Verbindend en verrassend eigen
Cultuurnota 2020-2023

“Cultuur geeft ons
onze identiteit,
bepaalt wie wij zijn
en is het cement
van onze samenleving”
De leden van de werkgroep - van links naar rechts:
Rik de Bruijn (Leefbaar Huizen), Rob Bource (SGP), Marijke Terlouw
(ChristenUnie), Bert Schaap (Transparant Huizen), Karin de Rooij (Raadsadviseur
griffie), Daniëlle van Deutekom (CDA), Margot Leeuwin (PvdA), Angelique Dijkers
(beleidsambtenaar Cultuur gemeente Huizen), Karin van Werven (D66),
Jan Driessen (Dorpsbelangen Huizen), Marian van den Berge (GroenLinks),
Jelle Bartlema (VVD).

Karin van Werven
Voorzitter raadswerkgroep Cultuur

Deze nieuwe nota wordt opgedragen aan
alle vrijwilligers. Want dankzij hen kan de
cultuur in Huizen bloeien!
Vrijwilligers zijn de Helden van Huizen!*
(*Vrijwilligerscentrale Huizen)
Afbeelding omslag:
Peter de Jong, Een nieuw Mirakel, 2019
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VOORWOORD..
Cultuur verrijkt onze samenleving, inspireert en zet aan tot ontwikkeling. Cultuur laat
zien wie wij zijn als inwoners van Huizen in al onze diversiteit. Daarom is een goed
cultuurbeleid belangrijk met aandacht voor zowel de professionals als voor de vele
vrijwilligers die actief zijn op cultureel gebied.
De cultuurnota 2012-2016 was aan een vervolg toe. Want net zoals de Huizer
samenleving verandert, verandert ook de beleving van cultuur. Daarom heeft een
werkgroep van raadsleden in het najaar van 2018 een cultuurpodium georganiseerd
om te horen wat er leeft binnen de Huizer gemeenschap op gebied van cultuur. De
avond, met meer dan 20 insprekers was zeer geslaagd. Er waren veel plannen en
soms hoge ambities. Een veel gehoorde wens was, om als culturele gemeenschap
meer en beter met elkaar te willen samenwerken en communiceren.
Na deze avond is een raadsbrede werkgroep aan de slag gegaan met een
initiatiefvoorstel om te komen tot een nieuwe cultuurnota. Dat bleek nog een
behoorlijke klus te zijn, want na het horen van de insprekers was vaak nog veel
extra informatie nodig: van de cultuuraanbieders, van ambtenaren, van de regio
en van andere gemeentes. We kwamen er achter dat de basis al goed is, maar dat
we op sommige gebieden de lat hoger willen leggen.
Daarom zijn we tot deze nieuwe nota gekomen. Een nota met een geactualiseerde
visie op het gebied van cultuur en waar nieuwe doelen en haalbare ambities voor
de komende jaren zijn neergezet, passend bij de schaal en heersende opvattingen
in Huizen.

INLEIDING..
Het cultuurbeleid van de gemeente Huizen is erop gericht aandacht te hebben voor
wat al bestaat, maar ook ruimte te geven voor vernieuwing. Cultuur is een
verbindende kracht in het maatschappelijk en economische leven, daarom is
investering in cultuur een investering in de toekomst en leefbaarheid van Huizen.
Met passend cultuurbeleid kan de gemeente waar nodig ondersteunen en/of
faciliteren.
Het cultuurbeleid moet enerzijds aansluiten bij de schaal en mogelijkheden van het
dorp, anderzijds mag een blik naar buiten niet ontbreken. Er is tevens rekening
gehouden met de veranderende samenleving en de trends en ontwikkelingen.
Door digitale vormen van communicatie en social media bereiken wij elkaar steeds
sneller en gemakkelijker en zo krijgt ook cultuur een groter bereik. Zo voelen
steeds meer inwoners zich aangesproken en betrokken.

CULTUUR IN HUIZEN
kunst

cultuur

monumenten

erfgoed
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EVALUATIE VOORGAANDE NOTA..
Deze nieuwe cultuurnota kon natuurlijk niet tot stand komen zonder de
voorgaande nota te evalueren (zie bijlage 1). Deze nota met als einddatum 2016 is
tot aan het vaststellen van deze nieuwe nota leidend geweest voor het
cultuurbeleid. Hierop zijn dus ook nog bestaande prestatieafspraken met diverse
organisaties gebaseerd. Deze lopende afspraken blijven in ieder geval bestaan tot
de vastgelegde einddatum. Bij de evaluatie van de cultuurnota 2012-2016 komt
naar voren dat zeker 95% van het gemeentelijk cultuurbudget vast ligt in
bestaande afspraken.
De uitvoering van de voorgaande nota heeft gezorgd voor:
Meer promotie van Huizen en de historie van Huizen (o.a. door financiële
ondersteuning initiatieven, evenementennota en regionale aanpak);
Een start om partijen in het culturele werkveld meer te verbinden;
Het maken van prestatieafspraken zodat er meer toezicht is op naleving en
samenwerking;
Een verkenning voor een cultureel platform;
Onderzoek naar mogelijkheden om de kunstpicknick voort te zetten:
voortzetting is niet gelukt;
CERT: Regionale afstemming van aanbod en programmering, onderzoek
bezoekersstromen naar de culturele instellingen in de regio en vaststellen
vijf kwaliteitsgebieden;
Koppelen van moderne technieken aan cultuur (app en QR -code);
Proberen jongeren te betrekken bij culturele initiatieven, dit blijkt echter
lastig;
Invoering Cultuureducatie met Kwaliteit op scholen;
Aanstelling regioconservator Cultureel Erfgoed;
Aanpassing van subsidieverordening en betere promotie en benutting van
beschikbare budgetten.

Conclusie:

Op basis van de voorgaande nota is veel in gang gezet en zijn de meeste
doelstellingen behaald. Het is belangrijk om de activiteiten voort te zetten en
de onderlinge verbinding binnen het culturele werkveld te blijven stimuleren.
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Matthäus-Passion in de Oude Kerk in Huizen

VISIE..

Cultuur verbindt

Wij zijn trots op het vele en prachtige cultureelhistorisch erfgoed van Huizen. De
geschiedenis van het dorp en ook die van de Erfgooiers, de verschillende ambachten
(van landbouw, visserij, via kaasventen, naar de bouw) die Huizen groot hebben
gemaakt, de Huizer taal, de boerderijen en andere historische woningen in het oude
dorp. Het is belangrijk dat dit erfgoed bewaard blijft en dat de verhalen verteld
blijven worden. Cultuur vergroot ons historisch bewustzijn en is verbonden met de
identiteit van Huizen en die van de regio.

Vergroot sociale samenhang

Bevordert interactie

Participatie

Gestreefd wordt naar een divers cultuurbeleid waarbij ruim aandacht is voor
allerlei soorten culturele uitingen en activiteiten. Cultuur verbindt, omdat het de
interactie tussen mensen uit alle lagen van de samenleving bevordert. Het geeft
mensen uit Huizen de kans om elkaar te ontmoeten en te participeren in de Huizer
samenleving. Cultuur draagt ook bij aan meer zelfvertrouwen, ontplooiing, het
ontdekken/uitbouwen van talenten en het uitdrukken van meningen/waarden. Zo
levert cultuur een bijdrage aan het bevorderen van de sociale samenhang in de
gemeente en aan de leefbaarheid van wijken en buurten.

Zelfvertrouwen

Verbondenheid met identiteit

Diversiteit
Ontdekken en uitbouwen van talenten

Binnen het cultuurbeleid is aandacht voor wat al bestaat, maar ook is er ruimte
voor vernieuwing. De gemeente is er indien nodig voor het ondersteunen en het
faciliteren. Daarbij is goede informatie en communicatie van groot belang.

Vernieuwing
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Ambities..
Veel afspraken op het gebied van cultuur liggen al vast. Maar deze nota reikt verder,
wil doelen stellen die bereikt kunnen worden. Doelen waarmee de eigenheid van
Huizen nog meer op de kaart wordt gezet, maar waar altijd ook ruimte is voor
verbinding. Juist omdat cultuur iets is van en voor iedereen, is bij het formuleren van
de volgende doelen goed gekeken naar de input vanuit het raadspodium en de
wensen en expertise van de culturele partijen. Het streven is om de onderstaande
ambities uiterlijk in 2023 te realiseren. Tussentijds zal er een voortgangsevaluatie
plaatsvinden eind 2021.

1

2

3

Doel: Het streven is een bibliotheek die haar verbindende kracht op
gebied van cultuur(educatie) en culturele ontmoetingsplaats nog verder
vergroot. De bibliotheek blijft een laagdrempelige voorziening die een
centrale plaats in de gemeenschap heeft. De bibliotheek is niet alleen
een plek om boeken, kunst en meer te lenen, maar ook een
ontmoetingsplaats voor iedereen.
• Middel: Opnemen in de nieuwe prestatieafspraken met bibliotheek.
• Kosten: Bestaand budget.

Doel: Bestaande en nieuwe culturele activiteiten stimuleren en
faciliteren en het subsidiebeleid transparant en inzichtelijk maken.
Hulp van de gemeente kan bestaan uit actief meedenken, helpen met
een vergunningsaanvraag, mensen bij elkaar brengen. Een culturele
activiteit moet zich in principe zelf financieel kunnen bedruipen, maar
soms kan een (incidentele) subsidie nodig zijn om de activiteit te laten
slagen, waarbij er naast de bestaande incidentele en structurele
subsidies ook ruimte moet zijn voor incidentele aanvragen die snel en
eenvoudig worden afgehandeld. De gemeente zal culturele instellingen
jaarlijks informeren dat zij tijdig hun subsidie moeten (her)aanvragen.
Bekijk de subsidieverordening voor meer informatie.
• Middel: Transparant en inzichtelijk maken van het subsidiebeleid.
• Kosten: Geen extra kosten – budget blijft gelijk

Doel: Meer zichtbaarheid en synergie door samenwerking door een
cultuurplatform. Uit het raadspodium bleek dat er behoefte is aan meer
interactie tussen de verschillende aanbieders op gebied van cultuur.
Dit wordt ambtelijk ondersteund door het faciliteren van een
cultuurplatform om de lokale culturele structuur te versterken,
bijvoorbeeld met een gezamenlijke agenda en een uitmarkt als aftrap
voor het culturele jaar.
• Middel: Faciliteren cultuurplatform.
• Kosten: ca. € 4.500,= per jaar

Bibliotheek in Huizen
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Doel: Uitbreiding theaterfunctie en mogelijke verdere ontwikkeling Huizer
Museum onderzoeken en presenteren in tweede helft 2020. Met
onderzoeken nagaan of vergroten en verhuizen van het Huizer Museum
haalbaar is. In deze onderzoeken moeten de volgende onderdelen in
ieder geval worden meegenomen: 1. Nut en noodzaak voor vergroten en
verhuizen; 2. Onderzoeken of een multifunctionele theaterzaal/ruimte
onderdeel kan zijn van de eventuele nieuwbouw; 3. Een kostenraming.
Door in te zetten op een multifunctioneel gebouw ontstaan er meer
mogelijkheden voor kunst, cultuur en educatie en kan de samenhang
tussen de diverse aanbieders van cultuur in Huizen worden vergroot. Bij
punt 2 dienen in ieder geval de volgende partijen betrokken te worden:
Toneelvereniging Ontwaakt, Prinses Irene, Spant!, Bolletje Rolletje
kindertoneel, Staccato Musical Theater en de diverse scholen in Huizen.
Met de Historische Kring Huizen zal afstemming moeten zijn om te
vernemen of zij willen meeverhuizen. Ook het VVV dient mee te
verhuizen voor meer zichtbaarheid en ontwikkeling van toerisme.
• Middel: Stel geld en de daarvoor benodigde personele capaciteit
beschikbaar voor onderzoeken.
• Kosten: € 40.000,= (Er is € 25.000,= beschikbaar voor onderzoeken en
de daarvoor benodigde personele capaciteit naar uitbreiding
theaterfunctie. Voorstellen om dit budget aan te vullen met
€ 15.000,=.)
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Theaterroute Huizen
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Doel: Samenwerking en verbinding tussen de musea in de regio versterken.
Behouden van de regioconservator voor ondersteuning en het versterken
van het Huizer Museum en het waarborgen van goede samenwerking en
verbinding tussen regionale musea en betrokken gemeenteambtenaren.
• Middel: Na gedegen evaluatie begin 2020 wordt het besluit genomen
om voor een met de Regio afgestemde termijn geld beschikbaar te
stellen voor behoud van de regioconservator met de mogelijkheid om
te verlengen, wederom na evaluatie. Inzetten op meer samenwerking
tussen de regiogemeenten (op bestuurlijk en ambtelijk niveau).
• Kosten: Een voorstel van de regio volgt na evaluatie.

Doel: Jeugd en jongeren in contact laten komen met cultuur. Gebruik
maken van de bestaande ingangen met als doel om cultuur dichter bij de
jeugd te brengen. Vanaf 2020 in gesprek gaan met jongeren zelf om hun
cultuurbeleving en behoeftes te leren kennen. Hieruit een actielijst
opmaken, concretiseren en zo snel mogelijk gaan uitvoeren.
• Middel: Ga in gesprek met aanbieders van cultuur voor de jeugd en de
jeugd zelf. Maak hiervoor gebruik van bestaande ingangen in Huizen,
zoals bibliotheek, ckv docenten, muziekscholen, etc..
• Kosten: € 10.000,= per jaar.

Doel: Alle scholieren in Huizen op een laagdrempelige manier in aanraking
laten komen met muziek, kunst en cultuurhistorie. Veranker educatie op
gebied van cultuur in lesprogramma’s en zorg voor een goed Huizer
cultuurprogramma. Zorg voor goede informatie over het
cultuureducatie aanbod in Huizen. Alle kinderen in Huizen tot 13 jaar
kunnen een gratis bibliotheekpas krijgen. Er is inmiddels al een solide
basis, deze benutten en verder uitbreiden.
• Middel: Sluit aan bij de bestaande initiatieven in Huizen, het
regionale educatieplan en waar mogelijk uitbreiden met nieuwe
initiatieven.
• Kosten: bestaand budget.
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Doel: Onderzoek doen naar de erfgoedwaarde met als doel het
voorkomen van het verdwijnen van cultuurhistorisch erfgoed van
Huizen. Meer aandacht voor ons cultuurhistorisch erfgoed, door in te
zetten op behoud, beschrijving en het actief onder de aandacht
brengen van het Huizer materieel en immaterieel erfgoed.
• Middel: Wanneer de gelegenheid zich aandient of bij een gericht
initiatief, erfgoedwaarde laten bepalen door externe, vakkundige
partijen zodat een onderbouwd besluit kan worden genomen.
• Kosten: PM
Doel: alle gemeentelijke (kunst)werken in de openbare ruimte in goede
conditie te houden, zodat ze het waard blijven om gezien te worden en
om hoge kosten van achterstallig onderhoud op termijn te voorkomen.
Onderhoud van beelden, monumenten en andere objecten van
beeldende kunst van de gemeente door middel van een beheerplan en
een daarmee samenhangend jaarlijks budget.
• Middel: Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke kunstwerken in
de openbare ruimte maken en uitvoeren.
• Kosten: € 25.000,= voor 4 jaar voor groot onderhoud en
achterstallig onderhoud en het doen van nader onderzoek naar het
benodigde onderhoudsniveau op basis waarvan een
meerjarenonderhoudsplan kan worden opgesteld.
Doel: Versterken van beleidsterrein kunst en cultuur door verbinding te
zoeken met andere beleidsterreinen, zoals recreatie, toerisme,
ruimtelijke ordening en economie zowel binnen Huizen als binnen de
regio. Een initiatief als het GEO-park Gooi en Vecht dat mogelijk een
Unesco-status krijgt, biedt mogelijk ook voor onze cultuurhistorie en
het museum extra kansen.
• Middel: Betrek cultuur bij planvorming waar mogelijk in samenhang
met economie, toerisme en recreatie en ruimtelijke ontwikkelingen
zoals de kustvisie.
• Kosten: Geen.
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Foto: beeld Huizer Melkmeisje op het Oude Raadhuisplein

Financiën..
Voor een totaaloverzicht van de huidige budgetten wordt verwezen naar bijlage 2.
Kosten ambities
Ambities

Kosten Looptijd nota
- incidenteel

Opmerkingen

1. Subsidiebeleid transparant maken

-

Bestaand budget – geen extra budget nodig.

2. Cultuurplatform

€ 18.000,=

€ 4.500,= per jaar

3. Bibliotheek

Bestaand budget

Geen extra middelen. Ambitie dient te worden gerealiseerd binnen bestaand budget.

4. Onderzoeken uitbreiding theaterfunctie en
mogelijke verdere ontwikkeling Huizer Museum

€ 15.000,=

Totaal is € 40.000,= voor de onderzoeken en de daarvoor benodigde personele capaciteit,
dit is incl. het reeds voor 2020 beschikbaar gestelde budget van € 25.000,=.

5. Regioconservator

-

De gemaakte afspraken gelden tot medio 2020. Vanuit de regio wordt na afronding van de
evaluatie een voorstel voorbereid. Op het moment dat dit voorstel komt, zal dit aan de
gemeenteraad worden voorgelegd op basis waarvan dan een besluit wordt genomen
inclusief de daarvoor benodigde structurele middelen.

6. Jeugd & jongeren

€ 40.000,=

€ 10.000,= per jaar

7. Cultuureducatie

-

Realisatie voor 2020 binnen bestaand budget. De gemaakte afspraken gelden tot en met
2020. Vanuit de regio wordt voor cultuureducatie een voorstel voorbereid. Op het
moment dat er vanuit de regio een voorstel komt, zal dit aan de gemeenteraad worden
voorgelegd op basis waarvan dan een besluit wordt genomen inclusief de daarvoor
benodigde middelen.

8. Erfgoedwaarde

PM

Bestaand budget a € 2.500,= per jaar voor onderzoek.

9. Kunstwerken onderhouden

€ 25.000,=

1.
2.

10. Verbinding beleidsterreinen

-

Totaal

Waarvan € 20.000,= voor groot onderhoud en achterstallig onderhoud
overeenkomstig adviezen van Kunstwacht uit 2018.
Waarvan € 5.000,= voor nader onderzoek naar het benodigde onderhoudsniveau van
alle kunstwerken op basis waarvan vervolgens een meerjarenonderhoudsplan kan
worden opgesteld en een structureel onderhoudsbudget kan worden geraamd.

Bestaand budget – geen extra budget nodig.

€ 98.000,= voor 4
jaar
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Dekking van de kosten van de ambities
De incidentele kosten van € 98.000,= voor de looptijd van de nota (2020 tot en
met 2023) dekken door onttrekking aan de egalisatiereserve als volgt:
 € 15.000,= voor aanvulling budget voor onderzoeken (inclusief de daarvoor
benodigde personele capaciteit) uitbreiding theaterfunctie en mogelijke verdere
ontwikkeling Huizer Museum: dekken vanuit geoormerkte middelen
collegeprogramma binnen egalisatiereserve
 € 83.000,= voor overige ambities incidenteel: dekken vanuit vrije ruimte binnen
de egalisatiereserve

Atelierroute Huizen

“Cultuur woont in het hart
en in de ziel van mensen”
Gandhi – 1869-1948
Toneelvereniging Ontwaakt
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Dragers van cultuur in Huizen..

Atelierroute Huizen

Kunstcafé in de Boerderij

De Bibliotheek
De hoofdvestiging van de bibliotheek Huizen Laren Blaricum (HLB) is in Huizen te
vinden aan Plein 2000. In Laren is in het Brinkhuis de nevenvestiging aanwezig. De
bibliotheek is in Huizen dé ontmoetingsplek voor kunst en cultuur en waar mensen
zich kunnen ontwikkelen. De bibliotheek werkt samen met vele andere organisaties
in Huizen en de regio. Aan het onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs) biedt de
bibliotheek een uitgebreid jaaraanbod aan. Elke school in Huizen maakt gebruik
van dit aanbod.
De activiteiten vinden plaats in relatie tot de vastgelegde taken:

COV Excelsior

Verschillende
vormen van cultuur
in Huizen…
Toneelvereniging Ontwaakt

‘Uit het vierkant’ - kunst

Huiskamerfestival

Monument: Oranje Weeshuis

Kennis en informatie

Jaaraanbod voor onderwijs

Ontmoeting en debat

Taalcafé

Ontwikkeling en educatie

Speelotheek

Lezen en literatuur

Leerplekken

Kunst en cultuur

lezingen

Mattheus Passion

Huizerdag concert

Vissersbegraafplaats

Gooise Moordenaar

Cultureel erfgoed

Theater de Boerderij
De Boerderij in het oude dorp van Huizen gevestigd aan de Hellingstraat is een
unieke locatie. De Boerderij Huizen staat voor intieme muziekoptredens,
zondagmiddag voorstellingen, theater aan tafel avonden, cabaret en
(kinder)voorstellingen. Bovendien is De Boerderij een officiële trouwlocatie van de
gemeente Huizen. ‘t Spant! Uit Gooise Meren beheert De Boerderij al tientallen
jaren en organiseert de theatervoorstellingen.
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten ’t Spant! voor 10 jaar een subsidie te
verstrekken om de theateractiviteiten in Huizen uit te voeren. De Boerderij kan
door Huizer maatschappelijke organisaties gehuurd worden tegen een
gereduceerd tarief.
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Gevarieerde cultuur..
Huizer Museum
Het Huizer museum is een cultuurhistorisch museum, dat de geschiedenis van
Huizen in beeld brengt, bewaart en beheert en educatieve programma’s aanbiedt
aan scholen. Behalve een vaste presentatie en een fraaie klederdrachtcollectie zijn
er gedurende het jaar wisseltentoonstellingen te zien, waarin actuele thema’s
vertaald worden naar Huizen en het Gooi. Ook worden wandelingen georganiseerd
door oud Huizen. In het Huizer Museum vindt ook de Historische Kring Huizen
onderdak.
Het museum is sinds 1995 aan de Achterbaan in Huizen gevestigd. Het gebouw is
eigendom van de Stichting Huizer Museum. Het Huizer Museum heeft aangegeven
te willen uitbreiden, zowel wat taken als wat vierkante meters betreft. Zij zien een
duidelijke rol voor het Huizer Museum als drager van zowel het Huizer als het
Goois erfgoed. Een nieuw ruimer gebouw op een goede locatie heeft hierbij hun
voorkeur.

Huizen is in de gelukkige omstandigheid dat hier heel veel culturele organisaties
actief zijn. We kunnen ze niet allemaal benoemen in deze nota, maar ze verdienen
allemaal een podium. Hieronder volgt een greep uit het gevarieerde en al zeer brede
aanbod. Natuurlijk zijn nieuwe initiatieven op gebied van kunst en cultuur altijd van
harte welkom.

Routes, festival en kunstmarkt
In Huizen worden jaarlijks enkele
succesvolle culturele routes
georganiseerd. Denk bijvoorbeeld
aan de Atelierroute en de
Theaterroute. Het hele jaar door kan
de Huizer beeldenroute gevolgd
worden die leidt langs 35
kunstwerken in de openbare ruimte
verspreid over het dorp. Ook zijn er
culturele wandelingen door het
oude dorpscentrum, de omgeving
en over de oude begraafplaats. Van
de kunstmarkt die al een aantal jaar
een succes is, wordt gehoopt dat
deze ook in de komende jaren een
vervolg gaat krijgen.
Nieuwe initiatieven, zoals in 2019 het
Havenconcert en het
Huiskamerfestival worden altijd zeer
gewaardeerd en trekken veel
bezoekers.

Het Huizer Museum
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Openbare culturele bijeenkomsten
Er zijn diverse organisaties die
geregeld culturele bijeenkomsten
organiseren, zoals het Kunstcafé en
de poëziewedstrijd van Stichting
Kunst en Cultuur, het Huizer Café
van Toneelvereniging Ontwaakt,
Vrijdagavond Muziek en het
Fotografiecafé.

Muzikale cultuur
Ook op muzikaal gebied heeft
Huizen een stevige basis. Er zijn veel
koren, diverse orkesten, bandjes,
muziekgroepen, etc. in allerlei
genres. De grootste
muziekvereniging in Huizen is
Prinses Irene met zo’n 180 leden. Al
ruim een eeuw dragen zij zorg voor
de muzikale omlijsting van tal van
evenementen. Ook COV Excelsior
bestaat reeds 100 jaar en heeft
hiervoor zelfs de Koninklijke
erepenning ontvangen.
Voor liefhebbers van muziek is er
het gehele jaar door wel wat te
beleven. Denk aan de Mattheus
Passion, de jaarlijkse uitvoering van
COV Excelsior, vrijdagavondmuziek,
het Havenconcert, en de
uitvoeringen van Prinses Irene.
Ook muziekeducatie valt onder de
muzikale cultuur van Huizen. Er zijn
muziekscholen, individuele
docenten en ook door het onderwijs
(zowel primair als middelbaar
onderwijs) wordt hierin voorzien.

Trots op onze cultuur..

Kunstenaars, ateliers en
expositieruimten
Op diverse plekken in Huizen is
kunst te bezichtigen en beleven. Het
gemeentehuis, de Krachtcentrale en
de bibliotheek zijn locaties waar
altijd iets te zien valt op het gebied
van kunst. Ateliers en
expositieruimten zijn essentieel voor
kunstenaars, maar ook voor
liefhebbers van kunst. Het is dus
heel belangrijk dat er in de
gemeente voldoende plekken zijn
om te exposeren. Ook de
kunstuitleen maakt kunst heel
benaderbaar en laagdrempelig.

Veel inwoners van Huizen, Huizers, zijn trots op het cultureel erfgoed en op de eigen
cultuur. Deze geven identiteit en kleur aan onze gemeente.
Cultureel erfgoed
Onder cultureel erfgoed wordt verstaan alles wat beeldbepalend is voor Huizen en
wat door een (grote) groep inwoners zo wordt ervaren. Dat kan zowel materieel,
roerend en onroerend goed, als immaterieel zijn. Vaak betreft het onderwerpen
van een oudere datum, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Gebouwen als de Oude
en Nieuwe Kerk, de Kalkovens (replica) en de Krachtcentrale zijn goede
voorbeelden van onroerend cultureel erfgoed, maar ook cultuurhistorische
landschappen, zoals de zanderijen, vallen hieronder. Roerende zaken betreffen
bijvoorbeeld de Huizer Botters en de klederdrachten, maar ook archeologische
vondsten, schilderijen en beeldende kunst. Immateriele zaken zijn bijvoorbeeld het
Huizer dialect, de volksverhalen van Erfgooiers en vissers.
In tegenstelling tot de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, wordt er
tegenwoordig steeds meer waarde gehecht aan ons cultureel erfgoed en wordt er
goed nagedacht over hergebruik, conservatie en tentoonstelling. Het behoud en
stimuleren van activiteiten op het terrein van erfgoed is voor de gemeente een
belangrijk uitgangspunt. Een voorbeeld is de culturele herbestemming van de
Krachtcentrale. Hierdoor kon dit beeldbepalende pand behouden worden.

Mediabeleid
In september 2018 heeft de
gemeenteraad opnieuw een positief
advies uitgebracht, waardoor de
Stichting Lokale Omroep Hilversum,
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
voor vijf jaar kan worden
aangewezen als lokale publieke
media-instelling voor het
verzorgingsgebied van deze
stichting. De gemeenteraden van de
andere deelnemende gemeenten
hebben eveneens een positief
advies uitgebracht.

Religieus erfgoed
De landelijke overheid heeft geld beschikbaar gesteld om actief beleid te maken en
strategieën te ontwerpen voor het behoud van het religieus erfgoed: een
Kerkenvisie. Het gaat om behoud van geschiedenis met een toekomst voor ons
religieus erfgoed. Maar niet alleen cultuurhistorie is belangrijk, de gebouwen
hebben ook een belangrijke sociale waarde. Voor veel mensen zijn ze het centrum,
baken en ijkpunt van onze gemeente. Kerken spelen verder een belangrijke rol in
de wijken van Huizen; hoe zorg je ervoor dat die functie zo goed mogelijk
behouden blijft.
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Gemeentelijk kunstbezit
Er is een adviescommissie beeldende kunst, die de gemeente adviseert bij het
aankopen van kunst. Het gemeentelijk kunstbezit bestaat uit bijvoorbeeld:
• beelden/sculpturen in de openbare ruimte;
• tekeningen en schilderijen die in relatie tot de geschiedenis van Huizen zijn
verworven;
• tekeningen/schilderijen/etsen etc. die in het verleden in het kader van de
voormalige Beeldende Kunstenaars Regeling (tot ca. 1982) zijn aangekocht;
• enige sieraden en bijbels die met de geschiedenis (en klederdracht) van Huizen
in bezit van de gemeente zijn;
• enkele oude meubelstukken die in het gemeentehuis staan;
• de in bruikleen van de Stichting Stad en Lande van Gooiland verkregen panelen
van Eppo Doeve die de geschiedenis van de Erfgooiers uitbeelden.

Amira in concert in de Nieuwe Kerk met
Harmonieorkest Prinses Irene

Visserskerkhof op Oude Begraafplaats

Huizer onderdeel van de panelen van Eppo Doeve

Monumenten
In het Oude Dorp zijn vier buurten beschermd dorpsgezicht. Er zijn ongeveer 90
panden, die een bijzondere bescherming genieten, omdat ze Rijksmonument of
Gemeentelijk Monument zijn. Daarnaast zijn er nog vele karakteristieke panden en
erfgoederen, zonder een beschermde status zoals bijvoorbeeld het visserskerkhof
op de Oude Begraafplaats. De gemeente staat positief tegenover het verder
uitbreiden van het beschermd dorpsgezicht of het verlenen van een beschermde
status aan karakteristieke panden en erfgoederen. Er is al onderzoek gedaan naar
de erfgoedwaarde van modernere gebouwen van 1940-1980. Deze inventarisatie
moet indien opportuun nog worden afgerond. Er wordt door de gemeente een
overzicht bijgehouden met daarop alle monumenten in de gemeente Huizen.
Culturele accommodaties
Onder cultuuraccommodaties worden ruimten verstaan waar culturele activiteiten
kunnen plaatsvinden zoals voorstellingen, lezingen, cursussen, tentoonstellingen.
Dit kunnen zowel voor één doel geschikte als multifunctionele accommodaties zijn.
Voor cultuurdoeleinden is het mogelijk om tegen een kostendekkend tarief (al dan
niet) tijdelijk leegstaande ruimten van de gemeente te huren.
De Krachtcentrale
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Beeld ‘Huizer vrouwen’ voor de Oude Kerk

Cultuur ontplooien..
Cultuur verrijkt het leven en zorgt voor verbinding. Daarom is het belangrijk om
iedereen, dus ook de jeugd in aanraking te laten komen met culturele activiteiten.
Cultuureducatie
Onder cultuureducatie worden alle vormen van educatie verstaan waarbij cultuur
als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is in eerste instantie een
verantwoordelijkheid van het onderwijs. Het doel van cultuureducatie is dat
scholen in staat zijn om samen met de culturele omgeving kwalitatief goede
cultuureducatie in het onderwijs te verankeren en de kennis en vaardigheden van
de leerlingen te vergroten.
In Huizen bestaat een Educatieplatform, opgezet door verschillende organisaties.
Het doel is om aan de basisscholen in Huizen een uitgebreid educatieprogramma
aan te kunnen bieden op het gebied van Cultureel Erfgoed. In 2019 is in dit kader
het “Huizermenu” tot stand gekomen. Daarnaast zijn er ook organisaties die
bijvoorbeeld op muzikaal gebied educatie aanbieden op (basis)scholen.

Kind-arrangement
Met ingang van 1 januari 2020 komt het kind-arrangement in de plaats van het
Jeugdcultuurfonds.
Kinderen die in aanmerking komen voor het kind-arrangement kunnen kiezen uit
een breed aanbod, waaronder culturele activiteiten. Denk hierbij aan lessen in
muziek, tekenen en creatieve vakken, zodat kinderen hun culturele talenten
kunnen ontplooien, ongeacht de financiële thuissituatie. Belangrijk is dat er
voldoende culturele activiteiten blijven bestaan in het kind-arrangement.

Cultuureducatie in de bibliotheek in Huizen
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Raadspodium Cultuur - 22 november 2018

Bespreeksessie concept cultuurnota - 21 november 2019

Bedankt!!!..
Deze nieuwe cultuurnota is mede tot stand gekomen dankzij de input van betrokkenen. Tijdens het raadspodium in november 2018 bleek dat cultuur leeft binnen de Huizer
gemeenschap. Een werkgroep van raadsleden besloot hierna om zelf te werken aan de nieuwe cultuurnota, dus met een initiatiefvoorstel. Er is veel contact geweest met
organisaties, vrijwilligers en betrokkenen. Het concept van de nieuwe cultuurnota is voorgelegd in een bespreeksessie in november 2019. Deze avond was heel waardevol en veel
reacties zijn verwerkt in deze definitieve versie van de cultuurnota. De dank van de werkgroep naar alle betrokkenen is dan ook zeer groot!
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EVALUATIE CULTUURNOTA
Promotie Huizer
verhaal

CULTUREEL ERFGOED

•
•
•
•
•

Melkmeisje geplaatst
Boekje geschiedenis Melkmeisje
Route met QR-codes
Restauratie Melkmeisje in 2018
Realisatie boekje en app Beelden
in Huizen
• Expositie georganiseerd in Huizer
Museum met werken van
betrokken kunstenaars
• Oude dorp onder aandacht gebracht bij
cruiseschepen

Samenwerking tussen groepen
stimuleren
• Samenwerking blijft onderwerp van
gesprekken

Instandhouding Historische Kring
incl. Klederdracht

Ondersteuning initiatieven met
betrekking tot stimuleren en
instandhouding van Huizer dialect
• Subsidie aan Historische
Kring voor samenstellen
Huizer Dialect Woordenboek

• Subsidie voor activiteiten
Historische Kring
• Werkgroep Klederdracht
onderdeel van Historische Kring en
presenteert zich regelmatig in en
buiten Huizen

Uitbreiding van beschermd
dorpsgezicht d.m.v.
actualisering dorpsgezichten
• Bij actualisatie bestemmingsplan Dorp
in 2012 zijn aanvullende gebieden van
het Oude Dorp aangewezen als
gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
• Ook zijn gebieden bekeken die mogelijk
de status Beschermd Dorpsgezicht
zouden kunnen krijgen (zoals Wijgert
Kooijbuurt)

Financieel ondersteunen
en faciliteren particuliere
initiatieven
• Door middel van gesprekken en
beschikbaar stellen van incidentele
subsidies

EVALUATIE CULTUURNOTA
Het realiseren van
verschillende
dagprogramma's met
een combinatie van
culturele en
toeristische activiteiten
• De eerste riviercruises naar de
haven van Huizen zijn
gearriveerd.
• In de afgelopen periode
is regionaal en lokaal gewerkt aan
de koppeling met
dagprogramma's.
• In 2019 worden de eerste
(regionale) dagprogramma's
gelanceerd, mede ook ter
stimulering activiteiten lokale
ondernemers

Onderzoek naar de wenselijkheid van
een voorziening ter behoud van het
culturele erfgoed in het Nautisch
Havenkwartier of de verbindingszone
met het oude dorp

BEVORDERING
CULTUURTOERISME
Naast seizoensgebonden
evenementen extra aandacht
voor de doorlopende culturele
activiteiten in Huizen
• Evenementennota is door raad
vastgesteld, daarin is aangegeven
welke evenementen ondersteund
worden

• Dit hangt nauw samen met de onderzoeken naar de
toekomst van het BNI-terrein
• Desgewenst kunnen aanvullende "stepping
stones" worden ontwikkeld

PRESTATIEAFSPRAKEN
Intensiever toezicht op
naleving van financiële en
inhoudelijke afspraken
• Dit gebeurt doorlopend bij de
beoordeling van subsidieaanvragen

Aanpassen prestatieafspraken aan
nieuwe doelstellingen
• Bij de vaststelling van nieuwe
prestatieafspraken met culturele
organisaties zijn bestaande
prestatieafspraken zo nodig aangepast
• O.a. stimulering tot samenwerking is als
prestatie opgenomen

EVALUATIE CULTUURNOTA
MAXIMAAL
RENDEMENT EN
BEREIK VOOR
CULTURELE
ORGANISATIES
Afstemming van programmering
opnemen in de prestatieafspraken
met culturele organisatie
• Organisaties worden gewezen op
het belang hiervan

Signalering van vergunningverzoeken voor
evenementen die gelijktijdig plaatsvinden
• Organisaties worden hierop gewezen
• Er is een jaarprogrammering
• Intern is er meer afstemming bij
vergunningverlening

Het realiseren van een cultureel platform
• In overleg met culturele organisaties zijn de mogelijkheden
hiervoor onderzocht
• Het is nog niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de
oprichting van een dergelijk platform dat meer kan zijn dan een
programmacommissie

BEHOUD KUNSTPICKNICK
Onderzoek naar de mogelijkheden om het
evenement voort te zetten
• Dit is vooralsnog niet mogelijk gebleken.

EVALUATIE CULTUURNOTA
Het in kaart brengen van het regionale aanbod

REGIONALE AFSTEMMING
VAN AANBOD EN
PROGRAMMERING
Het zo aantrekkelijk mogelijk
maken voor inwoners om binnen
de eigen regio aan cultuur te doen
• In het regionale programma CERT
is daar afgelopen jaren veel
aandacht aan besteed
• Er is o.a. onderzoek gedaan naar
de samenstelling van de bevolking
in de diverse gemeenten
• Ook is er gebrainstormd over
activiteiten rondom
de kwaliteitsthema's

• Er is in regionaal verband onderzoek verricht naar
bestaande voorzieningen en aanbod.
• Dit heeft geleid tot het vaststellen van vijf
kwaliteitsgebieden die kenmerkend zijn voor de
regio
• Projecten worden hier in de toekomst aan
gekoppeld
• Bovendien kunnen aanvullende ambities en
iconen worden vastgesteld

Het afstemmen van evenementen zodat alle gemeentes
optimale bezoekersaantallen behalen
• Dit gebeurt o.a. via de VVV /Regiotoerisme Gooi en Vechtstreek
• Aangegeven wordt dat organisatoren de evenementendata tijdig moeten
doorgeven voor de evenementenkalender

EVALUATIE CULTUURNOTA
BEVORDEREN VAN
CULTUURPARTICIPATIE EN
GEMEENSCHAPSZIN

In gesprek gaan met jongeren
om hun cultuurbeleving en
behoeftes te leren kennen

Koppelen van moderne technieken
aan cultuur
• QR-codes zijn toegepast bij
wandelroute Melkmeisje
• Via app is wandeling ook digitaal
beschikbaar

Implementatie
maatschappelijke
stages in
prestatieafspraken
✓ Er zijn daar waar
mogelijk, afspraken over
gemaakt

• Dit is niet gebeurd

Gebruik maken van de bestaande
ingangen om cultuur onder jongeren te
brengen
• Jongerendenktank Rumoer bestaat niet meer

Implementatie
vrijwilligerswerk door
deelnemers van "Meedoen"
• Hier wordt doorlopend aandacht aan besteed

Extra promotie van
de jeugd- en
jongerencultuurprijs
• Er is besloten om de jeugd- en
jongerencultuurprijs af te
schaffen

• Met de Hervormde Jeugdraad zijn voor 2019 prestatieafspraken
gemaakt voor de budgetsubsidie die ze ontvangen
• Met jongerencentrum Tram/Connect zijn nog geen gesprekken
gevoerd

Het betrekken van jongeren bij culturele
initiatieven door er bijvoorbeeld een
wedstrijd aan te koppelen
• Het blijkt erg lastig om jongeren te betrekken bij culturele
initiatieven, anders dan evenementen

Instellen van het jeugdcultuurfonds
• De gemeente Huizen neemt inmiddels al een aantal jaren deel aan
het Jeugdcultuurfonds

EVALUATIE CULTUURNOTA
CULTUUR EN CULTUREEL ERFGOED
ALS EDUCATIEF MIDDEL
Planning regulier overleg met interne
cultuurcoördinatoren

Initiatief nemen tot clusteren
regionaal aanbod
• Regioconservator Cultureel Erfgoed is aangesteld
• Regionaal Erfgoedfestival in 2018

• Binnen CERT wordt het
programma Cultuureducatie
met Kwaliteit uitgevoerd

FINANCIEEL
Betere promotie en benutting van
beschikbare budgetten

Uitbrengen voorstel over aanpassing
waarderingssubsidies

• Door betere bekendheid zijn de
budgetten voor incidentele subsidies
volledig gebruikt.

• Begin 2018 heeft de gemeenteraad besloten de
waarderingssubsidies te beëindigen en daarvoor de
subsidieverordening aan te passen.
• Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de organisaties
die een budgetsubsidie ontvangen

BIJLAGE 2. Huidige budgetten voor cultuur
Vaste uitgaven Kunst en Cultuur
Muziekvereniging Prinses Irene
The Pride Winterguard
Oratoriumvereniging Excelsior
Stichting Atelierroute Huizen
Kunstuitleen in bibliotheek
Boerderij
Verzekering kunstvoorwerpen
Huizer Museum
Historische kring Huizen
Gemeentelijke momumenten
Gemeentetoren
Botterwerf
Liggeld Historische schepen
Bijdrage aan regio G&V cultuur en recreatie
Bibliotheek
Lokale omroep Huizen
Totaal vaste uitgaven Kunst en Cultuur

Variabele uitgaven Kunst en Cultuur
Internationale bewustwordings projecten
Vervallen waarderingssubsidies
Theather Graaf Wichman prijssubsidies
Onderhoud kunstvoorwerpen
Monumenten- en archeologiebeleid*
Aankoop Huizer cultuur-historie
Sub-totaal Variabele uitgaven Kunst en Cultuur
Variabele kosten via de reserve kunst en cultuur
Stimulering Kunst en cultuur**
Informatie en promotie cultureel erfgoed
Kunstaankopen met historische waarde
Totaal Variabele uitgaven Kunst en Cultuur
Stand reserve kunst en cultuur per 31-12-2019

2020
9.700
-259
2.585
450
10.500
94.777
105
62.154
1.000
15.882
36.059
-20.248
1.500
37.080
953.162
24.098
1.228.545

Gem real
2017-2019
5.233

2021

2022

2023

2024

9.700
9.700
9.700
9.700
-259
-259
-259
-259
2.585
2.585
2.585
2.585
450
450
450
450
10.500
10.500
10.500
10.500
87.809
87.522
87.809
87.809
105
105
105
105
62.154
62.154
62.154
62.154
1.000
1.000
270
270
15.882
15.882
15.882
15.882
23.159
24.076
23.323
23.323
-20.248
-19.447
-20.248
-20.248
1.500
1.500
1.500
1.500
37.080
37.080
37.080
37.080
949.829
949.829 949.829
949.829
24.098
24.098
24.098
24.098
1.205.344 1.206.775 1.204.778 1.204.778

2020

2021

2022

2023

2024

18.357
0
4.167
0
27.757

10.000
1.270
25.000
481
2.500
550
39.801

10.000
1.270
25.000
481
2.500
550
39.801

10.000
1.270
25.000
481
2.500
550
39.801

10.000
1.270
25.000
481
2.500
550
39.801

10.000
1.270
25.000
481
2.500
550
39.801

22.844
241
215
51.057

38.270
3.000
2.000
83.071

13.270
3.000
2.000
58.071

7.270
3.000
2.000
52.071

8.000
3.000
2.000
52.801

8.000
3.000
2.000
52.801

32.604

* Advies geweest in 2017 daarna geen kosten meer gemaakt
** In 2020 € 25.000 opgenomen onderzoek theaterfunctie + € 6.000 voor stimulering in 2020 en 2021
*** Beleid is per 2018 aangepast naar € 1.000 maximaal per initiatief

