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1 Wethouder anjo Van de Ven: ‘We 
 zijn een Creatief sterke stad’

‘Wij moeten niet als gemeente willen bedenken wat cul-
turele instellingen en kunstenaars moeten doen. Anjo 
van de Ven, wethouder van cultuur van de gemeente 
Alkmaar, is stellig over een van de kernboodschappen 
die uit de nieuwe cultuurnota ‘Vision 2020’ spreken. 
‘Wat je als overheid moet doen is er voor zorgen dat er 
een goede basis is.’ Een inter view met de wethouder 
als inleiding op het voorliggende nieuwe beleidsstuk 
dat op een bijzonder manier het leven heef t gezien. 

Wat is de kern van deze nieuwe nota?
‘Kunst en cultuur moeten op hun eigen manier kunnen 
groeien en bloeien. De programmering, de vernieuwing 
is een zaak van de culturele wereld zelf. Wel kunnen we 
thema’s aangeven, accenten leggen. Zoals in deze nota 
waarin we drie nieuwe kernpunten benoemen: produ-
ceren, jongeren, vernieuwen. Die punten zijn belangrijk. 
Voor de kunst en de cultuur zelf maar ook voor de bij-
drage die zij kunnen leveren aan het versterken van de 
stad en de regio.’
 ‘Wat je als overheid moet doen – en dat hebben 
we de afgelopen jaren gedaan – is er voor zorgen dat er 
een goede basis is, dat er dus voldoende, goede, sterke 
instellingen zijn. Dat er een goed amateurkunstklimaat 
is. Dat er ruimte voor nieuwe dingen is. Als die wor tels 
goed zijn, als het financieel en materieel goed geregeld 
is, kan het gaan bloeien.’ 
 ‘Als gemeente investeren wij door subsidies in 
kunst, cultuur en cultuureducatie. Dat is een investe-
ring die essentieel is voor de identiteit van de stad. Wat 
zou Alkmaar zijn zonder kunst, cultuur, er fgoed? Wie 
zou hier dan nog willen wonen, werken, naar toe wil-
len komen?’ 

Het culturele landschap is kwalitatief beter gewor-
den, staat er in deze nota. Wat moeten we ons daar-
bij voorstellen?
‘De culturele basis is ver sterkt met onder meer een nieuw 
Canadaplein en een verbouwd theater. Daarnaast zijn 
veel initiatieven aangemoedigd en tot bloei gekomen. 
En we zijn sinds ruim een jaar een nieuwe gemeente. 
Schermer en Graf t-De Rijp hebben zich bij Alkmaar 
gevoegd. Behalve dat de basis in het stedelijk gebied 
met de komst van het poppodium straks echt op orde 
is, hebben we met Graf t-De Rijp en Schermer heel veel 
er fgoed maar ook culturele podia erbij gekregen. Daar-
op valt van kunst uit de moderne tijd te genieten. Dat 
is dus een aanwinst voor de gemeente.’ 

Behalve veel podia, waaronder veel kerken, heef t 
de gemeente Alkmaar er ook veel buitenruimte bij 
gekregen. Die kan ook, zo staat in de nota, benut 
worden voor culturele manifestaties. De suggestie 
wordt gedaan van een festival dat ‘Below sealevel’ 
zou kunnen heten. Is er al zoiets daadwerkelijk in 
de maak?
‘Eerlijk gezegd vind ik dat zelf een mooi idee. Als je kijkt 
naar de nieuwe gemeente Alkmaar zie je het oude deel 
dat op een zandrug ligt, en je hebt daaromheen veel 
dat ónder de zeespiegel ligt. Het gewone leven daar, in-
clusief het er fgoed en de moderne culturele instellin-
gen die daar zijn, speelt zich af below sealevel. Dat zou 
een thema kunnen zijn van een evenement, een festival, 
een tour. Want het is wel een unieke beleving als je door 
dat landschap trekt.’
 ‘Maar… het is een idee. Het is niet de rol van de 
overheid om daar iets concreets bij te bedenken, maar 
ze kan wel aangeven dat thema’s als water en droog-
maker ij, en het feit dat een groot deel van Alkmaars cul- 
turele leven zich eigenlijk onder de zeespiegel afspeelt, 
een uitnodiging vormen aan creatievelingen om daar 
iets op te bedenken.’ 

Stilstand is achter uitgang, staat er in de nota.
‘De culturele basis is op orde, is sterk genoeg, maar 
dat betekent niet dat je achterover kunt gaan leunen. 
Want we leven in een tijd waarin zaken snel verande-
ren, waar local en global heel dicht bij elkaar komen. En 
vergeet niet de digitalisering die heel veel zaken in een 
hoog tempo op zijn kop zet. Dat vraagt van de culturele 
wereld in Alkmaar wel dat men nadenkt over hoe ze 
nog meer kan bijdragen, vernieuwing en inspiratie kan 
brengen, nieuwe uitdagingen kan aangaan. Een van de 
belangrijke thema’s daarbij is: hoe houden we het hier 
ook voor jongeren leuk en aantrekkelijk? Hoe geven we 
hen de gelegenheid om dingen te maken, om dingen 
te doen die een beetje chaos in de orde te scheppen, 
zeg maar, waardoor je ook verrassende dingen kunt 
beleven.’ 

Alkmaar wil, zo staat in de nota, een ur ban hub zijn. 
Legt u eens uit?
‘Een ur ban hub is oorspronkelijk een mobiliteitsknoop-
punt. Als je het ver taalt naar cultuur, is een urban hub 
een plek waar creativiteit, kennis, nieuwe technologie- 
ën samenkomen. De hub staat voor zowel nabijheid 
en verbinding. Alkmaar is nabij voor de gebieden om 
ons heen. Daar naast legt het een ver binding tussen die 
gebieden en de Metropool Regio Amsterdam. Als je in 
onze stad de creativiteit kunt laten bloeien, kunt laten 
samenkomen op plekken die de mensen zelf kiezen, 
draag je wezenlijk bij aan Alkmaar als centrale, span-
nende, prachtige stad met heel veel er fgoed, maar ook 
met eigentijdse kunst en creativiteit. Juist cultureel er  f- 
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goed heef t een verbindende rol. Er fgoed is echt een in-
spiratie voor de makers van de toekomst.’

Hoe kun je je als urban hub (sterker) profileren?
‘Je kunt je onderscheidend maken als je aantrekkelijk 
bent in een aantal aspecten. Je bent voor de regio om 
je heen aantrekkelijk als er veel te beleven valt wat er 
in het gebied om ons heen niet is: een grote bioscoop, 
een groot theater, een poppodium.’
 ‘Voor Amsterdam zijn we onderscheidend vanwe-
ge de kaas, de kust en de droogmakerijen. Die aspecten 
vormen een aanvulling op het rijke culturele leven daar. 
Het gaat er om dat je hier een verblijfsklimaat schept, 
waardoor mensen zeggen: dat is een leuke stad, daar 
is echt veel te beleven, daar wil ik naar toe, of daar wil 
ik naar ter ug. Een stad met een groot en uitdagend aan-
bod dus en niet alleen middle of the road. Je hebt bijzon-
dere dingen en die dur f je ook te hebben, ook al is het 
maar voor een klein publiek. Want profileren betekent 
ook – en ik hoop echt dat we dat gaan bereiken – dat 
je niet altijd braaf bent, maar ook spraakmakend dur f t 
te zijn. Want dat maakt dat je gezien wordt.’

Deze nota is tot stand gekomen met de hulp van 
een flink aantal ‘meeschrijvers’ uit het culturele veld.
‘Het is een nieuwe manier van een nota schrijven. Je 
schrijf t hem niet zelf, maar vraagt de mensen vanaf het 
begin mee te denken en mee te schrijven. Ik vond het 
echt een heel boeiend proces. Niet eens zozeer vanwe-
ge de uitkomst. Maar wel omdat ik heb gezien dat de 
groep steeds groter wordt. En daarmee ook de wil en 
de lol om dingen met elkaar te delen en elkaar te helpen. 
Dat zie je bijvoorbeeld aan de recente opr ichting van de 
Stadsambassade. Dat is wat wij beogen, dat is wat de 
culturele kracht van Alkmaar groter maakt. Daar heef t 
dit proces zeker aan bijgedragen. We zijn een creatief 
sterke stad.’

Kunt u uit die bijdragen van de meeschrijvers een 
voorbeeld noemen dat u aanspreek t?
‘Een van de ideeën van een van de jongere meeschrij-
vers was: maak het mogelijk dat we open werkplaat-
sen hebben waar iedereen terecht kan. Soms hebben 
die werkplaatsen een thema: mode, textiel, videolab. 
Dit is iets wat jonge mensen aanspreek t, want het gaat 
zowel om maken als vernieuwen en ook delen, dingen 
samen doen. En dan kan delen zomaar eens vermenig-
vuldigen worden… Ik denk dat het wel een hele mooie 
trend is die de stad voor ieder een leuk, spannend en 
aantrekkelijk maak t.’
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2 uitgangspunten Van beleid

2.1 beleidsVisie 
Wat zouden we zijn zonder kunst en cultuur ? Als per-
soon, als samenleving? Een retorische vraag. De ge-
meente Alkmaar weet dat kunst en cultuur gelijk staat 
aan vrijheid, ontplooiingskansen, gelijke kansen, veel-
vormigheid. Ze wil die waarden behouden én verster-
ken. Want dat is niet alleen goed voor burger en samen- 
leving maar ook voor de plaat selijke economie en voor 
de positie van de stad in de regio.
 Voor de gemeente Alkmaar zijn kunstenaars, in-
stellingen waar binnen kunst en cultuur wordt beoefend 
en getoond, en bezoekers even belangrijk. Er is nog 
een andere drie-eenheid. De kunst die wordt geprodu-
ceerd, moet de weg naar het publiek vinden én er moet 
geld mee worden verdiend. De gemeente wil ook aan 
deze drie aspecten evenveel én voldoende aandacht 
besteden.
 De aloude grens tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur 
(kunst met een grote en een kleine K ) is aan het ver va-
gen. Het Metropool Orkest trad al op met de Zangeres 
zonder Naam, Row wen Hèze en Boudewijn de Groot. 
Liefhebbers van klassieke muziek gaan net zo goed 
naar André van Duin of de musical over André Hazes. 
Bezoekers van het Van Gogh Museum gaan ook naar 
het buur  thuis voor een expositie van amateurkunst. An-
dersom ligt het wat moeilijker. Operaliefhebbers gaan 
nog wel naar de 3 J’s, maar mensen die de Toppers leuk 
vinden gaan niet naar de Nationale Opera.
 Andere ont wikkelingen in de wereld van kunst en 
cultuur zijn onder meer dat de aandacht voor amateur-
cultuur minder lijk t te worden, een ver schijnsel waar   van 
ook de verkoop van boeken, geluidsdragers en kunst- 
voor werpen last heef t (gehad). De interesse voor de 
professionele klassieke podiumkunsten zoals dans, to-
neel en muziek stabiliseer t maar het publiek vergrijst. 
Musea, filmhuizen en bioscopen en poppodia krijgen 
juist meer mensen binnen. 
 De vergrijzing zal de cultuursector in zijn geheel 
niet onberoerd laten. Dat is geen bedreiging, maar een 
uitdaging! Mensen hebben immers meer tijd om kunst 
te maken en er van te genieten. Waarom niet proberen 
over grenzen heen te gaan en bijvoorbeeld de zorgsec-
tor erbij te betrekken? De gemeente Alkmaar wil in elk 
geval erop inspelen.
 Cultuur heef t op zichzelf al een bepaalde waarde. 
Maar ze zorgt er ook voor dat een samenleving niet stil-
staat, dat de burgers zich ont wikkelen en dat ze elkaar 
daarbij helpen. Cultuur en economie hebben ook iets 
met elkaar, dat is bekend. Een stad die cultureel iets 
voorstelt, trekt gemakkelijker bedrijven aan omdat de 
werknemer s graag in zo’n levendige stad willen wonen. 

2.2 urban hub
Alkmaar wil zelf bewust zijn. De stad wil een ur ban hub 
zijn! Alkmaar ligt op een steenworp afstand van het 
gebied dat tegenwoordig de Metropool Regio Amster-
dam wordt genoemd. Vooral Amsterdam barst uit zijn 
voegen. De ur ban hub Alkmaar kan alternatieven bie-
den en op die manier meelif ten op het succes van de 
Metropool .
 Meer dan een miljoen mensen kunnen zonder veel 
moeite naar de voorpost van Amsterdam komen om 
hier cultuur te snuiven. Daarnaast zijn voor aanstor-
mend t alent dat in de Met ropool zijn plek niet kan vinden, 
in Alkmaar podia en betaalbare werkruimte beschik-
baar. Andersom is voor Alkmaarse cultuur makers die 
een carrièrestap willen maken, de Metropool dichtbij.
 Niet alleen voor de Metropool Regio Amsterdam 
is Alkmaar dichtbij, maar natuurlijk ook voor de regio 
eromheen. Het culturele aanbod van Alkmaar is aan-
trekkelijk voor meer dan 300.000 mensen in dat gebied. 
De stad is daardoor het knooppunt tussen de regio en 
de Metropool.
 Dat de ambitie om urban hub voor de Metropool 
te willen zijn geen gekke gedachte is, bewijst de komst 
in 2016 van de Karavaan. Deze theaterproducent ves-
tigt zich permanent in Alkmaar, juist omdat Alkmaar di-
rect ten noorden van de Met ropool ligt. 
 De positie van urban hub is ook uitgangspunt ge-
weest voor het hoofdstuk cultuur van het coalitieak-
koord 2015 -2018. Voor de economische ont wikkeling 
van de stad is een zo compleet mogelijk cultureel aan-
bod van groot belang.

2.3 drie aanVullende elementen
In deze nieuwe cultuurnota spelen drie elementen de 
hoofdrol. 
 Alkmaar is een productiestad. Cultuur is niet iets 
wat je alleen passief, als toeschouwer, kunt beleven. 
Er moet ook cultuur ‘gemaakt’ worden. Dat stimuleer t 
het culturele leven op zich. Het maakt de stad nog le-
vendiger, dus is het aantrekkelijk om er te wonen of er 
een keer als cultuursnuiver naar toe te gaan.
 Een cultureel levendige stad houdt jongeren vast. 
En dat is wel zo pret tig in verband met een evenwich-
tige bevolkingsopbouw.
 Stilstand is acht er uit gang. Cultuur moet zich keer  
op keer ver nieu wen. Als er niet van tijd tot tijd iets nieuws 
gebeur t, bloedt de cultuur en daarmee de stad dood.

Cultuur trekt ook veel bezoekers van buiten, die alle-
maal  bijdragen  aan  de  economie  van  Alkmaar.  Het 
staatje in bijlage D  geeft een goed beeld van de vele 
bezoekers  die  voor  cultuur  naar  Alkmaar  komen. 
Daaruit  blijkt  dat  bijna  350.000  bezoekers  per  jaar 
speciaal  voor  cultuur  komen.  Gemiddeld  besteden 
bezoekers  aan  Alkmaar  €  45  per  keer.  Dat  betekent 
dat  cultureel  bezoek van buiten aan Alkmaar ruim € 
15 miljoen bijdraagt aan de Alkmaarse economie.
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3 alkmaar produCtiestad

3.1 stad met allure
Met de Karavaan heef t Alkmaar een grote cultuurspe-
ler binnengehaald. Dat de Karavaan naar Alkmaar is 
gekomen, is niet voor niets. De organisatie schat de 
culturele voor zieningen in Alkmaar hoog in en vindt de 
combinatie van stad en plat teland aant rekkelijk. 
 Alkmaar heef t ruimte genoeg voor dit soor t pro-
ducenten. En voor veel andere creatieve, innovatieve 
en ambachtelijke kunstenaars in hun kielzog. Alkmaar 
is blij daarmee. Als het maken van kunst, het laten zien 
er van en het genieten er van in de stad blijf t, lever t dat 
arbeidsplaatsen op. 
 De gemeente is vooral blij met de komst van de 
Karavaan omdat ze hoopt en ver wacht dat deze instel-
ling een epicentrum van vernieuwing kan worden. Niet 
alleen voor de podiumkunsten, maar ook voor de beel-
dende kunst die immer s altijd nauw bij de voorstellin-
gen van de Karavaan wordt bet rokken. Tevens kunnen 
jonge kunstenaars met ambitie bij de Karavaan terecht. 
Belangrijk is ook dat bij Karavaan de deur en openstaan 
voor bezoekers die mee willen helpen aan een produc-
tie. En omdat er eveneens voorstellingen zullen plaats-
vinden, kunnen ook de ‘passieve’ genieters van kunst 
en cultuur er straks terecht.
 Alkmaar heef t veel ruimte waar kunstenaars hun 
werk kunnen doen. Er is een atelierbeleid, waarin het 
beleid voor ateliers in leegstaande panden van de ge-
meente is geregeld. Maar dat moet worden aangevuld.
De kunst wereld vraagt om zogenaamde opensource-
werk plaat sen. Dat zijn werk plaat sen waar beroepskun-
stenaar s, amateurs en ondernemers terecht kunnen. 
Ze delen niet alleen de ruimte, maar ook het gereed-
schap. Groot voordeel er van is dat de gebruikers el-
kaar beïnvloeden (ze werken samen, brengen elkaar op 
ideeën, verhogen daarmee de k waliteit van hun werk) 
maar ook dat ze de kosten laag kunnen houden. Dit 
soor  t werk plaat sen is er in feite al wel in Alkmaar, maar 
ze zijn in zekere zin beperkt. Het Grafisch Atelier bij-
voor 

van kan t 

Produceren beeldende kunst krijgt voor rang
Alkmaar wil geen nieuw museum voor beeldende kunst. 
De regio is met Kranenburgh in Bergen dat zich sinds 
enkele jaren r icht op moder ne kuns t, in dit opzicht goed  
voor zien. Bovendien is er in Alkmaar, zowel in de stad 
als in de dorpen, ruimte genoeg om eigentijdse kunst 
aan het publiek te laten zien. 
 Zoals tijdens de manifestatie ‘Kunst op kamers’ 
in Graf t-De Rijp. Of in Koel310. Straks kan er video-
kunst worden getoond op de wanden van het grand 
café van het nieuwe Filmhuis. De Karavaan neemt ook 
exposities in hun plannen mee. Het nieuw te bouwen 
poppodium is geschikt voor tentoonstellingen. En wat 
te denken van openluchtexposities, zoals afgelopen 
jaar Vaar  t op het Bolwerk ? Er zijn in Alkmaar veel meer 
mooie plekken waar dit soor  t tentoonstellingen kunnen 
worden gehouden, bijvoorbeeld grote tuinen en par ken. 
 Een grotere productie van kunst in Alkmaar, jawel, 
maar onder voor waarden. De productie heef t wel kwa-
liteit, bijvoorbeeld, willen de werkplaatsen en de ge-
meente eraan kunnen meewerken. De productie is een 
aanvulling op wat er al wordt gemaakt, onderscheidt 
zich er  van. Ook helpt het Alkmaar als kunst- en cultuur- 
stad op de ( inter-) nationale kaar t te zet ten.
 Kwaliteit en relevantie zijn dus belangrijke meet-
punten. Maar dat geldt ook voor aspecten als: zit de or-
ganisatie van het project goed in elkaar ? klopt de be-
groting er van wel? hoe denk t men het publiek er warm 
voor te laten lopen?
 De gemeente vindt samenwerking eveneens be-
langrijk. Professionals kunnen amateurs erbij betrek-
ken. Amateur s kunnen onder ling de krachten bundelen. 
Dat kunnen beroepskunstenaars ook doen. De kunste- 
naars kijken tevens buiten hun eigen wereld. Valt er 
samen te werken met creatieve en commerciële on- 
dernemers? Ook zien en benut ten kunstenaar s de mo-
gelijkheden van samenwerking met de sector zor g en 
welzijn. Ook van belang is de vraag: hoe lang beklijf  t 
een productie? is er een markt voor ? kunnen we er na 
jaren en jaren nog van genieten?

3.2 basis op orde
Faciliteren van productie
Er is in bestaande atelier s, zoals gezegd, al de nodige 
ruimte voor kunst producties. Groei van de productie 
waarop de gemeente hoopt, kan worden opgevangen 
in leegstaande panden. De deelnemers aan de t wee 
conferenties waarop deze cultuurnota in de steigers is 
gezet, is gevraagd om te komen met voorbeelden van 
gebouwen die geschikt zijn als ateliers waar meerdere 
kunstenaars (samen) aan hun projecten kunnen werken. 

Gemeente faciliteer t, betaalt niet
Voor dit alles geldt, dat de gemeente zulke werkplaat-
sen niet gaat oprichten en betalen. Wel kan de gemeen-

rouwens geld worden verdiend.
Evenals aan ondersteunende horeca. 

sen die tevens kunnen dienen als 
opslag, kunnen ook gebruikt worden voor workshops, 
demonstraties en culturele evenementen. Aan de or-
ganisatie daar 

beeld is, naast ontwerpers en studenten van 
kunstacademies, alleen open voor 
beroepskunstenaars. De Kaas-fabriek (FabLab) 
houdt zich vooral met ict-achtige zaken bezig.

De opensourcewerkplaats die de gemeente 
graag wil is bedoeld voor alle creatieve uitingen die 
er te bedenken zijn. 
 Deze werkplaat 
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te dit soor t initiatieven ondersteunen en er ruimte voor 
scheppen (vergunningen!). Instellingen of ondernemin-
gen die zo’n werkplaats willen beginnen, kunnen een 
beroep doen op de gemeente. Dat geldt ook voor be-
staande werkplaatsen die hun focus willen verleggen. 

Meeschrijver Ron Hamers (4 8 )
Functie: ‘Betrokken Alkmaarder en cultuur lief hebber ’
Schreef mee over : Opensourcewerkplaatsen

Iedereen kon meeschrijven aan de cultuur nota. Wat vind je van deze 
aanpak?

‘Ik vond het weer eens iets anders. Je kunt wel een grote mond hebben over 
hoe het cultuur beleid van de gemeente er uit zou moeten zien, maar als de 
gelegenheid er is om mee te praten, moet je die kans ook benut ten.’

Wat was jouw inbreng?
‘Ik heb me ger icht op opensourcewerk plaatsen. Ik heb wat onder zoek gedaan 
op internet. Ben ook in zulke werkplaatsen geweest. Ik pleit vooral voor een 
grote opensourcewerkplaats, een cent rale plek in de stad waar meer disci-
plines en oude en nieuwe ambachten samen kunnen wer ken. Daar werken 
dan mensen die verstand hebben van bijvoorbeeld elektronica, elektr iciteit, 
metaal, hout en die kunnen elkaar aanvullen, zelfs uitdagen. Dat maakt het 
interessant om er te gaan wer ken. Dan blijf t het niet alleen bij prototyping, 
maar kan ook de volgende st ap, productie, in die werkplaats wordt gemaakt. 
Dat past ook in de nieuwe economie: lokaal produceren in plaats van in Zuid-
west-China.’

Opensourcewerkplaats
De deelnemers aan de t wee cultuurconferenties heb-
ben tal van voor beelden aangeleverd van hoe een open- 
sourcewerk plaat s eruit zou kunnen zien. 

} Videolab
Een videolab, daar is behoef te aan in Alkmaar. Daar 
kunnen filmmakers apparatuur delen, kunnen ze elkaar 
coachen. Studenten van de Filmacademie kunnen er 
aan de slag met hun por t folio. Singer-songwriters kun-
nen er een promotiefilmpje laten maken. Dat vergroot 
de kansen van de jonge kunstenaars op een mooie 
loopbaan. Bovendien bindt zo’n voor ziening hen aan 
Alkmaar.
 Zo’n videolab kan tevens ander doelen dienen. In 
samenwerking met Ar tiance en de bibliot heek kunnen 
er lezingen en workshops worden gehouden. Ook gez a- 
menlijke projecten met mediabedrijven, zoals de lokale 
omroep Alkmaar Centraal, kunnen er toe leiden dat de 
kwaliteit van de productie op een hoger plan komt. 
 Als ver lengstuk van het videolab kan een cinebus 
dienen. Daarmee kunnen op locatie producties worden 
ver toond.

} Orgelwerkplaats
Alkmaar staat bekend om zijn grote aantal belangwek-
kende orgels. Die moeten wel onderhouden worden. 

Een orgelwerk plaats waar mensen samen komen die 
er verstand van hebben (en die mogelijk bruikbare con-
tacten hebben met professionele orgelbouwers), kan 
bijdragen aan het behoud van de orgels. Met de ken-
nis en er varing die zich in de loop van de tijd optast in 
zo’n werkplaats, kan mogelijk later zelfs geld worden 
verdiend.

} Kleinkunst werkplaats
De gemeente Alkmaar omar mt de kleinkunst. In het co-
alitieakkoord 2015 -2018 is dat opgetekend. De komst 
van de Karavaan kan de kleinkunst een zet in de goede 
richting geven. Jong talent kan zich hier verder bekwa-
men, leren produceren en presenteren. Gearriveerde 
beroeps kleinkunstenaars zouden hen daar bij kunnen 
helpen. Amateurs kunnen gebruik maken van facilitei-
ten die anders onbereik baar voor hen zijn.

} Modewerkplaats
Mode is ook een vorm van kunst. In een werkplaats 
kunnen modeont wer pers het vaak ambachtelijke werk 
verrijken met vernieuwende manieren van ont werp en 
productie. In die werkplaats kunnen winkeliers de rol 
van coach spelen. Diezelfde ondernemers zouden in 
hun winkels ruimte kunnen maken voor presentaties 
van de kleding die in de werkplaats is ont worpen en 
gemaakt.

} Textielwerkplaats
In een textielwerkplaats gaan wevers aan de slag. De 
stof fen die zij maken kunnen in een pop-upwinkel wor - 
den gepresenteerd. Anderen (zowel beroeps als star - 
ter s en amateur s) kunnen van de kennis en de mater ia-
len van de wever s gebruik maken. Koppeling met de 
modewerk plaat s ligt voor de hand.

} Promotiewerkplaats
Kunst maken is één, maar het onder de aandacht van  
het (grote) publiek brengen is een heel ander verhaal. 
Deskundigen op dat gebied stellen in een promotiewer k- 
plaats kennis en materiaal beschikbaar. Ook wijzen ze 
de kunstenaars de weg in de wereld van de sociale me- 
dia en de t wee- en drievlakborden. Waar in de stad mag 
je je af fiche aanplakken? Plaatselijke communicatie- 
bureaus zouden (bij toerbeur  t) ruimte beschikbaar kun-
nen stellen voor zo’n werk plaat s. 

} Car illonwerk plaat s
Bij één van de car illons zou een carillonwerk plaat s kun- 
nen komen. Er zou een oefenklavier kunnen worden 
geïnstalleerd waarop jonge beiaardiers het vak verder 
onder de knie kunnen krijgen. De beiaardiers die in de 
werk plaat s komen, zouden en passant het idee kunnen 
uit werken om de burger te vragen playlists aan te le-
veren voor de carillons van de Waag en de Grote Kerk. 
Dat is goed voor het stadsgevoel.
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3.3 Cultuur diChtbij 
Productie door amateurs
Er zijn in Alkmaar zeer veel amateur s die muziek of beel-
dende kunst maken, aan toneel doen, in musicals spe-
len of aan kleinkunst doen. De kwaliteit van wat zij doen 
wordt hoger als ze zich laten begeleiden door beroeps-
ar tiesten. De gemeente doet hier een duit in ’t zakje: 
er is een subsidiepot voor amateur producties. Het mes 
snijdt aan t wee kanten. Amateurs kunnen dicht bij huis 
onder steuning krijgen. Professionals kunnen in de stad 
( blijven) werken. Er ontstaat zo een net werk van ama-
teurs en professionals. 

Nieuweling in kielzog van ar rivé
Wat zou het mooi zijn als nieuwe producties van begin-
nende kunstenaars kunnen meelif  ten met programma’s 
van de gevestigde orde. Een plaat selijke cabaretier in 
het voorprogramma van een grote naam. Een singer-
songwriter in de marge van een grote band. Een beel-
dend kunstenaar in het kielzog van een ar rivé. Daar mee 
maak t niet alleen het publiek kennis met de nieuwe-
ling, maar ook de al gearriveerde beroepskunstenaar. 
Zo komen nieuwelingen makkelijk in hun stad bij het 
publiek en worden ze mogelijk eerder opgemerkt. 

Geen grenzen tussen professionals en amateurs
De gemeente is er een groot voorstander van dat gren-
zen tussen beroeps en amateurs ver vagen. Daar heb-
ben de amateurs profijt van, maar de professionals ook. 
Als beroeps samen met amateurs de wijken en dor pen 
intrekken wordt hun bekendheid groter. Wie weet wor-
den ook professionals van elders er toe verleid naar 
Alkmaar te komen om het 

Leren van elkaar
Een ar tiest die produceer t, raakt er varen. Dat proces 
gaat sneller als je samenwerkt met anderen. De ge-
meente vindt dan ook dat productiefaciliteiten geschik t 
moeten zijn voor samenwerkingsvormen: amateurs 
met beroeps, professionals met commerciële onderne-
mers. Uiteindelijk plukt daar elke producent de vruch-
ten van.

Cultuur op festivals en open podia is ook dicht bij
Festivals zijn ook een middel om cultuur dichterbij te 
brengen. Alkmaar kent daar genoeg voorbeelden van, 
zoals Kaeskoppenstad, Zomer op het Plein, Zomer in 
De Mare, het Brug theater  festival en Kunst tot de Nacht 
in de stad en bijvoor beeld het Midwinter   festival en Floor 
in de dorpen. Juist door de laagdrempelige presentatie 
komen meer Alkmaarder s met cultuur in aanraking. Die- 
zelfde voordelen hebben ook de open podia in buur ten 
en wijken. De gemeente wil dit soor  t activiteiten graag 
ondersteunen.

zelfde te doen. Dat kan lei-
den  tot  meer  en  betere  producties.  Het 
subsidiebeleid  van  de  gemeente  heeft  voldoende 
mogelijkheden  om  professionals  die  amateurs 
ondersteunen te faciliteren.
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4 alkmaar aantrekkelijk Voor  
 jongeren

4.1 stad met allure
Het voordeel van Alkmaar
Waarom trekken veel jongeren (de groep tot eind 20 ) 
naar de grote steden zoals Amsterdam? Onder meer 
omdat ze daar meer uitgaansmogelijkheden vinden. 
Zeker, Alkmaar zal nooit in dit opzicht kunnen concur-
reren met de hoofdstad. Maar er zijn wel degelijk mo-
gelijkheden om zodanig aan het culturele aanbod te 
sleutelen dat jongeren meer in Alkmaar uitgaan.

Jongeren zorgen voor vernieuwing
Ont wikkelingen gaan als altijd snel in de culturele we-
reld. Verenigingen en instellingen hebben nogal eens 
moeite om dat tempo bij te houden. Waar ze een sprong 
voor waar ts zouden moeten maken, komen ze soms 
niet verder dan een stap. Dit is de oor zaak dat jongeren 
zich dikwijls niet zo thuis voelen in zo’n organisatie. 
Daarmee missen culturele organisaties soms de boot.
 Om de sprong voor  waar  ts te kunnen maken, moe-
ten organisaties open staan voor een nieuwe denk rich-
ting. Jongeren zijn bij uit stek geschik t om die richting 
aan te geven. Jongeren doorbreken makkelijker oude 
denkpatronen, zijn vaak creatiever, staan meer open 
voor (nieuwe vormen van) samenwerking. Jongeren 
brengen meer dynamiek in een organisatie. Die zou  
dus alle zeilen moeten bijzet ten om de jeugd binnen 
te houden.

Generatie Z
Een omslag in het denken bij de or ganisat ies is te meer 
hard nodig omdat er een generatie aankomt, de gene-
ratie Z (1995 -2015 ), die opgroeit met de computer, die 
de tablet en de smar tphone altijd bij de hand heef t, die 
altijd en overal aan informatie komt. Ze houden van 
vrijheid, zijn zelfstandig, nemen verant woordelijkheid 
en initiatief, privé en werk zijn minder strak van elkaar 
gescheiden.
 Tegelijker tijd – ongeacht de globalisering of mis-
schien wel juist daarom – willen ze gewor teld zijn in de 
regionale of lokale samenleving. En het levenstempo 
mag wel een versnellinkje lager. Ook hierop moeten 
culturele organisaties inspelen.

Visie op Night culture
Night culture, dat gaat over culturele activiteiten voor 
jongeren. Te denken valt aan festivals en dancefees-
ten (die zich altijd diep in de nacht afspelen, vandaar ). 
In 2014 is er een debat over gehouden. Het Alkmaarse 
Nacht genootschap ( voor en door jongeren) is bezig met 

de uit werking van de resultaten van dat debat. Het ge-
noot schap zou daar bij wel wat meer van de Alkmaar se 
jeugd willen horen. Er moeten uiteindelijk afspraken 
uitrollen over grote activiteiten in en buiten het cent r um 
van Alkmaar. Die kunnen maar beter bij de jongeren zelf 
vandaan komen dan van bovenaf opgelegd zijn.

Generaties t rekken samen op
De gemeente wil niet dat de Alkmaar se culturele wereld 
bestaat uit t wee van elkaar gescheiden continenten: 
een voor de jongeren, een voor de rest. Dance én orgel- 
spel in de Grote Kerk in één evenement; gevestigde 
beeldende kunstenaars exposeren samen met jong ta- 
lent; jonge aanstor mende musici spelen in masterclas-
ses samen met ar rivés: die mengvormen, dáár wil de 
gemeente heen.

Meeschrijver Jörgen van den Wijngaar t (41)
Functie: Regiocoördinator Kunstbende
Schreef mee over : Talentont wikkeling jongeren

Iedereen kon meeschrijven aan de cultuurnota. Wat vind je van deze 
aanpak?

‘Ik vond het zinvol om culturele thema’s met anderen te bespreken. Het is 
goed dat de gemeente zich op deze manier laat beïnvloeden door de men-
sen voor wie het beleid wordt gemaakt.’

Wat was jouw inbreng?
‘De Kunst bende heef t een sterke lijn van lokaal, via de provincie naar landelijk. 
Talenten kunnen dus via Kunst bende doorstromen naar landelijk. Dat werkt 
heel goed vanuit Alkmaar. De stad ligt mooi cent raal in Noord-Holland.’
 ‘Talenten moeten elkaar kunnen ontmoeten. Als een talent bijvoor-
beeld nog op school zit, is hij al gauw een vreemde eend in de bijt omdat hij 
een van de weinigen met een creatieve gave is. Als hij ander en kan ontmoeten, 
kan hij bevestigd zien dat hij zo’n mooi talent is. Als hij op een eilandje blijf t 
zit ten, komt dat er niet uit.’
 ‘Het is voor  ts belangrijk dat amateurs in contact komen met profes- 
sionals. Dat geldt andersom ook. Amateurs en professionals kunnen van  
elkaar leren.’

4.2 basis op orde
Digitaal cultuurplat form
Het is bekend, jongeren zijn vergroeid met hun smar t-
phone, ze hebben vooral digitaal contact met elkaar. 
Alk maar wil dan ook toe naar een digitaal plat  form waar- 
op jongeren culturele en sociale activiteiten kunnen 
posten, elkaar kunnen uit nodigen, waarop ze kunnen 
discussiëren over van alles en nog wat. Als zo’n plat- 
form goed blijk t te werken, wil de gemeente daarnaast 
een meer algemeen digitaal plat form voor culturele en 
sociale activiteiten oprichten.

Mogelijk heden voor 16  -18 jaar
De groep van 16  -18-jarigen voelt zich momenteel wat 
in het vergeethoekje gedrukt. De Alcoholwet die het 
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schenken van alcohol aan die groep onmogelijk heef t 
gemaakt, heef t indirect als gevolg dat er nauwelijks 
feesten voor deze leef tijdsgroep worden gehouden. 
‘Geen drank, geen feest’, dus. Alk maar ver  wacht dat het 
na verloop van tijd gewoon zal zijn geworden dat deze 
groep nu eenmaal niet mag drinken en dat er culture-
le activiteiten ont st aan die daarmee rekening houden. 
Er zijn immers ook al populaire ‘frisfeesten’ voor nog 
jongere groepen.
 Feesten die op de leef tijdsgroepen 16  -18 en 18+ 
samen zijn gericht, vragen om nieuwe regels die ver  vol-
gens wel strikt nageleefd moeten worden. Te denken 
valt aan polsbandjes en legitimatie aan de bar, waar bij 
beveiligers toezicht moeten houden. 
 Als dit allemaal goed op de rails kan worden ge-
zet, is er weer een reden voor jongeren om in Alkmaar 
te blijven.

Instellingen en jongeren
Culturele instellingen kunnen ruimte maken voor ‘snuf-
felstages’ voor jongeren. Via een digitaal plat form bie-
den ze de mogelijk heid om een dag je mee te lopen, aan 
optredens, voorstellingen of exposities mee te werken.
 Daar moet dan wel iets tegenover staan. Jonge- 
ren die zo’n snuf felstage hebben gehad, schrijven ver- 
volgens een blog over hun er varingen. Of tijdens hun 
stage verzorgen ze een live videost ream. Of ze orga-
niseren zelf een excursie door de stad, een monumen- 
tale kerk of een museum. Ze kunnen daarmee ook nog 
eens kor ting verdienen op het aanbod van de culture-
le instellingen. 

Een buitenplaats voor jongeren
Een plaats ergens buiten waar jongeren elkaar kunnen 
ont moeten, dat zou mooi zijn. Géén hangplek maar een 
plaats waar jongeren zich kunnen vermaken met bij-
voorbeeld straatar tiesten. Of verenigingen of instellin-
gen kunnen er een staaltje van hun kunnen tonen. Het 
Stadsst rand aan de Noorderkade zou een mooie plek 
zijn. Daar zou zo maar eens een cultureel festival of 
een parade kunnen worden georganiseerd. Te combi- 
neren met een foodtruckfestival. Dat maakt het nóg 
aant rekkelijker.

Financiële basis
Wil je iet s organiser en, dan is er altijd geld mee gemoeid. 
Jongeren kunnen inmiddels daar voor terecht bij de 
Stichting Talent And Dreams (STAD) die een fonds be-
heer t. Daaruit kunnen kleine bijdragen aan algemene 
(dus niet per se culturele) activiteiten voor jongeren 
worden betaald. 
 De gemeente is benieuwd of zo’n aanpak ook voor 
grotere act ivi teiten kan worden gehanteerd. Init iat ieven 
zijn welkom. Jongeren kunnen op deze manier, gebr uik 
makend van hun eigen kennis van doelgroepen en inte-
resses, zelf de programmering bepalen. Daarbij kunnen 

instellingen als STAD, Koel310, Kunst bende en poppo-
dium Victorie allicht helpen.

4.3 Cultuur diChtbij
Vrijplaats voor jongeren
Voor jongeren die een dancefeest of een fest ival willen 
organiseren, is al veel meer mogelijk dan pak weg vijf 
jaar geleden, zo bleek uit het debat Night Culture. Maar 
daar mee zijn we er nog niet, vinden de jongeren zelf. Er 
moet een vrijplaats zijn waar de subcultuur die per de-
finitie aan jongeren hangt, tot bloei kan komen. Nu is in 
Koel310 aan de Koelmalaan al veel mogelijk, maar er is 
behoef te aan nog zo’n plek. De gemeente kan niet zo’n 
broedplaats opzet ten, omdat dit nu eenmaal niet de 
taak van de gemeente is. Zoiet s hoor t vanuit de samen-
leving zel f op te bor relen. De gemeente kan wel er voor 
zorgen dat een initiatief niet op regelgeving strandt. 

Cultuur festivals voor jongeren
Instellingen en verenigingen kunnen meer te weten ko-
men over de voorkeuren van jongeren door speciale 
evenementen voor deze groep te organiseren. Te den-
ken valt aan een museumnacht speciaal voor jonge-
ren. Of een cultuurmar kt. Evenementen dus die laag- 
drempelig zijn en waarop jongeren kunnen proeven van 
wat de instellingen en de verenigingen zoal te bieden 
hebben. Jongeren kunnen ver volgens aangeven wat 
hen wel en niet bevalt. De organisatoren kunnen hun 
aanbod daar dan weer op afstemmen. 

Dichtbij blijven
Al in de hoogste klassen van het voor tgezet onder wijs 
moet het de aankomende kunstenaars en cultureel on-
der nemer s duidelijk worden gemaakt dat Alkmaar er al-
les aan wil doen om ze de mogelijk heid te bieden st raks 
ná hun studie, of zelfs al tijdens de studie, in Alkmaar 
te werken. Dat kan door atelierruimte aan te bieden, 
vergunningen te verlenen, aansluiting bij een net werk 
te ver 

Dichtbij communiceren
Instellingen en verenigingen zouden een deel van hun 
communicatie- en promotiebudget aan jongeren moe-
ten geven. Jonger en hebben zo hun eigen (digitale) com-
municatiekanalen. Met de promotiegelden die organi-
saties hen beschik baar stellen, kunnen de jongeren die 
kanalen benut ten om voorstellingen, concer ten, expo- 
sities van die organisaties in de aandacht van hun leef-
tijdgenoten aan te bevelen. Het initiatief hier toe wordt 
niet alleen van de organisaties ver wacht. De jongeren 
zelf moeten ook het voor touw dur ven nemen.

se culturele leven ook later van hun werk kan 
genieten en profiteren vergroot.

zorgen.  Daarmee  wordt  de  kans  dat  het 
Alkmaar- 
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Van dichtbij naar nationaal
Alkmaar moet talenten niet alleen meer ruimte bieden 
maar hen ook uitdagen. De talentenjachten Alkmaar s 
Talent en Kunst bende die een springplank naar natio-
naal niveau vormen, verdienen het verder uit gebouwd 
en versterkt te worden. Aan deze compet it ies kunnen 
workshops, exposi t ies, opt r edens worden opgehangen.  
Talenten die er echt uit springen, kunnen exposeren dan 
wel optreden bij instellingen als Resto Van Har te, De 
Telefoon Centrale, Koel310, STAD, Victorie, Ar  tiance, 
Alkmaars Singer-song writer scollectief, Popronde, Pop- 
Spor t, Popup en Expeditie Toekomst.
 Een dergelijke ‘talentont wikkelingslijn’ kan een 
cultuurproject met allure worden. Zelfs zodanig dat 
het talent uit de hele provincie naar Alkmaar trekt. Het 
moet zo zijn dat talenten weten dat er in Alkmaar iets 
te halen valt als ze willen doorgroeien.
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5 alkmaar VernieuWt

5.1 stad met allure
Vernieuwen is de komende jaren het Alkmaarse cul-
turele parool. Dat maakt de stad aantrekkelijker, niet  
alleen voor de eigen bewoners, maar zeker ook voor  
de g roeiende st room cultuur proever s en andere dag jes- 
mensen uit binnen- en buitenland. 
 De afgelopen jaren is er veel energie gestoken  
in het versterken van de basis. Er zijn bewuste keuzes 
gemaakt waarbij een duur zame en volwaardige infra- 
st ruct uur voor kunst en cult uur is aangelegd. Nu is de 
tijd gekomen om op de fundamenten verder te bouwen. 
Nu is de focus op verhoging van de kwaliteit, verbre-
ding van de markt en innovatie. Vernieuwen is daarbij 
geen doel op zich maar een middel. Een manier om 
nieuwe cultuurproducenten een kans te geven en nieu-
we doelgroepen aan te spreken. 
 Ver nieuwing kan vanuit de bestaande instellingen, 
verenigingen en (culturele) ondernemingen komen. De 
inspiratie daar voor kan dik wijls in eigen gelederen wor-
den gevonden. Soms moet de vonk van bui tenaf komen. 
Een idee, een ont  wikkeling wordt opgepik t en ver  wer k t 
tot een productie die misschien wel tot groot succes 
leidt. 

Zeker nieuwe makers worden uitgenodigd
Iedereen die bijdraagt aan de verhoging van de kwali-
teit en dus de allure, krijgt de ruimte om zich verder te 
ont wikkelen, maar pioniers met het beste idee krijgen 
voorrang van de gemeente Alkmaar. Dat wakker t im-
mers de ambities aan. Dat is weer een drijf veer voor 
verdere vernieuwing en ont wikkeling.
 Organisaties wordt gevraagd capaciteit en kennis 
beschikbaar te stellen aan die jonge pioniers met dat 
briljante idee, en om ruimte te bieden voor een demon-
stratie van nieuwe ideeën. Een buitenpodium zoals de 
Muzieknis in de Alkmaarderhout kan daar voor natuur-
lijk heel goed worden benut. En laat het publiek maar 
reageren en vragen stellen. Dat lever t weer nieuwe in-
zichten op.

Nieuwe wegen om te presenteren
Kunst staat of valt met presentatie, soms moeten daar - 
voor nieuwe wegen worden ingeslagen.
 De stadsbeiaardier is ter wijl hij speelt te zien op 
grote videoschermen die aan de Waag of aan de Grote 
Kerk hangen. En het publiek kan ver zoek nummers in-
dienen via een app. 
 Podiumkunstenaars presenteren zich op onge-
dachte plekken als winkels. Beeldende kunstenaars 
treden let terlijk naar buiten op fantastische plekken 
als het Bolwerk. 

De t wintig belangwekkende orgels van Alkmaar, door-
gaans alleen te zien en te horen tijdens een incidenteel 
concer t, komen extra in de spot light s tijdens een festi- 
val. In het kader daar van fietsen hele hordes van de 
Grote Kerk in Alkmaar naar de naamgenoot in Scher-
merhorn. Waarbij ook nog eens cultuur aan er fgoed 
wordt gepaard. 
 De bibliotheek die jaarlijks 500.000 bezoekers 
trekt, houdt aansprekende activiteiten op een buiten-
podium. 
 Dat zijn nieuwe wegen, die in veel gevallen alleen 
te bewandelen zijn als initiatiefnemer s worden gesteund 
door commerciële ondernemers.

Ambacht en kwaliteit
Vernieuwing moet wel kwaliteit hebben. Kwaliteit is te 
halen uit ambachtelijk werken. Erkende vor mgever s als 
Jan Taminiau, Iris van Herpen, Hella Jongerius weten 
dat allang, ze halen hun inspiratie hier uit. Alkmaar wil 
die manier van werken mogelijk maken door ruimten 
beschikbaar te stellen. Maar ook andere vormen van 
steun zijn mogelijk.

Leren van andere domeinen
Ver nieuwen is een kunst die je kunt leren door te kijken 
naar andere sectoren. Neem de zorg waar de laatste 
jaren ingrijpende verander ingen zijn doorgevoerd. Ook 
kan cultuur naar er  fgoed, spor  t en onder wijs kijken. De  
gemeente die immers thuis is in al die gebieden van  
de samenleving, kan helpen de verbindingen te leggen.  
Het is dan aan de kunstenaars om die contacten te gel-
de te maken.

Een Alkmaarse specialiteit
Over onder  wijs gesproken. Als je als stad beschik t over 
t wintig gerenommeerde orgels, moeten er mogelijkhe-
den zijn om een Orgelacademie te beginnen. Zoiets be-
staat eigenlijk al, maar dan alleen tijdens het Schnitger-
orgelconcours. De academie moet permanent worden. 
Jonge, talent volle organis ten moeten het hele jaar door 
in Alkmaar aan hun ontplooiing kunnen werken. Het 
zou mooi zijn als ook het keyboardonder  wijs bij Ar ti- 
ance en Legato er bij kan worden bet rokken. Dit biedt 
weer – door weder zijdse beïnvloeding – kansen op ver-
nieuwing.

Allure en kwaliteit basis voor vernieuwing
Vernieuwen, zeker! Maar niet zonder allure en kwaliteit. 
En ook niet zonder samenwerken. Dat instellingen, ver-
enigingen, onder nemers samen op t rekken is bepalend 
voor het succes van de vernieuwing. Alkmaar wil ook 
op cultureel gebied een vernieuwende stad zijn met al-
lure en een kwalitatief hoogstaand aanbod. Ze wil za-
ken ontdekken, meewerken, verbinden, vernieuwen.  
Ze wil oog hebben voor creatieve ambachten en duur-
zame culturele broedplaatsen. Ze wil naam maken met 
vooruitst revende (inter-) nationale cultuurprojecten.



20

Tom Hes (34)
Functie: Ondernemer ( Internetbureau Reyez! ). Organisator van een vrijdagse  
borrel waar cultuur producenten en commerciële onder nemers elkaar kun-
nen ontmoeten.
Schreef mee over : Samenwerking cultuurproducenten en onder nemers.

Iedereen kon meeschrijven aan de cultuurnota. Wat vind je van deze 
aanpak?

‘Goed idee. Er had alleen nog wat meer rucht baarheid aan mogen worden 
gegeven. Hoe meer mensen meeschrijven, hoe meer draagvlak.’

Wat was jouw inbreng?
‘Commerciële ondernemers kunnen zich meer laten inspireren door de cultu- 
rele sector en andersom. Men kan veel van elkaar leren. Ik pleit er  voor dat 
de krachten worden gebundeld in een plat form. Dat plat form moet duidelijk- 
heid geven over welke culturele activiteiten er allemaal zijn en welke com-
merciële onder nemers cultuur een warm har t toedragen. Ik weet uit mijn  
eigen net werk van commer ciële onder nemers dat er veel vraag is naar zo’n 
plat fo m.’ 
 ‘Het gaat niet helemaal om sponsoring. Het gaat meer om par tner-
schap. Commerciële ondernemers die lid worden van het plat  for m stor  ten 
een bepaald bedrag in een pot. Wanneer een ondernemer eens iets heef t 
waarbij hij een ar tiest wil inzet ten – de opening van een winkel bijvoorbeeld – , 
wordt een van de aangesloten kunstenaars daar voor gevraagd en die krijgt 
daar 

5.2 basis op orde
Samenwerken aan de basis als bron van vernieuwing
Vernieuwen, ja, maar dat betekent niet dat alles anders 
moet. Vernieuwen kan door meer en beter samenwer-
ken, binnen een bepaalde discipline, of met andere dis-
ciplines. Een nieuwe aanpak van marketing kan nieuwe 
doelgroepen opleveren. Samenwerking met instellin-
gen buiten de regio Alkmaar kan spannende producties 
opleveren. Als directeuren en voor zit ters van instellin-
gen en verenigingen bij elkaar in de keuken kijken, kan 
dat ook nieuwe inzichten opleveren. 
 Een culturele munt waarmee bij alle Alkmaarse 
cultuurinstellingen kan worden betaald, kan ook samen- 
werking aanjagen.
 Door een nieuwe aanpak van marketing kunnen 
nieuwe groepen cultuurproevers worden blootgelegd. 
Het aanbod van producties moet goed op elkaar wor-
den afgestemd, zodat er per product ie meer bezoekers  
kunnen worden geteld en kwaliteit van het gebodene 
omhoog gaat. 
 De promotie van cultuur moet worden uitgebreid. 
Daar mee vergr oot je de kans dat de cul t uur proever weet 
krijgt van wat er op cultureel gebied allemaal speelt.
 Het bestaande amateurkunst festival kan over 
meer dagen worden uitgesmeerd. Het  zelfde geldt voor 
de mani fest at ie Kunst tot de Nacht, die als de Alkmaars e 
Uit markt kan worden gezien. Ook act ivi tei ten in Theater 
De Vest, poppodium Victorie, Filmhuis Alkmaar kunnen 
mogelijk meerdaags worden. Dat moet op z’n minst 
worden onder zocht.

Broedplaatsen ook belangrijk voor de basis
Tijdelijke broedplaatsen als Koel310 en Hal 25 moeten 
kunnen blijven ont st aan. Broedplaatsen – mit s intensief 
gebruik t – zijn belangrijk voor de kwaliteit van de pro-
ductie en daarmee voor de basis.

Culturele en commerciële ondernemers vernieuwen 
met elkaar
Voor de vitaliteit van de cultuursector is het belangrijk 
dat men zich inlaat met ondernemers. Zo’n vorm van 
samenwerking vergroot onder meer de financiële mo-
gelijk heden van de cultuursector. De gemeente denkt 
dat er veel ondernemers zijn die een bijdrage aan het 
Alkmaarse culturele klimaat willen leveren. 
 Alkmaar heef t de laat ste tijd al bijeenkomsten ge-
or ganiseerd waarop cul t uur maker s en onder nemer s bij  
elkaar kwamen. De organisatie er van is inmiddels over-
gedragen. Een stap voor waar 

form waar creatievelingen, ondernemer s 
en techneuten kunnen spar ren. Kruisbestuiving leidt tot 
nieuwe initiatieven. Een symposium, nieuwe websites, 
open werk plaat sen, om maar iets te noemen.
 Er zit zel fs een verdienmodel voor culturele onder- 
nemers in het vat. Commerciële deelnemers aan het 
plat form kan een financiële bijdrage worden gevraagd. 
In ruil daar voor krijgen ze bijvoorbeeld vip-plekken op 
festivals. Of de opening van een winkel wordt opge-
luisterd met een optreden van een ar tiest die bij het 
plat form is aangesloten.

Cross-over met andere sectoren in de basis
Een project als ‘Dag en dauw’ illustreer t wat Alkmaar 
bedoelt met de suggestie aan de cultuursector om sa-
menwerking met andere sectoren zoals zor g maar ook 
spor t en natuurbehoud te zoeken. ‘Dag en dauw’ be- 
trek t ouderen bij het culturele leven en bestrijdt daar-
mee en passant de eenzaamheid die een toenemend 
probleem is in die bevolkingsgroep. 
 Doel is om samenwerken en net werken (ook en 
voor al met onder nemend Alk maar ), marketing, program- 
mering te verbreden én te verbeteren. Iedereen wordt 
daarbij uitgedaagd buiten gebaande paden te treden, 
out of the box te denken om de kwaliteit en de allure 
van het culturele aanbod in Alkmaar op een hoger plan 
te brengen.

voor geld uit die pot. Hiermee krijgen talenten extra kansen ervaring 
op te doen, naast alle bestaande  mogelijkheden.'

ts zou zijn de oprichting 
van een plat 

Een voorbeeld uit de markt: de Ringersfabriek 
Vernieuwing  kan  ook  plaatsvinden  door  markt- 
initiatieven. Een belangrijk initiatief hiervoor is de 
herbestemming  van  de  Ringersfabriek.  Door  dit 
markante  gebouw  een  nieuw  leven  te  geven  met 
commerciele  en  culturele  initiatieven  neemt  de 
aantrekkingskracht van Alkmaar, en van Overstad, 
zeker toe. De basis wordt breder.
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5.3 Cultuur diChtbij
Gebruik van het water in Alkmaar leid t tot nieuwe moge- 
lijkheden
Er is zoveel water in het centrum van Alkmaar en di-
rect daarbuiten, dat zich de vraag aandient waarom 
daar van niet meer gebruik wordt gemaakt om cultuur 
meer ruimte te geven. De Lindegrachtconcer ten en de 
Sluisconcer ten in West-Graf tdijk zijn voorbeelden van 
wat er mogelijk is: drijvende podia dus. Ook muzikale 
waterparades en water festivals moeten mogelijk zijn.

Dichtbij voor alle culturen 
In Alkmaar zijn alle culturen welkom. Het hele aanbod 
van cultuur is voor elke Alkmaarder, van welke afkomst 
dan ook. Sommige allochtone bevolkingsgroepen hou-
den zich nu nog wat afzijdig. Alkmaar wil dit doorbre-
ken door het zaadje te planten bij de jeugd en dat moet 
gebeuren in het onder wijs.

Vroeg en dichtbij leren vernieuwen
Op scholen wordt een beroep gedaan om meer aan cul-
tuureducatie te doen. Cultureel getinte schoolse be-
zigheden hebben een positieve invloed op niet alleen 
rekenen, taal en lezen maar ook op het vermogen om 
samen te werken en om te gaan met veranderingen. Er 
is samenwerking tussen onder wijs en instellingen als 
Ar 

 

voor zorgen dat kin-
deren met (meer) plezier lezen. Vanaf 2017 zet de ge-
meente daar zwaarder op in. Het is de bedoeling dat 
een en ander wordt afgesproken in het overleg met de 
scholen. Geld hier voor komt uit de gemeentelijke pot 
voor cultuureducatie.
 Ouders moeten vaker bij cul turele act iviteiten van 
de school van hun kinderen worden bet rokken. Een idee  
is kleinschalige familiefestivals te organiseren, waar-
bij zelfs de jongsten het podium kunnen beklimmen. 
Ouders en hun kinderen komen zo in aanraking met 
het (nieuwste) cultuuraanbod. Ze kunnen ver schillen-
de kunst vormen uit proberen, kunnen met nieuwe tech-
nieken aan de slag.

Het voorgaande gaat heel erg over het basisonder wijs. 
De gemeente z iet mogelijk heden om ook in het voor  tge-
zet onder wijs cultuureducatie (terug) op de agenda  
te zet ten.
 Cul tuur educatie kan tevens op een hoger plan ko- 
men door cultuur in de wijk te brengen. Te denken valt 
aan act ivi tei ten als ‘Elke schilder zijn eigen raam’, het 
beschilderen van straatmeubilair en huiskameroptre-
dens. Kinderen kunnen zo let terlijk om de hoek ken-
nis maken met muziek of beeldende kunst. De afstand 
tussen instelling voor cultuureducatie (meestal in het 
cent rum van de stad te vinden) en burger wordt daar-
mee let terlijk kleiner. 

Leren na voorstellingen, exposities of festivals overal 
mogelijk
Nadat een cultuur proever bij een show of expositie is 
geweest, kan hij een cursus volgen, die ter uggrijpt op 
wat hij gezien of gehoord heef t. Zo kan hij leren van de 
nieuwe technieken en oude ambachten die de ar tiest 
heef t gebr uikt of beoefend.

 
 De gemeente wil dat scholen vooral meer doen 
om kinderen aan het lezen te krijgen. Lezen is ook de 
basis van cultuureducatie. Die basis kan worden ver-
sterkt door leesconsulenten die er 

tiance, de bibliotheek en de Kaasfabriek. Maar die 
relatie zou steviger kunnen. 
 CultuurPrimair,  dat  door  Artiance  wordt 
verzorgd,  biedt  een  meerjarig  aanbod  van  kunst  en 
cultuur en is daarmee de schakel tussen de culturele 
instellingen (Canadaplein) en het primair onderwijs in
 de wijk, inclusief de voormalige gemeenten Graft-De 
Rijp  en Schermer.  Maar  die  relatie  zou nog steviger 
kunnen.  Om  die  reden  is  het  programma  Cultuur-  
educatie  met  Kwaliteit  ontwikkeld.  Deze  regeling 
gaatin 2017 een nieuwe periode van vier jaar in. Het 
accent  zal  dan  liggen  op  het  bestendigen  van 
cultuureducatie  in  het  onderwijs  door  middel  van 
duurzame  en  concrete  afspraken  tussen  gemeente 
en het onderwijs.
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6 Cultuurnota 2013 alkmaar en  
 Coalitieakkoord 2015 -2018 
 uitgangspunten

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Alk-
maar heef t in 2013 een cultuurnota (‘Cultuur zonder 
grenzen 2.0’) vastgesteld. Dat stuk blijf t ruggengraat 
van het beleid. Eerdere cultuurnota’s zijn ver vallen.
 In het coalitieakkoord 2015 -2018 is vastgesteld 
dat de culturele basis op orde moet zijn voor een sterke 
economische ont wikkeling. 
 Meer over de vorige cultuurnota en het coalitie-
akkoord in de bijlagen.
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7 subsidies

Conform het subsidieplan 2016 en navolgende beslui-
ten is het cultuurbudget in 2016 als volgt besteed.

omschrijving       Bedrag in €
theater de vest en Grote sint Laurenskerk   4.440.000
Bibliotheek       2.823.680
stedelijk museum      2.772.000
Ar tiance       1.221.000
poppodium ( inclusief reser ve na verhuizing)  838.000
Karavaan       165.000
Filmhuis Alkmaar      140.000
Kunstuitleen       98.757
Grafisch Atelier      67.623
Extra budget amateurkunst coalitieakkoord  35.000
Extra budget beeldende kunst coalitieakkoord  25.000
overige uitgaven ( zie bijlage E  )    833.335
Budget Basis op orde voor (nieuwe) culturele 
 activiteiten 2016      77.811
Budget ppK voor culturele projecten door 
 beroepskunstenaars     60.000
totaal        13.597.206

7.1 nieuWe aCtiViteiten
Voor nieuwe activiteiten die voor tkomen uit deze cul-
tuurnota zijn in eerste instantie de budget ten Basis op 
orde en PPK beschikbaar. Daarnaast wordt aan de bo-
vengenoemde grotere instellingen gevraagd de in deze 
nota geschetste nieuwe ont wikkelingen in hun uit voe-
ringsplanning op te nemen en die te dekken uit hun re-
guliere budget ten. Na besluit vorming van de raad over 
de nota zal daar toe met de instellingen een inventari-
satie worden opgesteld voor de jaren 2016 -2018.
 Voor een krachtige aanpak voor het verbeteren 
van de mogelijkheden voor cultuur productie en cultuur- 
vernieuwing is de omvang van deze budget ten beperk t, 
omdat de bestaande activiteiten de basis vormen van 
de huidige culturele infrastructuur.
 Bij de voorjaarsnota wordt een voorstel aan de 
gemeenteraad voorgelegd om voor de jaren 2017- 

7.2 geen Compensatie sinds 2011
Sinds 2011 zijn de subsidies voor veel instellingen en 
bedrijven niet aan de loon- en pr ijsont wikkelingen aan-
gepast. Sinds die tijd zijn wel jaarlijks de huren aange-
past en is er bij de instellingen met beroepskr achten 
sprake van een CAO-ont wikkeling. Nu deze werkwijze 
al vijf jaar wordt gehanteerd lopen, ondank ef ficiency- 

verbeteringen, steeds meer instellingen tegen de gren-
zen van hun mogelijk heden aan. Zij staan nu voor de 
keuze om één of meer act ivi tei ten te beëindigen om de 
ex ploi tatie weer sluitend te krijgen, waardoor er feitelijk 
sprake is van een proces van bezuinigen op de cultu-
rele infrastr uctuur.
 Bij de voorjaarsnota wordt een voorstel aan de 
raad voorgelegd om deze compensatie van gemiddeld 
1,5% van het cultuur budget per jaar per 1 januari 2017 
te her stellen. Omdat het budget voor de grote en mid-
delgrote instellingen 12.566.600 euro bedraagt, bete-
kent dit een verhoging van het budget met gemiddeld 
188.500 euro per jaar.

7.3 eigen reserVe instellingen
In de bovengenoemde periode sinds 2011 is gebleken 
dat instellingen met een voldoende eigen reser ve in 
staat waren de afgesproken producten te blijven lever- 
en zonder aanvullende subsidie door de gemeente. Het 
in de cultuurnota 2013 vastgestelde beleid, dat instel-
lingen zelfstandig onder nemen om het cultureel onder-
nemerschap ten volle te benut ten, is daarom daar beter 
tot zijn recht gekomen. Het is gewenst dat alle instel-
lingen in de toekomst tegenvallers kunnen opvangen 
zonder bij de gemeente aan te kloppen. Er wordt daar-
om beleid geformuleerd dat instellingen jaarlijks hun 
reser veposit ie uit hun lopende begroting moeten ver-
sterken tot een omvang van 15% van de totale inkom-
sten is bereik t. 

7.4 karaVaan
Van de ach t grote cul turele instellingen geldt alleen voor  
Karavaan dat de subsidie tot en met 2018 beschik baar 
is. Gezien de belangrijke positie die Karavaan inneemt 
in de culturele basisinfrastructuur van Alkmaar, met 
name voor de kleinkunst, is dit een ongewenste situatie. 
 De subsidie van Karavaan is beschikbaar voor 
2016, 2017 en 2018. In die tijd krijgt de Karavaan de ge-
legenheid om de belangrijke bijdrage aan de culturele 
infrastructuur aan te tonen, zodat de raad in 2018 de 
afweging kan maken om de subsidie al dan niet struc-
tureel te maken.

7.5 budget ppk
Dit budget is al lange tijd beschikbaar en is, na advise-
ring door de Adviescommissie Cultuur, bedoeld voor 
subsidies aan professionele producties. De werkwijze 
is sinds de instelling van het fonds ongewijzigd.
 De subsidie moet beschik 

beoefening,maar kan daarvoor breder
 worden

baar blijven voor de pro-
fessionele kunst 

 

2019 
het cultuurbudget met 50.000 euro te verhogen voor
initiatieven voor productie en vernieuwing, naast de 
middelen die de grote instellingen hiervoor inzetten.

             ingezet voor meer terreinen binnen de pro-
fessionele  kunst  of  bij  de  ondersteuning  van  pro- 
fessionele kunst in  kunstcentra, zoals opensource- 
werkplaatsen. 
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 BIJL AGEN

A KErNBEGrIppEN cuLtuurNotA  
 2013 vAN dE voormALIGE 
 GEmEENtE ALKmAAr BLIJvEN  
 uItGANGspuNt
de kernbegrippen van de cultuurnota 2013 – ‘stad met allure’, ‘Basis 
op orde’ en ‘cultuur dichtbij’ – blijven uitgangspunt van het beleid.
 Alkmaar onderstreept met het thema ‘stad met allure’ de k wa-
liteiten van de stad. Niet alleen door het complete pakket aan cultu-
rele voorzieningen, maar ook door de monumentale binnenstad is 
Alkmaar het centrum van Noord-Holland-noord. de stad heef t een 
grote regionale functie.
 Het thema ‘Basis op orde’ is een ker nwaarde van beleid waar-
in is uitgewerk t dat de basisvoorzieningen de eerste prioriteit hebben 
in het culturele palet. Alleen op die manier kan Alkmaar zijn functie 
als centrumgemeente en als complete stad voor bewoners en be-
zoekers waar maken.
 ‘cultuur dichtbij’ geef t weer dat elke inwoner in de stad, zo-
wel in het centrum als in dorpen en wijken, zich thuis moet voelen 
en moet kunnen ont wikkelen. ook cultuur geef t daar mogelijkheden 
voor, zodat het belangrijk is om in wijken en dorpen te kunnen be-
schikken over voldoende culturele voorzieningen.
 deze begrippen blijven niet alleen leidend voor het nieuwe be-
leid, maar vormen ook de ruggengraat van de nota. rondom deze 
thema’s zijn de hoofdstukken ingedeeld.

B coALItIE AKKoord 2015 -2018
Economie
de positie van ur ban hub is ook uitgangspunt geweest voor het hoofd- 
stuk cultuur van het coalitieakkoord 2015 -2018. voor de economi-
sche ontwikkeling van de stad is een zo compleet mogelijk cultureel 
aanbod van groot belang. dit is al vastgesteld in de nota ‘cultuur 
zonder grenzen 2.0’. ook voor deze periode geldt dat de culturele 
basis op orde moet zijn voor een sterke economische ontwikkeling. 
samenwerking met de gemeenten in de regio is daarbij van belang 
om het regionaal vestigingsklimaat te versterken.

positie
voor een sterke cul turele positie is het van belang dat meer middelen 
worden ingezet om kleine initiatieven te waarderen. Kleinkunst wordt 
bevorderd. mogelijkheden voor productie en expositie van beelden-
de kunst worden geschapen. cultureel ondernemerschap vor mt de 
basis voor een sterke positie. dat betekent een ondernemersgerich-
te aanpak bij instellingen en verenigingen. Waar nodig worden cul-
turele ondernemers gefaciliteerd die zonder subsidie functioneren, 
zoals de tijdelijke voorzieningen Hal 25, Beatlesmuseum en Koel310. 

Jongeren
Alkmaar moet aantrekkelijk blijven voor jongeren. dat kan door de 
jongerencultuur te stimuleren en versterken. Jongeren hebben ruim-
te nodig, let terlijk en figuurlijk. Alkmaar stimuleer  t en faciliteer  t dat 
en maakt activiteiten van jong talent mogelijk met het Fonds voor 
Jongerencultuur.

Grote sint Laurenskerk
In 2018 bestaat de Grote sint Laurenskerk 500 jaar. rond deze be-
langrijke gebeur  tenis wordt, samen met omliggende gemeenten en 
de gemeente Amsterdam, een happening georganiseerd van natio- 
nale allure, waar van ook de stedelijke en regionale economie een 
toeristische impuls krijgt.

c BEstAANd BELEId
op 19 december 2013 heef t de gemeenteraad van Alkmaar de nota 
‘cultuur zonder grenzen 2.0’ vastgesteld. de cultuurnota vision 2020 
volgt daar dus betrekkelijk kor  t op, zeker gezien het feit dat de nota 
uit 2013 zeer compleet is en alle aspecten van toenmalige Alkmaarse 
veld dek t en ook ingaat op de positie van de drie fusiegemeenten na 
1 januari 2015.
 Het is dus niet voor niets dat de nieuwe cultuurnota weliswaar 
drie nieuwe aspecten opvoer t, maar nog steeds is gebaseerd op de 
oude nota. om die reden wordt de nota uit 2013 in dit hoofdstuk kor t 
samengevat. de kernbegrippen van deze nota – ‘stad met allure’, 
‘Basis op orde’ en ‘cultuur dichtbij’ – blijven ook de uitgangspunten 
voor de nieuwe nota.
 daarnaast zijn de uitgangspunten van het cultuurbeleid van 
de t wee andere fusiegemeenten, Graf t-de rijp en schermer, ook in 
de nieuwe nota ver werk t. die uitgangspunten zijn in dit hoofdstuk 
samengevat.
 ook zijn bij dit proces de resultaten meegenomen van de door 
de cultuurcompagnie in december 2014 uitgevoerde inventarisatie 
van het culturele landschap van de drie fusiegemeenten. deze zijn 
als laatste samengevat.

c1.1 ALKmAAr
de kernbegrippen van de cultuurnota uit 2013 zijn ‘stad met allure’, 

‘Basis op orde’ en ‘cultuur dichtbij’ (zie bijlage A ). deze drie kern-
begrippen worden uitgewer k t aan de hand van eveneens drie rand-
voor waarden, economie, talentont wikkeling en de regio. voldoende 
cultuur is immers een bron van economische groei, geef t mogelijk-
heden om je talenten te ont wikkelen en geef t kansen voor regionale 
samenwerking.
 de ambities van Alkmaar zijn uitgewerk t aan de hand van de 
negen combinaties die kunnen worden gemaakt met drie kernbe-
grippen en drie randvoor waarden. de belangrijkste daar van zijn nog 
steeds geldig:
• Meer samenwerking tussen cultuur en ondernemers
• Een zo compleet mogelijk pakket aan onder wijs en educatie om 
ieders talenten kansen te geven
• Regionaal samenwerken om een zo compleet mogelijk cultuurpak-
ket te bieden, met name met Bergen en Heiloo
• Culturele instellingen meer ruimte geven voor ontwikkelingen on-
dernemerschap
• Regels zodanig toepassen dat meer culturele activiteiten in binnen- 
stad, wijken en dorpen mogelijk zijn
• Zorgen voor een plat form voor cultuur-crowdfunding en een jonge- 
rentalentenfonds
• Ondersteunen van meer culturele initiatieven in dor pen en wijken, 
ook door de culturele instellingen. Kunstenaars kunnen daarbij een 
rol spelen
• Besluit vorming aan de raad voorleggen voor nieuwbouw voor pop-
podium victorie en Filmhuis Alkmaar
• Aanhaken op de Metropoolregio Amsterdam voor cultuur en toerisme 
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c1.2 GrAF t-dE rIJp
Na een decennium investeren in cultuur werd in de gemeente Graf t- 
de rijp ook het accent gelegd op het vasthouden van het bereikte 
niveau. Een culturele gemeente is belangrijk als economische drager 
en lever  t een bijdrage aan de vitaliteit. In een verdere uit werking van 
het cultuurbeleid in de periode voorafgaand aan de fusie werd dit 
uit werkt in drie speerpunten:
• Behoud van de culturele infrastructuur
• Graf t-De Rijp niet alleen als decor, maar ook als podium
• Promoten van Graf t-De Rijp als culturele gemeente 
 Het behoud van de culturele infrastructuur wordt concreet uit-
gewerk t met instellingen als museum In ’t Houten Huis, muziekschool 
Legato, de bibliotheek en de ver wevenheid tussen het bloeiende ver-
enigingsleven en het aanbod van professionele kunstenaars. cultuur-
educatie is bij het bereiken van die doelstellingen van groot belang. 
 Het rijke culturele er  fgoed en het beschermd dor psgezicht van 
de rijp met het omringende polderlandschap vormen een belang-
rijk onderdeel voor de eigen identiteit. daarom moet het niet alleen 
worden gebruikt als decor voor culturele producties, maar vor mt 
het ook een ideaal podium voor culturele activiteiten. de plannen 
als vastgelegd in het programma ‘Land van Leeghwater’ vormen 
daar voor een goede basis.
 datzelfde programma, geschreven voor Graf t-de rijp, scher-
mer en Beemster biedt ook kansen om Graf t-de rijp te promoten als 
culturele gemeente. met veel vrijwilligers is het mogelijk om daar  voor 
veel in stand te houden en toegang te bieden. regionale samenwer-
king tussen dorpen en kernen is een basisvoor waarde voor succes. 

c1.3 scHErmEr
de cultuurnota van scher mer is opgesteld voor de periode 2008 -2012 
en is later ook toegepast voor 2013 en 2014. de belangrijkste doel-
stelling van het daarin geformuleerde beleid is als volgt omschreven 
‘stimuleren van kunst en cultuur toerisme is van groot belang voor 
leefbaarheid, vitaliteit en het behoud van cultureel er fgoed’. deze 
doelstelling wordt uitgewerkt in vijf doelstellingen voor gemeente 
en het culturele veld:
• Verbeter samenwerking en publieksbereik
• Versterk het aanbod
• Vergroot de cultuurpar ticipatie
• Activeer cultuureducatie en kennisontwikkeling
• Behoud en herstel er fgoed
 Betere samenwerking en publieksbereik kan door afstemming 
en kennisoverdracht tussen culturele organisaties onderling en ook 
met professionals. Het culturele aanbod kan worden verbeterd door 
uitbreiding van het bestaande aanbod, combinatie van aanbod en 
verbetering van de kwaliteit. met name het rijke verenigingsleven en 
het ruime aanbod aan hun activiteiten leveren een belangrijke bijdra-
ge aan de cultuurpar ticipatie in dorpen en kernen, waarbij cultuur-
educatie, vooral gericht op vrijwilligers, een rol speelt. Behoud van 
er fgoed wordt ondersteund door monumentenbeleid, beeldkwali- 
teitsplannen en archeologische beschrijvingen. ook in schermer 
speelt het programma ‘Land van Leeghwater’ een belangrijke rol.

c1.4 stAd EN L ANd vAN ALKmAAr
Na een beschrijving van het bestaande cultuurbeleid in de drie fusie- 
gemeenten en een inventarisatie van het culturele veld komen opstel-
lers in het hoofdstuk ‘de culturele stad’ tot een aantal aanbevelingen 
die een bijdrage vor men aan de nieuwe cultuurnota:

uitbreiding culturele basisinfrastructuur
door de fusie wordt de culturele basisinfrastructuur van Alkmaar uit-
gebreid met museum In ’t Houten Huis, de bibliotheek- en cultuur-

educatievoorzieningen in Graf t-de rijp en scher mer en de museum- 
molen.

Binding vrijwilligers
met name in Graf t-de rijp en scher mer zijn veel van de culturele 
voorzieningen afhankelijk van de diensten van vrijwilligers. Het is be-
langrijk deze ook in de nieuwe gemeente te binden. 

culturele evenementen
In de nieuwe gemeente kunnen bestaande festivals worden uitge-
breid binnen de nieuwe gemeentegrenzen en worden meer festivals 
mogelijk. dit nieuwe goud kan worden verzilverd door de kracht van 
stad en land te bundelen.

Beeldende kunst
Er kan, naast Kranenburgh in Bergen, meer aandacht worden ge-
geven aan beeldende kunst door incidentele subsidies te verlenen 
aan manifestaties waarin de verbinding wordt gelegd tussen beel-
dende kunst en er fgoed, zoals bij de Noord-Holland Biënnale en 
‘Kunst op Kamers’. 

Kansen voor talent
Jong talent heef t ruimte nodig om zich te laten zien en zich daar-
door te ont wikkelen. Podia als de Groene Zwaan, het tr y-outcafé van 
theater de vest, en de workshop van popup vormen daar voor een 
goede basis. voor beeldende kunst ontbreken die faciliteiten.

c2 BErEIK tE rEsuLtAtEN 2011- 2015
veel van de doelstellingen uit de nota ‘cultuur zonder grenzen 2.0’ 
zijn inmiddels gerealiseerd. dat geldt nog niet voor alle doelstellin-
gen en ook niet voor de aanbevelingen uit ‘stad en land van Alk-
maar ’. onderstaand wordt daarom in t wee delen weergegeven wat 
inmiddels is bereik t en wat in 2016 wordt uitgevoerd.

c2.1 BErEIK t tot 1-1-  2016
Basis is op orde
de doelstelling om in Alkmaar de basis op orde te hebben, is zeker 
gehaald. de vier grote instellingen aan het canadaplein hebben kun-
nen investeren in verbeterde huisvesting, de organisaties presteren 
naar wens en de financiële situatie van de instellingen varieer  t van 
voldoende tot ruim voldoende. Ze verkeren in gelijkwaardige zelf-
standige posities met een daarop toegerust model met directeur-be-
stuurder en raad van toezicht. Het canadaplein zelf is op de nieuwe 
situatie aangepast als plein voor cultuur, maar is ook een aangena-
me verblijfs ruimte. de basisinstellingen buiten het canadaplein en in 
de dor pen zijn stabiel of krijgen een betere situatie. Filmhuis Alkmaar 
en poppodium victorie krijgen in 2016 een nieuwe huisvesting op 
overstad en er is subsidie beschikbaar voor de exploitatie in de tran-
sitiefase. de instellingen in de dorpen als museum In ’t Houten Huis, 
de museummolen en de voorzieningen voor cultuureducatie en biblio- 
theek zijn opgenomen in het subsidieplan 2016. 

ondernemers en cultuur vinden elkaar
sinds november 2014 worden elk kwar  taal bijeenkomsten georga-
niseerd voor een ontmoeting tussen ondernemers en cultuur. deze 
bijeenkomsten, waarin voor het netwerken een spreker van buiten 
de stad een thema uitwerkt en er ruimte is voor jong talent, leiden 
tot meer onderlinge samenwerking en gebruik van elkaars mogelijk-
heden. vanaf 2016 worden deze bijeenkomsten overgenomen door 
FrdYs die eens per maand vrijdagmiddag en vrijdagavond een deel 
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van de Hof van Sonoy reser veer  t voor thema’s, jong talent en net-
werken voor ondernemers en cultuur.

regionale samenwerking
met Bergen en Heiloo is intensief samengewerk t bij de uit werking 
van het cultuurconvenant, samen met taqa. dit heef t bijgedragen 
aan projecten als de paardenparade, the International Holland music 
sessions, de culturele e-bikeroute en vele incidentele subsidies. Nu 
de middelen die taqa hier voor beschikbaar had gesteld uitgeput ra-
ken worden voorstellen ont wikkeld voor een regionaal cultuur fonds, 
waaraan de drie gemeenten, taqa en een aantal andere bedrijven 
aan bijdragen.

Instellingen zijn culturele ondernemers
Alle culturele instellingen hebben, na de ver zelfstandiging van theater 
de vest, de Grote Kerk en het stedelijk museum dezelfde van de 
gemeente onafhankelijke positie gekregen, waarbij op de te leveren 
prestaties alleen nog kan worden gestuurd door subsidies en facili-
teiten. door voor het aanhouden van grotere bedrijfsreser ves pres-
tatie-indicatoren te ont wikkelen wordt die positie verder versterkt en 
is er alle ruimte voor cultureel ondernemerschap.

meer ruimte voor evenementen
In de gemeentelijke organisatie en in bestuurlijke overleggen is meer 
aandacht gekomen voor initiatieven voor culturele evenementen. Er 
wordt nagegaan of regels beter kunnen worden toegepast, zodat die 
evenementen makkelijker tot uit voering kunnen komen en er wordt 
hulp geboden bij procedures. Het verminderen van regeldruk heef t 
daaraan ook bijgedragen.

crowdfunding is bekend geworden
sinds maar  t 2015 is het plat form slimmer samen voor crowdfun-
ding ook voor culturele acties opengesteld. sindsdien zijn veel van 
die acties succesvol met het bereiken van het doelbedrag afgeslo-
ten, zodat culturele activiteiten mogelijk werden of verbetering van 
de accommodatie mogelijk was. ook sinds 2015 heef t de stichting 
talent And dreams ( stAd) subsidie gekregen voor een Fonds voor 
Jongerencultuur, waar jongeren een bijdrage kunnen vragen om door 
het organiseren van bijzondere activiteiten hun talenten te ontdekken.

met activiteiten naar buiten
sinds 2015 organiseren de instellingen aan het canadaplein meer 
activiteiten buiten de eigen muren. theater de vest organiseer t meer 
activiteiten in Alkmaar-Noord in het kader van ‘Zomer in De Mare’ 
en in de binnenstad met ‘Kijken, Kijken, Kopen’. dit geldt ook voor 
Ar tiance dat nieuwe activiteiten onderbrengt in Alkmaar-Noord en 
op overstad. de bibliotheek is actief en dichtbij op de basisscholen.  
Activiteiten in wijken en dorpen worden gestimuleerd, ondersteund 
en zonodig gesubsidieerd. overeenkomstig het coalitieakkoord wor-
den culturele initiatieven in dor pen en wijken ondersteund.

Filmhuis en poppodium Victorie definitief op Overstad
In 2015 zijn besluiten genomen over de exploitatie van Filmhuis Alk-
maar in het nieuwe filmtheater op Overstad. Deze nieuwe huisves-
ting is voorjaar 2016 gereed, zodat de verhuizing vóór het nieuwe 
culturele seizoen kan plaatsvinden. 
 ook heef t de gemeenteraad in maar  t 2015 besloten tot nieuw-
bouw voor poppodium Victorie naast het nieuwe filmtheater op Over-
stad. Naar ver wachting is die nieuwbouw eind 2016 gereed en kan 
begin 2017 de verhuizing vanuit de verouderde accommodatie aan 
de Breedstraat plaatsvinden.

Amsterdam marketing
sinds 2015 vindt overleg plaats met Amsterdam marketing en neemt 

Alkmaar aan een aantal van hun activiteiten deel. Amsterdam is ge-
interesseerd in Alkmaar als overloop voor de bezoekers van Amster-
dam. Het promoot Alkmaar stad onder meer als ‘old Holland’ vanwe-
ge de nog gave monumentale binnenstad met omringende polders.

ook culturele basisvoorzieningen in Graf t-de rijp en scher mer
sinds de fusie van Alkmaar met Graf  t-de rijp en scher mer wordt een  
aantal culturele voor zieningen in die dorpen tot de culturele basis-
infrastructuur gerekend en structureel gesubsidieerd. Het gaat met 
name om museum In ’t Houten Huis, de bibliotheek- en cultuuredu-
catievoor zieningen en de museummolen.

cultuureducatie vernieuwt
Cultuureducatie vor mt de basis van de cyclus leren, produceren en 
presenteren en is daarmee bepalend voor talentontwikkeling. Bij 
cultuureducatie in het onder wijs is de regeling ‘cultuureducatie met 
Kwaliteit’ actueel. de eerste periode 2013 -2016 was nieuw van op-
zet, omdat van het onder wijs voor het eerst een actieve rol werd ge-
vraagd bij het ontwikkelen van cultuureducatie. omdat het rijk, de 
provincie, de primair onder wijs raad en gemeenten (G35) in 2013 
het Bestuurlijk Kader cultuur en onder wijs hebben getekend, heef t 
de gemeente Alkmaar in de komende tien jaar een belangrijke rol 
in het proces om cultuur in het onder wijs te versterken. Er is inmid-
dels een flinke stap gezet in het bereiken van leerkrachten en cul-
tuuraanbieders met het zogenoemde cmK-  programma de culturij.

c2.2 Wordt uItGEvoErd IN 2016
de regeling ‘cultuureducatie met Kwaliteit’ gaat in 2017 een nieuwe 
per iode van vier jaar in. In de periode 2017-  2020 zal het accent liggen 
op het bestendigen van cultuureducatie in het onder wijs door mid-
del van duur zame en concrete afspraken, bij voorkeur vastgelegd 
in de strategische agenda’s van de schoolbesturen.
 vrijwilligers zijn niet alleen in dorpen en wijken, maar ook bij 
bijvoorbeeld in de Grote Kerk en het stedelijk museum van groot 
belang om voorzieningen en activiteiten mogelijk te maken. parallel 
aan het beleid voor vrijwilligers in de zorg wordt nagegaan of ge-
meentelijk beleid hierbij kan ondersteunen.
 de mogelijkheden voor festivals en manifestaties voor beel-
dende kunst zijn sinds de fusie door de combinatie van stad en land 
met veel er fgoed in de dorpen aanzienlijk toegenomen. van belang 
is vast te stellen op welke wijze initiatieven hier voor kunnen worden 
ondersteund.
 onder zocht wordt op welke wijze de culturele accommodatie 
De Groene Zwaan kan worden verbeterd, zodat ook een versterking 
van de exploitatie mogelijk is.

d cuLtuur EN EcoNomIE
Cultuur trek t veel bezoekers van buiten Alkmaar. Zij dragen allemaal 
bij aan de economie van Alkmaar.

Instelling      Bezoekers per jaar   Waar  van van buiten
Bibliotheek    500.000   30.000
theater de vest en Grote sint Laurenskerk 325.000   150.000
stedelijk museum    45.000   35.000
Zomer op het Plein    25.000   10.000
poppodium    30.000   10.000
Hal 25     20.000   8.000
Filmhuis     35.000   15.000
Festivals     100.000   40.000
Ar tiance      96.000   20.000
midwinter feest    30.000   10.000
museummolen    25.000   15.000
museum In ’t Houten Huis   8.000   5.000
totaal     1.239.000   348.000
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E ovErIGE suBsIdIEs
Instelling      subsidieplan 2016   Begroting 2016  verschil is  53.000 Filmhuis
     /cultuur nota     besluit vorming 50.000 Karavaan
     13.484.206  13.597.206  113.000  10.000 Legato
Product 14 : Cultuur en kunst   
Bibliotheek: zondagopenstelling   19.600   19.600
Bibliotheek Schermer    50.280   50.280
Bibliotheek Graf t- De Rijp   113.800   113.800 
Bibliotheek Alkmaar   2.640.000   2.640.000
Museum      2.772.000   2.772.000
Theater De Vest  /GLK    4.440.000   4.440.000
Basis op orde     97.811   77.811
Projectenbudget Professionele Kunst ( PPK ) 60.000   60.000
Filmhuis Alkmaar    104.980   140.000 
Poppodium Alkmaar ( podium Victorie) 838.000   838.000
Coalitieakkoord: amateurkunst  35.000   35.000
Coalitieakkoord: beeldende kunst  25.000   25.000
Grafisch Atelier    67.623   67.623
Beeldende Kunst NK (Kunstuitleen)  98.757   98.757
Ar tiance     1.221.000   1.221.000
Karavaan        165000
muziek     33.109   33.109
operet te     22.355   22.355
Koor     38.820   38.820
toneel     1.990   1.990
overige amateuristische kunstbeoefening 5.479   5.479
scher mers Fanfare    502   502
muziekschool Legato   10.000   10.000
muziekschool Legato   10.000   10.000
operet tevereniging Nieuw Leven  502   502
operet tevereniging Nieuw Ar ti   250   250
pop-Ar t     250   250
toneelvereniging Benedictus   250   250
toneelgroep Wapenspel   250   250
toneelvereniging Kunst naar Kracht  251   251
toneelvereniging Nut en Genoegen  251   251
stichting vrienden van de stompe toren  248   248
Stichting Het Zwar te Kerkje   248   248
stichting Noordeinder vermaning  250   250
stichting cultuurprijs   277   277
rabobank cultuurprijs    350   350
Nazomerspek takel Floor schermerhorn  350   350
vrienden v d Grote Kerk schermerhorn  500   500
stichting Het plein    965   965
stichting car touche    1.000   1.000
Hollands Kaasmuseum   2.000   2.000
stichting cultureel plat form   2.500   2.500
Alkmaar Blues Express   3.000   3.000
stichting cultuurprijs Alkmaar   4.700   4.700
tango Ar t     5.000   5.000
cutuurcompagnie /cJp   5.280   5.280
trompet terkorps: music4You   6.000   6.000
stichting Kunstnet    9.500   9.500
stichting uit in Alkmaar   12.000   12.000
schnitger orgelconcours   14.625   14.625
Unieke Zaken    30.000   30.000
Ar tiance: cultuureducatie met Kwaliteit   51.822   51.822
Ar tiance: cultuureducatie met Kwaliteit   3.541   3.541
Ar tiance: cultuureducatie met Kwaliteit   2.580   2.580
museum In ’t Houten Huis   40.722   40.722
museum Nieuwe collectie   195.000   195.000
Stichting De Groene Zwaan   4.465   4.465
stichting schermer molens   15.760   15.760
stichting Kaeskoppenstad   2.500   2.500
Kunstkommissie te stompetoren  502   502
Unit1: Funky Koningsdag   5.000   5.000
Ar tiance: brugtheater festival   6.500   6.500
stichting het plein: sluisconcer t West-Graf tdijk 1.000   1.000
oudheidkundige vereniging Het schermereiland  250   250
Stichting A.F. VrijZijn   15.000   15.000
stichting ArK    1.500   1.500
popwaar ts    7.725   7.725
taptoe     8.000   8.000
Zomer in de Mare    10.000   10.000
Gulden vlies Lindegracht concer ten  13.000   13.000
cultuurpark de Hout   17.500   17.500
the International Holland music sessions 18.000   18.000
cutuurcompagnie: Karavaan Exeptionelle 20.000
Alkmaar centraal    64.303   64.303
Zomer op het Plein    90.633   90.633
AIA     7.000   7.000
coalitieakkoord: kleinkunst    75.000
Legato        10.000
Filmhuis Alkmaar       17.980
         833.335 overige uitgaven vanaf muziek
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