbod. Gezien het feit dat we de 23e gemeente qua omvang zijn 

is hier duidelijk werk aan de winkel. Daarom investeert het college in de bibliotheek en in het 

theater. Ook is in het coalitieakkoord afgesproken om mogelijkheden te creëren om cultuur 

te maken. Er komen ateliers en broedplaatsen beschikbaar, er wordt een onafhankelijk 

poppodium gestimuleerd en het Oude Raadshuis krijgt een culturele functie.  

Dit doen we allemaal zodat iedereen, jong en oud, vanuit alle achtergronden en culturen, 

kan profiteren van en bijdragen aan al het moois dat Alphen te bieden heeft.  

 

Cultuur is er voor iedereen! 
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De visie op cultuur 

 

Cultuur draagt op verschillende manieren bij aan de samenleving, op artistiek, 

maatschappelijk en economisch gebied.  

 

Voor wat betreft de artistieke waarde van cultuur: cultuur raakt, zet aan tot reflectie en 

bezinning, en biedt voer voor discussie. Ook draagt cultuur bij aan de 

identiteitsontwikkeling. Door het kijken naar een schilderij of door het luisteren naar een 

concert word je geraakt door schoonheid of zeggingskracht. Het zelf beoefenen van kunst 

draagt bij aan deze individuele ervaring.  

 

De maatschappelijke waarde van cultuur heeft de laatste paar jaar veel aandacht gekregen 

binnen het gemeentelijk beleid van Gemeente Alphen aan den Rijn. Dat is logisch, want 

cultuur draagt op vele manieren bij aan maatschappelijke oplossingen voor vraagstukken als 

eenzaamheid, polarisatie of schooluitval. Zo proberen we mensen en groepen te verbinden, 

uit de eenzaamheid te halen en een doel te geven.  

 

De economische waarde van cultuur betreft de waarde voor de gemeente en voor het 

toerisme. Een aantrekkelijk cultureel aanbod draagt bij aan de leefbaarheid van Alphen aan 

den Rijn waardoor bedrijven zich er graag willen vestigen. Een fysiek braakliggend gebied 

kan opleven door er kunstenaars en creatievelingen te laten werken. Vaak volgen ook andere 

ondernemingen zoals de horeca, en daardoor wordt een gebied steeds levendiger en 

aantrekkelijker.  

 

We profiteren dus van cultuur op artistiek, maatschappelijk en economisch vlak. Dat is goed 

voor de inwoner, de maatschappij én de gemeente in zijn geheel.  

 

Uitdagingen 

Maar er liggen ook uitdagingen, zeker als het gaat om onderlinge verbinding tussen mensen, 

wijken en dorpen. Juist cultuur kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is dan ook 

belangrijk dat ruimte wordt geboden aan cultuur. Gemeentelijk cultuurbeleid kan hiervoor 

voorwaarden scheppen zodat de culturele sector optimaal kan opereren. Maar niet alleen de 
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culturele sector, juist ook de inwoners zelf moeten de ruimte krijgen om kennis te maken 

met cultuur, zowel passief als actief.  

Daar willen we de komende jaren op inzetten met het cultuurbeleid, uitgaande van de 

volgende visie:  

 

Cultuur verbindt Alphen. In Alphen aan den Rijn is cultuur er voor iedereen, voor alle 

leeftijden, alle achtergronden, in alle dorpen en kernen. Dichtbij waar het kan, verder weg 

waar het moet.  

 

Zelf muziek maken, schilderen, een workshop volgen of met de klas een theatervoorstelling 

maken gebeurt dicht bij huis. Bij amateurkunst en cultuureducatie, waarbij vaak wekelijks 

lessen worden gevolgd, moet de reisafstand gering zijn. Cultuur in de buurt brengt mensen 

uit die buurt bij elkaar. We blijven dan ook investeren in een duurzame culturele 

infrastructuur in alle dorpen en kernen.  

 

Daarnaast zijn er de grootschalige basisvoorzieningen die de gehele gemeente en de regio 

bereiken, zoals de bibliotheek of het theater. Deze basisvoorzieningen hebben een centrale 

ligging om zo de gemeente én de regio te bedienen.  

 

En voor de opera, grote popconcerten of internationale tentoonstellingen kunnen we terecht 

bij steden in de buurt als Amsterdam, Leiden en Den Haag. Lokaal aanbod op dit vlak heeft 

geen prioriteit.  

 

 

 

 

 

  

Wat verstaan we onder cultuur?  

 

Er zijn meerdere definities van cultuur. Cultuur in den brede betreft onder andere de 

taal, de omgangsvormen, de normen en waarden die een maatschappij hanteert.  

Daarnaast wordt de term cultuur smaller gebruikt, verwijzend naar de meer 

kunstzinnige uitingen van cultuur. Dan gaat het onder andere over muziek, theater, 

dans en beeldende kunst en de productie, presentatie en participatie ervan.  

Ook erfgoed kan onder de smalle definitie van cultuur vallen maar wordt in 

gemeentelijk beleid vaak apart georganiseerd. Erfgoed heeft veel samenhang met de 

omgevingsvisie, zeker waar het materieel erfgoed betreft. Dit zijn bijvoorbeeld 

monumenten, archeologie en archieven. In deze visie beperken we ons tot de 

kunstzinnige uitingen van cultuur. Voor het erfgoed wordt een aparte visie 

ontwikkeld. 
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De inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn aan het woord 

Om tot een mooie cultuurvisie te komen hebben we het culturele veld en onze inwoners 

actief betrokken. We hebben cultuurtafels georganiseerd, waarvoor we culturele betrokkenen 

uit alle kernen uitnodigden. Ook voerden we gesprekken met grote culturele instellingen, 

zetten we een cultuurenquête uit onder alle inwoners en organiseerden we bijeenkomsten 

met inwoners, kunstenaars en culturele instellingen.  

 

Gesprekken 

Uit de gesprekken blijkt dat veel inwoners 

een grote betrokkenheid voelen bij cultuur 

in Alphen aan den Rijn, maar er worden ook 

verbeterpunten genoemd. Zoals over de 

plaats van cultuur in het huidige 

gemeentelijk beleid, de middelen die ervoor 

beschikbaar zijn gesteld en de beperkte 

aandacht die er is voor de intrinsieke waarde 

van cultuur. Cultuur wordt in het huidige 

beleid uitsluitend gekoppeld aan maatschappelijke opgaven, wat naar de mening van de 

betrokkenen geen recht doet aan de artistieke waarde van cultuur. Er is vanuit gemeentelijk 

beleid geen ruimte voor experimenten of nieuwe initiatieven. Er is veel aanbod, maar men 

weet elkaar niet altijd te vinden en het leggen van verbindingen is lastig. 

 

Vanuit het culturele veld wordt nadrukkelijk gevraagd om meer samenhang en 

samenwerking in het culturele bestel van Alphen aan den Rijn. De algemene opvatting is dat 

veel kansen blijven liggen, omdat er onvoldoende gestuurd wordt op gezamenlijke belangen. 

Het culturele veld is versnipperd en iedere organisatie is druk met zijn eigen activiteiten. 

 

Vanuit de gemeente wordt meer regie verwacht. Juist de gemeente heeft een belangrijke rol 

als het aankomt op regisseren, aanjagen, coördineren en verbinden, aldus de sector.  

 

Enquête 

Ten behoeve van de 

cultuurvisie is er een enquête 

uitgezet onder de bewoners 

van de hele gemeente Alphen 

aan den Rijn. Vanuit alle 

leeftijdsgroepen is gereageerd 

(zie afbeelding) 
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Uit de enquête blijkt dat 60% van de respondenten (1427 in totaal) tevreden is over het 

aanbod; er wordt geen specifiek aanbod gemist. Door veel respondenten wordt een 

poppodium genoemd als wens. Men hecht verder vooral waarde aan de bibliotheken, 

festivals, bioscopen, popconcerten en het theater. Dit geldt zowel voor de jongeren als de 

ouderen. Met name voor musical, theater en popconcerten is men ook bereid te reizen naar 

nabijgelegen steden. Juist creatieve cursussen, bibliotheken, festivals en kunst op straat wil 

men dicht bij huis. Voor een volledig overzicht van de resultaten van de enquête (zie bijlage 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

Concluderend 

 

 

Concluderend 

De gesprekken, enquête en bijeenkomsten schetsen bij elkaar een goed beeld van de 

wensen en behoeften van de Alphenaren. De belangrijkste conclusies zijn dat cultuur leeft in 

Alphen, en dat de betrokkenheid en ambities groot zijn. Verbinden en samenwerken zijn 

termen die vaak naar voren komen, evenals investeren en waarderen. Investeer in de basis, 

verbind wat er is en geef zekerheid. Deze conclusies nemen we ter harte. We werken de 

conclusies uit in drie ambities.  

 

De ambities 

Het gemeentelijk beleid heeft zich de afgelopen jaren met name gericht op de 

maatschappelijke waarde van cultuur. Er werd minder gestuurd op de artistieke en 

economische effecten. Daar willen we verandering in brengen. Belangrijk uitgangspunt in het 

beleid is dat de gemeente een faciliterende rol heeft. Dat betekent dat er ruimte wordt 

gecreëerd voor cultuur, voor initiatief, voor ontmoeting en voor experiment. Dat kan in de 

meest letterlijke zin, door bijvoorbeeld de huisvesting te faciliteren, maar ook indirect, door 

cultuurbijeenkomsten te organiseren. De gemeente creëert geen cultuur, maar kan wel 

drempels verlagen zodat cultuur zich kan ontwikkelen.  

 

  

In Alphen 

stad  

In dorp of wijk  Belangrijk 
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Voor de komende jaren formuleert het college drie ambities: 

 

1. Kennismaking met cultuur staat voorop 

2. Een aantrekkelijke gemeente door culturele bloei 

3. Sterker door samenwerking 

 

In deze ambities komen de drie culturele waarden aan bod. De intrinsieke waarde én de 

maatschappelijke waarde spelen beide een belangrijke rol bij de kennismaking. Juist bij de 

kennismaking, waar verdieping minder aan de orde is, kan makkelijk een verbinding worden 

gelegd met andere beleidsterreinen, in het bijzonder het onderwijs. Door kennis te maken 

met cultuur of door een plek te hebben waar je je hobby kunt uitoefenen, leer je jezelf te 

ontwikkelen en te uiten. Daarnaast draagt kennismaking bij aan maatschappelijke opgaven, 

zoals het tegengaan van sociaal isolement, het stimuleren van ontmoetingen en het 

bijdragen aan emancipatie of taalvaardigheid. 

 

Culturele bloei gaat in eerste instantie uit van de intrinsieke waarde: de versterking van het 

culturele productieklimaat en de ruimte die er moet zijn om kunst te maken en te 

experimenteren. Economische waarde komt hieruit voort, doordat de aanwezigheid van de 

creatieve industrie en kunstenaars een gebied aantrekkelijker maken, zowel in beleving als 

in economische waarde. Mooie voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het Schieblock in 

Rotterdam of de Binckhorst in Den Haag. Maar ook festivals dragen in grote mate bij aan de 

aantrekkelijkheid van een gebied. Tegelijkertijd dient dit ook een maatschappelijke waarde, 

bijvoorbeeld door de ruimte die er wordt gecreëerd voor ontmoeting.  

 

Een levendig cultureel klimaat versterkt het vestigingsklimaat van de gemeente 2. Door een 

breed palet aan voorzieningen en door sterke inhoudelijke samenwerking ontstaat een 

culturele infrastructuur die zowel intrinsiek als maatschappelijk en economisch van belang is 

voor Alphen.  

 

In de uitvoeringsagenda lichten we de ambities en de daarbij behorende acties verder toe. 3 

 

                                                           
2 “Pas de Deux, Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning’ Atelier 

Tordoir, 2017 

3 Borging van de ambities: Deze ambities staan niet op zichzelf maar hebben een duidelijke link naar andere 

opdrachten binnen de gemeentelijke organisatie. Vandaar dat het, om deze ambities te kunnen borgen, van belang 

is dat de cultuurvisie en de uitvoering van het beleid aansluit bij andere opdrachten, zoals de visie op het sociaal 

domein, het inkooptraject 2021 ten behoeve van basis en preventie, de herijking “buurt- en 

dorpshuisvoorzieningen”, maar ook de visie op het (maatschappelijk) vastgoed.  
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Uitvoeringsagenda 

 

Ambitie 1: Kennismaking met cultuur staat voorop 

 

Cultuur dicht bij huis 

In Alphen aan den Rijn kan 

iedereen in aanraking komen met 

cultuur. Dat begint in de kernen en 

wijken: dicht bij huis vindt vaak de 

eerste kennismaking plaats. Dit 

kan door een muziekles, een 

kooroptreden, een repetitieruimte, 

cultuur op school of een bezoek 

aan de bibliotheek. Het is van 

belang dat in de kernen 

laagdrempelig cultureel aanbod is voor iedereen. Juist dicht bij de bewoners kan cultuur een 

belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Het is onze ambitie om cultuur dicht bij 

onze doelgroepen te brengen, en met name bij doelgroepen die nu nog onvoldoende bereikt 

worden. Buurthuizen kunnen cultureel aanbod programmeren, maar beter nog is als de 

inwoners het initiatief nemen, bijvoorbeeld via een programmaraad. Ook een combinatie met 

andere maatschappelijke voorzieningen biedt mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is het 

onderwijs, waar ruimte beschikbaar is voor culturele activiteiten. Buiten schooltijden kunnen 

schoolruimtes worden benut voor repetities of creatieve workshops. Een ander voorbeeld is 

het tiener en jongerenwerk in de gemeente; de interesse in en betrokkenheid van jongeren 

bij  (pop)muziek is een belangrijk aangrijppunt voor het tiener en jongerenwerk om 

activiteiten te organiseren voor en met jongeren. Belangrijk is dat alle inwoners toegang 

hebben tot cultuur en dat het culturele aanbod aansluit bij de verschillende behoeften.  

 

De rol van Gemeente Alphen aan den Rijn 

Om deze ambitie te verwezenlijken dient de ambitie onderdeel te zijn van de 

bestuursopdracht ten behoeve van ‘buurt- en dorpshuizen’. Ook moet het als kader 

meegenomen worden bij de inkoop binnen het sociaal domein voor 2021 ten behoeve van 

Basis en Preventie. Daarnaast zetten we in op bepaalde basisvoorzieningen. Dit zijn het 

theater, de bibliotheekvoorziening, cultuureducatie en amateurkunst. We zetten in op de 

continuïteit van deze voorzieningen en vragen hen extra aandacht te geven aan aanbod in de 

kernen.   
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Wat hebben we bereikt in 2024?  

 

 In 2024 heeft elke inwoner in de gemeente Alphen aan den Rijn toegang tot het culturele 

aanbod: Gemeente Alphen aan den Rijn heeft hierbij een faciliterende rol. Dit betekent 

dat de gemeente partijen bij elkaar brengt, input levert en opnieuw kijkt naar haar 

subsidiebeleid ten aanzien van gesubsidieerde instellingen en kleine partijen.  

 

 Er zijn in alle dorpen en kernen meerdere mogelijkheden tot cultuurbeoefening. Het 

aanbod voldoet aan de behoefte van de inwoners en heeft artistieke en maatschappelijke 

effecten. Dit betekent dat het cultureel aanbod in alle kernen en dorpen verschillend kan 

zijn.  

 

 Met het primair en het voortgezet onderwijs, en met de lokale cultuureducatiepartner 

Cultuurpalet zijn afspraken gemaakt hoe de kinderen kennis kunnen maken met het 

cultureel aanbod van Gemeente Alphen aan den Rijn.  

 

 Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de 

deskundigheid van docenten in het primair onderwijs op het gebied van cultuureducatie 

is versterkt.  
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Wat gaan we doen en wanneer?  

 

Actie Toelichting 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Continueren van de regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit in samenwerking met het ministerie van 

OCW 

Het ministerie heeft bekend gemaakt de huidige 

matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, 

die afloopt in 2020, te verlengen. OCW en de 

gemeente investeren ieder in de borging van 

cultuureducatie in het primair onderwijs. 

x x x x X X 

Betrekken van cultuur in het formuleren van het 

beleid omtrent de dorps-en buurthuizen 

Bij de ontwikkeling van beleid omtrent de dorps-

en buurthuizen krijgt cultuur een prominente 

plek, naast sport, onderwijs en welzijn.  

X      

Vergroten zichtbaarheid cultuur educatief 

aanbod in samenhang met ander educatief 

aanbod 

Naast aanbod op het gebied van cultuureducatie 

is er ook ander educatief aanbod zoals sport en 

natuur. Dit aanbod wordt bij elkaar gebracht en 

zichtbaar gemaakt, mogelijk via een 

gezamenlijke website.  

x x     

Gemeentelijke communicatie-uitingen inzetten 

voor culturele activiteiten 

De gemeentelijke communicatiekanalen worden 

waar mogelijk ingezet om de zichtbaarheid van 

de cultuursector te vergroten.  

Continu 
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Ambitie 2: Een aantrekkelijke gemeente door culturele bloei 

 

Cultuur verlevendigt Alphen. Bijvoorbeeld door kunst op straat, maar ook door pop-up 

ateliers of broedplaatsen4. Verlaten terreinen en winkelpanden kunnen tot leven komen door 

kunstenaars daar tijdelijk een plek te geven.  

 

Festivals en evenementen 

Uit de cultuur enquête blijkt een 

grote behoefte aan festivals en 

evenementen. Festivals en 

evenementen geven Alphen kleur 

en brengen inwoners op een 

laagdrempelige manier in 

aanraking met cultuur. Verder 

bieden ze een laagdrempelig 

podium voor makers. We moeten 

drempels om evenementen te 

organiseren verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door het vergunningenbeleid te versoepelen en 

de mogelijkheden van het evenementenbeleid beter onder de aandacht te brengen.  

 

 

Kunst in de openbare ruimte 

Ook kunst zelf maakt de gemeente 

aantrekkelijker. Muurschilderingen 

op grijze gebouwen of 

kunstwerken in de buitenruimte 

geven kleur aan de omgeving. 

Onze ambitie is ruimte te geven 

aan cultureel initiatief, juist daar 

waar het de openbare ruimte 

betreft. Waar mogelijk sluiten we 

met onze kunst- en 

cultuurambities aan bij andere gemeentelijke doelstellingen.  

Kortom, we willen het artistieke productieklimaat in Alphen versterken, zodat kunstenaars 

de ruimte en de mogelijkheden hebben om hun werkpraktijk verder uit te breiden. Alphen 

profiteert hierdoor optimaal van het aanbod van kunstenaars. 

 

                                                           
4 Een verzamelgebouw met betaalbare werkplekken, ateliers en oefenruimtes voor kunstenaars en creatieve 

ondernemers 
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De rol van Gemeente Alphen aan den Rijn 

De gemeente heeft een faciliterende en regisserende rol. We faciliteren door partijen bij 

elkaar te brengen en door broedplaatsen beschikbaar te stellen. We regisseren door het 

verschaffen van vergunningen, subsidies en uitkeringen. Om dit te verwezenlijken verbinden 

we de uitvoering met de opgaves rondom vastgoed en de uitvoering van de Participatiewet.  

 

Wat hebben we bereikt in 2024? 

 

 Het productieklimaat in Alphen aan den Rijn is sterk verbeterd. Er zijn ateliers en 

broedplaatsen ontwikkeld en er is een duidelijk overzicht van beschikbare plekken en 

locaties.  

 

 Gemeentelijke leegstand is minimaal door tijdelijke bezetting en/of programmering door 

de cultuursector van het cultureel vastgoed.  

 

 Er zijn nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte ontwikkeld, waar mogelijk gekoppeld 

aan maatschappelijke thema’s.  

 

 Er worden innovatieve cultuurprojecten ontwikkeld om het culturele aanbod te verbreden 

en verdiepen. 

 

  



 
13 

Wat gaan we doen en wanneer?  

 

Actie Toelichting 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ontwikkelen broedplaatsenbeleid 

Er wordt structureel beleid ontwikkeld ten 

aanzien van gemeentelijk vastgoed en de 

mogelijkheid leegstand in te zetten voor 

broedplaatsen. 

 x     

Opdrachtverlening kunst in de openbare 

ruimte 

Kunst in de openbare ruimte en 

opdrachtverlening daartoe wordt gekoppeld 

aan maatschappelijke thema’s, te beginnen 

met een kunstwerk ten behoeve van het 

LHBTI-beleid 

continu 

Invoeren 1% regeling  

Bij bouwprojecten van de gemeente wordt 1% 

van de kale bouwsom gereserveerd en 

beschikbaar gesteld voor een kunstwerk in de 

openbare ruimte 

Continu  

Subsidieregeling voor cultureel experiment 

Er komt binnen de gemeente een aparte 

subsidieregeling voor cultureel experiment. 

x x     

Aanpassen gemeentelijke website ten behoeve 

van cultureel initiatief 

 

Op de website komt een pagina waar 

aanvragen voor experiment kunnen worden 

ingediend en een overzicht wordt gegeven van 

de mogelijkheden omtrent cultuur 

X      
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Ambitie 3: Sterker door samenwerking 

 

Kunstenaars en makers in Alphen aan den Rijn weten elkaar te vinden en trekken 

gezamenlijk op. Zij wonen en werken samen op bestaande plekken. Hierdoor ontstaat 

kruisbestuiving. Er ontstaat zo een netwerk van culturele instellingen die een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voelen voor cultuur in Alphen aan den Rijn. We verwachten van 

deinstellingen en organisaties dat zij met elkaar het speelveld zodanig verdelen dat vanuit 

de eigen kennis, expertise en doelgroepen het totale speelveld bestreken wordt. Onderdeel 

hiervan is dat de grote instellingen de kleinere ondersteunen met hun kennis en expertise.  

 

Cultuurmakelaar 

We stellen een onafhankelijke cultuurmakelaar aan die partijen bij elkaar kan brengen en kan 

verbinden. Deze makelaar is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in Alphen aan den 

Rijn, zowel op het gebied van cultuur als in het gemeentelijke beleid. De makelaar 

enthousiasmeert, stimuleert samenwerking en maakt mogelijkheden waar mogelijk 

zichtbaar.  

 

Gebouwen 

We willen efficiënter omgaan met huisvesting. 

Gebouwen worden nu nog niet optimaal benut. 

Aansluitend bij de herbezinning op het 

gemeentelijke Vastgoed kan door meer te 

clusteren versnippering van activiteiten worden 

voorkomen en wordt samenwerking en 

verbinding gestimuleerd. Er zijn veel kleine 

culturele instellingen en verenigingen die een 

locatie zoeken en nu verspreid zijn gesitueerd binnen de gemeente. Met de ambitie het Oude 

Raadhuis een culturele functie te geven en Castellum en Parkvilla opnieuw in te richten wordt 

er ruimte geboden aan deze instellingen.  

 

Popmuziek 

Ook popmuziek krijgt een belangrijke plek 

binnen de huidige voorzieningen. We 

ontwikkelen geen nieuwe locatie voor 

popmuziek, maar gebruiken bestaande plekken 

in de hele gemeente. In Alphen aan den Rijn zijn 

verschillende podia die een plek voor 

popprogrammering kunnen bieden. Andere 

podia passen we aan zodat ook deze podia 
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geschikt zijn. Een onafhankelijk popprogrammeur organiseert het aanbod en kijkt per 

optreden welke locatie geschikt is.  

 

De rol van Gemeente Alphen aan den Rijn 

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in deze een faciliterende, bepalende en regisserende 

rol. Faciliterend door partijen bij elkaar te brengen. Bepalend door keuzes te maken op het 

gebied van het gemeentelijk vastgoed en de wijze waarop wij dit vastgoed inzetten voor 

culturele instellingen en activiteiten. En regisserend door het financieren van 

samenwerkingsverbanden op basis van het doel dat partijen gezamenlijk voor ogen hebben. 

 

Wat hebben we bereikt in 2024? 

 

 Op basis van de keuzes die gemaakt zijn et betrekking tot het gemeentelijk vastgoed, 

zijn voorzieningen van cultuur geaccommodeerd; iedere culturele voorziening heeft een 

onderscheidend programma.  

 

 De culturele instellingen werken samen en stemmen af, bijvoorbeeld in programmering 

of marketing, ten behoeve van inhoudelijke versterking en efficiency. 

 

 Popmuziek heeft een volwaardig aandeel in de culturele programmering in Alphen aan 

den Rijn. 
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Wat gaan we doen en wanneer?  

 

Actie Toelichting 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Aanstellen van een popprogrammeur 

Popprogrammering wordt bij een onafhankelijke 

popprogrammeur belegd. Deze programmeur 

onderhoudt goed contact met de diverse podia 

en brengt aanbod en locaties bij elkaar.  

 X     

Aanstellen cultuurmakelaar 

Er wordt een cultuurmakelaar aangesteld die de 

taak heeft partijen bij elkaar te brengen, 

samenwerking te stimuleren en mogelijkheden 

binnen de gemeente zichtbaar te maken. 

 X     

Inventariseren en matching van vraag en aanbod 

huisvesting op terrein van cultuur  

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de 

beschikbare vastgoedlocaties voor cultuur en de 

behoefte naar huisvesting die er bij de sector 

ligt. Op basis van deze inventarisatie worden 

structurele afspraken gemaakt met culturele 

partijen.  

X      

Nieuwe contractering van organisaties die 

uitvoering geven aan het cultuuraanbod 

De huidige contractering met de drie grote 

cultuurorganisaties, Parkvilla, Bibliotheek en 

Castellum, loopt in 2020 af.  

  x    

Organiseren jaarlijkse cultuuravond 

De gemeente organiseert jaarlijks een 

cultuuravond, waar aan de hand van actuele 

thema’s partijen bij elkaar worden gebracht en 

er kennisuitwisseling plaatsvindt.  

x x x x x x 
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Financiële paragraaf  

Het college investeert de komende jaren in cultuur en versterkt de functies die 

cultuur heeft. Daartoe wordt in ieder geval het huidige structurele budget  ingezet.  

Er is met ingang van 2019 35.000 euro structureel extra beschikbaar in verband met 

popmuziek, dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van de popprogrammeur. 

Daarnaast is voor 2019 200.000 euro incidenteel beschikbaar gesteld voor 

aanpassingen in accommodaties.   

 

Tot en met 2020 wordt binnen de financiële kaders en lopende opdrachten de 

gewenste beweging op het terrein van cultuur gemaakt. In dat verband is 250.000 

euro projectbudget vrij te maken voor de periode 2019/2020. Dit bedrag wordt 

deels ingezet om de cultuurmakelaar aan te stellen en de subsidieregeling ten 

behoeve van experiment in te voeren. Ook wordt er voorzien in een gedegen 

onderzoek naar de bestaande huisvesting en de noodzakelijke stappen die moeten 

worden gezet om de huisvesting van de cultuursector toekomstbestendig te maken. 

Verder worden er binnen het personeelsbudget middelen vrij gemaakt om de 

ambtelijke capaciteit op het gebied van cultuur te vergroten.  

Eind 2020 zullen bovengenoemde stappen worden geëvalueerd en indien gewenst 

gecontinueerd. 

 

Met ingang van 2021 zullen het huidige cultuuraanbod en de beschikbare budgetten  

in verband met het aflopen van de opdracht binnen BOOST herijkt zijn.  
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