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INLEIDING 
Er moet meer aandacht zijn voor cultuur in Almelo. Gevraagd is om het cultuuraanbod te verbreden en het particulier initiatief te stimuleren. Dat is de kern 

van de oproep die naar voren komt uit het raads- en uitvoeringsprogramma dat in 2014 opgesteld is. Als antwoord is gestart met het maken van een nieuwe 

visie op cultuur. In 2007 verscheen de Kadernota Cultuur met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijke cultuurbeleid.  Sinds die tijd is 

er het nodige in de samenleving veranderd. Belangrijk daarbij is dat de gemeente zelf ook anders is gaan denken over de eigen rol en hou ze zich wil 

verhouden tot de samenleving.  Verschillende initiatieven – waaronder de Stadsmusical Van Katoen en NU – hebben daarnaast laten zien dat er op cultureel 

gebied in Almelo veel meer mogelijk is dan wij dachten. Reden genoeg om nog eens goed stil te staan bij wat cultuur in Almelo nu precies is en wat het kan 

betekenen voor de stad.  

 

Scenario’s voor nieuwe visie en beoogde resultaten 

De grootste culturele instellingen van Almelo (Bibliotheek Almelo, Kaliber Kunstenschool, Theaterhotel Almelo en Hof ’88) hebben daarom samen met de 

gemeente Almelo het initiatief genomen om een nieuwe stadsvisie cultuur op te stellen. Om te komen tot een nieuwe visie is er voor gekozen om 

verschillende scenario’s uit te werken. In een startnotitie is beschreven wat de stadsvisie moet opleveren. 

- De visie maakt duidelijk wat de betekenis van cultuur is voor Almelo en geeft weer wat de culturele basis- infrastructuur is. 

- De visie bevat een analyse van het culturele DNA van de stad en maakt duidelijke welke kansen er zijn voor Almelo om iets toe te voegen 

(bovenlokale uitstraling) aan het culturele landschap in Twente.  

- De visie geef (concreet) aan wat de rol en betekenis van cultuur kan zijn voor de sociale agenda (sociale stijging) en het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van de stad.  

- De visie geeft aan welke rol cultuur kan spelen bij de ontwikkeling van de (binnen)stad en hoe de stad (publieke ruimte) beter benut kan worden voor 

(vernieuwende) culturele initiatieven. In bijzonder wordt gekeken naar mogelijkheden om kwaliteit van (bestaande) initiatieven te verhogen.  

- De visie maakt het mogelijk maken om financiële keuzes te maken over de financiering van culturele voorzieningen / infrastructuur. Duidelijk wordt 

gemaakt welke (incidentele) investeringen het beste zouden renderen. De visie maakt het mogelijk om accenten te leggen (prioriteiten) ten aanzien 

van de besteding van de structureel en incidenteel beschikbare middelen voor cultuur.  

- De visie kijkt gericht naar de toekomstbestendigheid van de huidige culturele voorzieningen en doet hiervoor waar nodig voorstellen. Het gaat dan 

met name om de theaterfunctie, bibliotheek en het cultuuronderwijs. Als er voorstellen worden gedaan voor ombouw van voorzieningen worden aan 

de voorkant heldere afspraken gemaakt over de wijze waarop dit gebeurt (voldoende tijd etc.) 

- De visie geeft antwoord op de vraag op welke wijze vernieuwingen en culturele initiatieven vanuit de samenleving het beste gestimuleerd en 

gefaciliteerd kunnen worden.  

- De visie past binnen de bredere visie de gemeente heeft op de ontwikkeling van de stad en maakt duidelijk welke rol cultuur daarbij kan spelen.  

- De visie maakt duidelijk hoe de resultaten bij de gemeente en culturele instellingen geborgd worden.  
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Tijdens het opstellen van deze stadsvisie heeft de gemeenteraad een discussie gevoerd over extra bezuinigingen en het gewenste takenpakket van de 

gemeente Almelo. Een bezuiniging op cultuursubsidies was daarbij aanvankelijk ook onderdeel van het totale pakket aan bezuinigingen. Door wijzigingen in 

de voorstellen door het college zelf en de besluitvorming in de raad zelf is uiteindelijk besloten om helemaal niet meer te bezuinigingen op cultuur. Ook het 

voorstel om te komen tot een systeeminnovatie in het culturele veld is daarbij afgewezen. Omdat de gemeenteraad bij een politiek beraad over de nieuwe 

stadsvisie in algemene zin wel heeft opgeroepen tot meer samenwerking binnen cultureel Almelo is hier wel concreet naar gekeken.   

 

Leeswijzer  

In het volgende hoofdstuk wordt eerst het vertrekpunt geschetst.  Het geeft onder andere een korte samenvatting van de vorige cultuurnota. In het 

hoofdstuk bouwstenen wordt gekeken naar trends en ontwikkelingen die van belang zijn. Ook worden kansen en mogelijkheden voor Almelo in beeld 

gebracht en wordt stil gestaan bij het (culturele) DNA van de stad.  Vervolgens worden in een afzonderlijk hoofdstuk de vier verschillende scenario’s 

gepresenteerd. Daarbij wordt ook toegelicht hoe de scenario’s tot stand zijn gekomen. De scenario’s zijn aangevuld en beoordeeld door mensen uit de stad 

en door de raad. De uitkomsten worden in het kort nog een keer weergegeven. Op basis van die uitkomsten wordt in het afsluitende hoofdstuk een voorstel 

gedaan. Op basis van een scenario dat als uitgangspunt is genomen, wordt dan aangegeven welke uitgangspunten wij willen hanteren voor het cultuurbeleid 

en welke resultaten wij willen boeken. Ook wordt kort weergegeven hoe wij denken deze visie in de praktijk te realiseren.  

 

Een visie van en door de stad 

De visie en de scenario’s zijn gemaakt door de culturele instellingen en de gemeente Almelo. Op verschillende momenten in het proces is actief inbreng 

vanuit de stad – via bijeenkomsten en gesprekken – opgehaald. Deze inbreng is verwerkt bij de bouwstenen voor de scenario’s en zijn ook verwerkt in de 

scenario’s zelf.  Ook is gevraagd om aan te geven welke scenario het meest (on)wenselijk is en welk scenario het meest (on)waarschijnlijk is. De resultaten 

zijn betrokken bij het opstellen van het definitieve voorstel. De samenwerking rondom het opstellen van de scenario’s – met de culturele instellingen en 

andere partijen in de stad – zetten wij na de besluitvorming over deze stadsvisie graag voort.  Het succes van deze stadsvisie wordt immers niet bepaald 

door de manier waarop de uitgangspunten en doelen beschreven zijn in deze visie, maar het succes zal bepaald worden door de mate waarin wij erin slagen 

om deze doelen ook daadwerkelijk met elkaar te bereiken. In het afsluitende hoofdstuk geven wij kort weer hoe wij denken dat voor elkaar te krijgen.  De 

tekeningen in dit document zijn gemaakt door Studio Geert Gratama. Deze zijn gemaakt tijdens de inspiratieavond die in 2015 gehouden is als aftrap voor 

het opstellen van deze cultuurvisie.  
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1. VERTREKPUNT 

 

1.1 Waarde en betekenis van cultuur   

Cultuur verrijkt, verbaast ons en biedt schoonheid. Ook biedt het voor tal van mensen inspiratie. Cultuur zet mensen aan het denken en/of zet mensen aan 

om iets (nieuws) te ondernemen.  Cultuur is een waarde van zichzelf. In een samenleving waarin expliciet ruimte wordt geboden voor verwondering en 

schoonheid kan kunst en cultuur zich ontwikkelen. Daarvoor hoeft geen beleid gemaakt te worden. Hiervoor hoeft de lokale overheid niet in actie te komen. 

Waar aanbod vanzelf tot stand komt ligt overheidsingrijpen niet direct voor de hand. De legitimiteit van de bemoeienis van de overheid wordt wel ingegeven 

door de maatschappelijke waarde die cultuur kan vertegenwoordigen. De onderzoekers van de Atlas van Gemeenten hebben via literatuuronderzoek- in hun 

pogingen om die waarde van cultuur ook in cijfers uit te drukken - een uitstekend overzicht geboden van die maatschappelijke waarde. Een korte 

samenvatting: 

 

� Mensen genieten van cultuur en dat zorgt voor een geluksgevoel. Door deel te nemen aan culturele activiteiten of deze te bezoeken voelen mensen 

zich gelukkiger. Mensen krijgen bovendien tijdens culturele activiteiten vaak weer nieuwe energie of nieuwe ideeën die ze helpen om problemen in 

het dagelijkse leven aan te pakken.  

� Mensen of gemeenschappen ontlenen (een deel) hun identiteit aan cultuur.  

� Mensen zijn bereid om meer geld te betalen voor een huis als er binnen reisafstand voldoende aanbod is op het gebied van cultuur. 

� Mensen ontwikkelen vaardigheden door culturele activiteiten te ondernemen of te bezoeken. Bijzonder is het effect van cultuur op het vergroten van 

de leerprestaties van kinderen.  

� Er is een duidelijk economisch belang vanwege de bestedingen aan cultuur en de werkgelegenheid die dit met zich meebrengt.  

 

Deze nota gaat over de maatschappelijke waarde van cultuur in Almelo en de betekenis die het kan hebben voor maatschappelijke processen in Almelo. 

Waarbij het bestaansrecht van kunstenaars en culturele instellingen gevonden wordt in de verbinding met de samenleving. Voor de gemeente Almelo is 

daarbij relevant om na te gaan in hoeverre kunst en cultuur een bijdrage leveren aan de hoofdopgaven van de gemeente Almelo (zoals geformuleerd in de 

Perspectiefnota 2015).   

 

  



5 
INT 53350 
 

1.2  Hoofdpunten vorige kadernota cultuurnota en geboekte resultaten  

In 2007 verscheen de kadernota cultuurbeleid. Aan de hand van deze nota zijn verschillende actieplannen opgesteld. De nota formuleert voor verschillende 

kunst- en cultuurdisciplines beleidskaders en te ondernemen acties. Voordat er besluiten worden genomen over nieuw cultuurbeleid is het goed om kennis te 

nemen van wat de kaders zijn geweest van het beleid tot nu toe en wat dat heeft gebracht. De belangrijkste punten uit de vorige kadernota zijn als volgt 

samen te vatten: 

 

Opdrachten uit de kadernota cultuur Resultaten 

Het cultuurbeleid wordt gekoppeld aan de uitvoering van het Masterplan. 

Deze strategie is gericht op een groei van de stad naar 90.000 inwoners. 

Het cultuurbeleid en de voorzieningen in de stad moeten daarbij 

aansluiten. Geconstateerd wordt dat alle wenselijke voorzieningen op het 

gebied van kunst en cultuur in Almelo aanwezig zijn. Met uitzondering 

van een poppodium. Voor deze voorzieningen wordt ingezet op het 

vergroten van het onderscheidend vermogen. De podium- infrastructuur 

is nog niet compleet. Wat ontbreekt is een poppodium, bioscoop en 

voldoende geschikte locaties voor evenementen en festivals. Vooral in de 

binnenstad.  

Het poppodium is uiteindelijk niet gerealiseerd. Wel kwam er een nieuwe 

bioscoop. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor de renovatie 

van het pand (behoud oude gevel) waar de bioscoop zich heef gevestigd 

en bijbehorende plein opnieuw ingericht.  De algehele strategie om te 

groeien naar een stad met 90.000 inwoners is verlaten. Na het niet 

doorgaan van het poppodium wordt ingezet op het ondersteunen van 

culturele initiatieven in de stad op het gebied van populaire muziek en is  

NAXT opgericht als podium en platform voor jongerencultuur en 

amateurkunst.  

Opdracht wordt gegeven om nieuw producten en diensten te 

ontwikkelen in de wijken. Om vraag en aanbod hierbij af te stemmen 

wordt bekeken of een cultuurmakelaar aangesteld kan worden. Er wordt 

opgeroepen meer aandacht te hebben voor gemeenschapskunst 

(ondersteunend bij sociale processen).   

Er is een cultuurmakelaar aangesteld. Op verschillende wijze is op 

projectbasis aandacht geweest voor het ondersteunend laten zijn van 

kunst en cultuur bij sociale processen. Met de stadsmusical Van Katoen 

en Nu als hoogtepunt. In algemene zin overheerst het gevoel dat op dit 

punt nog meer mogelijk is en dat dit vraagt om structurele borging.  

Cultuur is belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het is nodig 

om te komen tot een intensivering van het atelierbeleid en een 

stimulerend beleid voor de vestiging van zogenaamde culturele 

vrijplaatsen. Het nodig is om in te zetten op het behoud en uitbreiden van 

opleidingen op het gebied van kunst en cultuur. Concreet wordt gedacht 

aan de oprichting van een muziektheater- academie.  

Er is geen nieuwe opleiding in Almelo gekomen. Wel zijn er nieuwe 

opleidingen op het ROC bijgekomen. Ook is er gestart met een 

jeugdtheaterschool (samenwerking Kreatief Centrum en Muziekschool 

Twente). En is er met name in het voortgezet onderwijs (Erasmus en 

Noordik) ingezet op cultuuronderwijs. Op Twents niveau zijn de 

inspanningen gericht op het behoud van de huidige opleidingen op het 

gebied van kunst en cultuur.  
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Er  liggen  kansen op het gebied van toerisme, cultuur en erfgoed. Om 

die kansen te benutten moeten verschillende partijen beter 

samenwerken, kan erfgoed beter gepresenteerd en toegankelijk gemaakt 

worden en moet er meer aandacht zijn voor digitale mogelijkheden. 

Almelo Promotie is opgericht om de promotie van de stad en de 

begeleiding van evenementen te professionaliseren. Het beter ontsluiten 

van erfgoed blijft een aandachtspunt.  

Er wordt een discussie aangekondigd over het te voeren podium-beleid 

en de consequenties daarvan voor Hof ‘ 88. De suggestie wordt gedaan 

elders in de stad een theater / filmhuis te realiseren (bijvoorbeeld bij het 

nieuwe stadhuis) en te kijken of de huidige locatie van Hof ‘ 88 vooral 

een plek kan zijn voor amateurkunst. De subsidieregeling amateurkunst 

moet zodanig gemoderniseerd worden dat zij breder toegankelijk is.  

Hof 88 is niet verplaatst omdat onder andere de plannen rondom het 

stadhuis aanzienlijk werden gewijzigd. De regeling rondom amateurkunst 

is gemoderniseerd. Hof 88 is meer een plek voor amateurkunst 

geworden. Theater Hof’88, Indigo, Kreatief Centrum en Kaliber 

Kunstenschool bieden plek en onderdak aan vele amateurs en 

amateurgezelschappen. 

Voor kunsteducatie wordt ingezet op verbeteren van kwaliteit en bereik 

van het huidig aanbod. Het is nodig om een diverse groep te bereiken en 

activiteiten meer te laten aansluiten bij vroeg- en voorschoolse educatie. 

Ook komt er meer aandacht voor de ontwikkeling van kunsteducatie in 

relatie tot cultureel erfgoed. Aan de aanbieders wordt gevraagd om 

aanbod ook aan te bieden tijdens vakantieperioden.  

In samenwerking met onderwijs en gemeente hebben de 

kunstinstellingen met name binnen KEPA veel kwaliteitsverbeteringen 

doorgevoerd en het bereik vergroot. Ook verzorgt Kaliber sinds een 

aantal jaar muziek ABC- lessen in groepen 4 van bijna alle basisscholen in 

Almelo. Tijdens vakantieperioden wordt samengewerkt door 

kunstinstellingen met o.a. Scoop Welzijn/ De Nieuwe Organisatie.  

Het beleid ten aanzien van kunst in de openbare ruimte wordt 

geïntensiveerd. Hiervoor worden extra middelen gereserveerd. Nieuwe 

projecten worden meer in samenhang met ruimtelijke ordening en met 

wijk-ontwikkelingswerk gerealiseerd. Voorgesteld wordt om samen met 

particuliere initiatieven te komen tot een herijking van het 

tentoonstellingsbeleid  

Er is een actieplan ‘kunst in de openbare ruimte’ opgesteld dat heeft 

geleid tot diverse concrete kunstprojecten. Via de aanpak van 

braakliggende terreinen zijn - samen met woningcorporatie Beter Wonen - 

gronden die lang braak liggen gebruikt voor tal van kunst- en 

cultuurinitiatieven.  

Er wordt een nieuwe visie aangekondigd voor het bibliotheekwerk, 

waarbij aandacht is voor de vraag, rol van de bibliotheek in de wijken en 

de dwarsverbanden die gelegd kunnen worden tussen bibliotheek, lokale 

omroep en digitale informatie uitwisseling.  

Er is geen nieuwe visie opgesteld. Wel werden er besluiten genomen over 

het sluiten van de wijkfilialen. Inmiddels is er in de aanloop naar deze 

nieuwe stadsvisie een onderzoek gedaan naar de toekomst van de 

bibliotheek. De uitkomsten zijn in deze visie verwerkt.  

De positie van de lokale omroep is kwetsbaar en moet versterkt worden. 

Ten aanzien van het stadsmuseum wordt ingezet op professionalisering 

en behoud van de museumerkenning. Gekeken wordt naar de 

mogelijkheid om het Twents Archief naar Almelo te halen.  

Het is gelukt om de lokale omroep te laten bestaan. Het stadsmuseum 

heeft gewerkt een aan volledige herinrichting van de huidige collectie en 

bijbehorende professionaliseringslag.  Het is niet geluk om het Twents 

Archief naar Almelo te halen.  
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2. BOUWSTENEN 
Om scenario’s te kunnen maken, hebben wij een aantal bouwstenen nodig die iets vertellen over Almelo en de wereld om ons heen. Daarom is in beeld 

gebracht wat er op dit moment al goed gaat in Almelo en wat er beter zou kunnen. Daarbij zijn kansen en mogelijkheden in beeld gebracht. Om de 

scenario’s zoveel mogelijk te laten aansluiten op de identiteit van de stad is ook geprobeerd te duiden waar die identiteit dan uit bestaat. Het profiel is van 

belang om relevante scenario’s te maken die bij de stad passen en die het ook mogelijk maakt om binnen een regionale en (boven)provinciale context 

duidelijk te maken wat Almelo toevoegt.  

 

2.1  Op zoek naar een nieuw verhaal 

De identiteit van een stad is in de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Daarbij staat identiteit over het algemeen vaak voor datgene wat steden graag 

willen zijn. En worden specifieke (kenmerkende) elementen uit een stad vergroot om de stad te profileren of te promoten. Identiteit staat daarbij vaak 

symbool (of is een synoniem) voor ambitie. Het is als het ware het verhaal en of/ de verbeelding van de ambitie. Met de scenario’s gaan wij op zoek naar 

een verhaal voor cultureel Almelo. Om die verhalen te kunnen maken is het goed om te kijken naar verhalen die iets vertellen over waar wij vandaan komen 

en wie wij zijn. Tijdens de inspiratiebijeenkomst over de nieuwe stadsvisie zijn een aantal opvallende kenmerken over het profiel van de stad door de 

aanwezigen benoemd. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Al deze kenmerken zijn te vertellen in verschillende verhalen. Het eerste verhaal van de 

stad wordt verteld langs de Gravenallee. In wat nu één van de mooiste groene longen van de stad is, vindt de stad haar oorsprong. De feodale heerlijkheid 

geeft Almelo de eerste kenmerken van een stad en brengt Almelo structuren die de stad nog steeds typeren. Zowel fysiek als sociaal.  

 

Tabel Uitkomsten inspiratiebijeenkomst stadsvisie cultuur (14 april 2015) 

DNA van Almelo. Wat kenmerkt Almelo ?  

Calimero-gevoel, minderwaardigheid, KWW-afwachtend   

Sociaal- economisch zwak maar ook veel high tech- innovatie  

Multicultureel en textiel 

Feodale erfenis  

Mijn stad, ons kent ons cultuur, trots , vertrouwen en vriendelijk  

Talentenstad  

Noaberschap  

Groen en water, mooi en lelijk, veel ruimte  

Tweedeling   
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Het tweede verhaal van Almelo wordt verteld in textiel. Met de komst en ontwikkeling van de textielindustrie - en vooral de mensen die uit alle windstreken 

van binnen en buiten Nederland naar Almelo kwamen -  werd Almelo een echte stad.  De stad groeide en kreeg letterlijk een ander gezicht. Na de teloorgang 

van de textielindustrie dient zich het verhaal van de transformatie aan.  De stad veranderde opnieuw. Er kwamen nieuwe gebouwen, nieuwe plekken. Veel 

werd er ook afgebroken. Er is veel weemoed in de stad over deze afbraak. Alsof je trots kunt zijn op een stad die afgebroken is of wellicht wel nooit heeft 

bestaan. Het derde verhaal is daarom niet alleen een verhaal van afbraak, maar vooral ook een zoektocht naar een nieuw verhaal.  

 

Met het Masterplan Almelo is een nieuw verhaal voor de stad geformuleerd. Dat verhaal had – zeker in het begin - draagvlak, bevatte herkenbare elementen, 

maar heeft in de stad ook gezorgd voor tegenreacties en ambivalentie. De economische crisis zorgde ervoor dat de plannen die voortkwamen uit het 

masterplan werden afgeblazen, uitgesteld of aangepast werden. Dit versterkte een negatieve spiraal in het denken over de stad Almelo. In 2014 werd mede 

dankzij de inzet van talloze vrijwilligers (in totaal 27.000 uren aan vrijwilligerswerk) met de stadsmusical Van Katoen en Nu een poging gedaan om dit 

negatieve denken een halt toe te roepen en een trendbreuk te forceren. De Stadmusical Van Katoen en Nu slaagde er in 2014 in om een verhaal te vertellen 

over de stad waarin mensen zich herkenden. Een verhaal waar mensen trots op waren en dat hernieuwde energie gaf om aan de toekomst van de stad te 

werken. De musical heeft laten zien dat cultuur een drager kan zijn van een nieuw verhaal dat verteld wordt.  Een verhaal dat nog niet klaar is, maar waar 

verder aan gewerkt moet worden. Die lijn willen wij doortrekken met de nieuwe stadsvisie cultuur. Waarbij wij willen ontdekken of cultuur een drager kan 

zijn voor het verhaal van het nieuwe Almelo. Waar cultuur een middel is om te ontdekken wat voor stad Almelo wil zijn in de 21e eeuw. Waar ruimte is voor 

talent, energie en experiment.    

 

2.2  Kansen en bedreigingen   

Uit de gesprekken die gevoerd zijn blijkt dat er een breed gedragen gevoel is dat in de basis Almelo een stad is waar kunst en cultuur zich goed kan 

ontwikkelen. De stad heeft smoel en de sociale structuur van de stad maakt de stad interessant. Almelo is geen grijze middelmaat en kent voldoende 

rafelrandjes die nodig zijn voor een klimaat waarin kunst en cultuur in kunnen gedijen. Er gebeurt veel in de stad, maar dit is nog te vaak versnipperd om als 

totaal echt verschil te kunnen maken.  Er is weinig geld voor cultuur in de stad. Maar Almelo is er in geslaagd om voor een relatief laag bedrag voor een stad 

van 70.000 inwoners een goed aanbod aan voorzieningen te realiseren. Dit maakt het ook kwetsbaar. Zowel financieel als inhoudelijk is de basis om de stad 

op cultureel gebied echt verder te ontwikkelen mogelijk te smal. Almelo heeft de neiging om naar binnen gekeerd te zijn en samenwerking komt niet altijd 

gemakkelijk van de grond. Het zelfbeeld dat Almeloërs van zichzelf en/of de stad hebben is wellicht nog wel de grootste bedreiging. Dit zelfbeeld is soms 

uiterst negatief en kan nieuwe ontwikkelingen in de weg zitten (want dat kan toch niet in Almelo). Maar het zelfbeeld kan ook doorslaan in een lofzang op 

de stad waarin kwaliteiten wel heel erg uit vergroot worden. Beide extremen maken het lastig om een nieuwe stap te zetten.  Almeloërs kijken lang de kat 

uit de boom en zijn in het begin argwanend / sceptisch om zich te storten in culturele avonturen (projecten /activiteiten). Ervaringen leren ook dat als het 

hart van de Almeloër gewonnen is en/of de interesse echt gewekt is hij of zij zich dan ook voor 100 procent inzet om van iets een succes te maken. En dat 

er dan ook een veel bredere groep is die openstaat voor kunst en cultuur.  
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Tabel Culturele sterkte en zwakte analyse inspiratiebijeenkomst stadsvisie cultuur (14 april 2015) 

Wat is er al of gaat er al goed in (cultureel) Almelo? Wat gaat niet goed of ontbreekt er in (cultureel) Almelo? 

Er is een heel divers aanbod, veel nieuwe impulsen en 

vernieuwing 

Leegstand binnenstad 

Culturele basisinfrastructuur is (kwetsbaar maar nu nog) 

goed 

Subsidies (ook voor instandhouding en nieuwe initiatieven)/  visie 

Cultuureducatie en goede basiseducatie door samenwerking Versnippering 

Samenwerking  en in staat om te verbinden Verbindingen maken 

Veel voor weinig geld Cultureel bewustzijn, trots, flair, open mindset ontbreekt 

Particulier initiatief Een goede jeugdtheaterschool en initiatieven uit/ voor jeugd 

Talentontwikkeling Betrokkenheid bedrijfsleven 

Veel cultureel erfgoed Aanbod onvoldoende zichtbaar buiten Almelo 

Veel amateurs/ vrijwilligers met kwaliteit Meer stimuleren cultuur voor jeugd, ook basisonderwijs  

Veel voor kinderen Ontmoetingsplekken voor cultuur in de wijken 

Nieuwe initiatieven in de wijken Cultuur is onbereikbaar voor grote groep/ onderlaag, teveel 

introvert/verstopt in gebouwen 

Alternatieve scene / vrijplaats Regionale uitstraling ontbreekt 

Veel evenementen Be good and tell it, gezamenlijke promotie binnen en buiten stad 

Veel amateurinzet Erfgoed is verstopt 

 Geen gezamenlijk platform 

 Gebruik van buitengebied voor cultuur  

(bijvoorbeeld kleinschalig festival in het buitengebied) 
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3. SCENARIO’S  
In dit hoofdstuk leest u meer over de vier scenario’s die voor deze nieuwe stadsvisie zijn ontwikkeld. Ook wordt toegelicht hoe de scenario’s tot stand zijn 

gekomen.. De scenario’s zijn in dit voorstel kort samengevat. De volledige scenario’s zijn opgenomen in een bijlage.  
 

3.1  Toelichting scenario’s  

Om te komen tot een nieuwe visie op cultuur is het scenario- denken toegepast. Wij hebben gekozen voor het maken van scenario’s omdat ze uitermate 

geschikt zijn om (verschillende) ontwikkelingsrichtingen in kaart te brengen en na te denken over de consequenties daarvan.  Het maken van scenario’s helpt 

daarbij om je te richten op de meest essentiële keuzes die voorliggen. Daar kwam bij dat gedurende het opstellen van de stadsvisie het lang niet duidelijk 

was of er wel of niet bezuinigd zou worden op cultuur. Het idee daarbij was dat de scenario’s van pas konden komen om scherpere keuzes te maken als er 

besloten zou worden om te bezuinigen op de cultuur.  

 

Het is goed om te bedenken dat scenario’s geen voorspellingen. Ook worden in de scenario’s geen concrete (beleids)voorstellen gedaan. De scenario’s 

bevatten meerdere, kwalitatieve toekomstbeelden. Het gaat hierbij vaak om radicale beelden die onderscheidend zijn van elkaar. De scenario’s zijn een 

instrument om een breed, strategisch gesprek te kunnen voeren over een willekeuring onderwerp en zijn geen doel op zich. Er zijn verschillende vormen van 

scenario’s.  In dit proces is er voor gekozen om zogenaamde doelscenario’s te maken. Bij deze vorm wordt van binnen naar buiten gedacht en wordt de 

wereld om ons heen als een vast gegeven beschouwd. Het maken van eigen keuzes staat centraal bij deze scenario’s. Daarom leent deze vorm zich ook 

goed voor beleidstrajecten zoals deze visie. Uitgangspunt voor het maken van de scenario’s was dat de inhoud van de scenario’s zoveel mogelijk radicaal en 

onderscheidend is. Waarbij de inhoud van elk scenario wel plausibel en relevant is.  In de bijlage leest u meer over de totstandkoming van de scenario’s. Op 

de volgende pagina’s zijn de vier scenario’s samengevat.  
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Maak het in Almelo Scenario 1 Doen | Doel   
 

Van 2015 naar 2025 | Het verhaal van Almelo culturele makerstad  | Scenario samengevat  

2015 2025 

Maken zit in het DNA van de stad. Zowel in het verleden als het heden 

kent Almelo een sterke (industriële) maakcultuur. Kleinschalige 

initiatieven van Almelose makers en het succes van bijvoorbeeld de 

stadsmusical Van Katoen en Nu hebben gezorgd voor nieuw bravoure. Er 

is een beweging om Almelo te profileren als een plek waar cultuur 

gemáákt wordt. Daarnaast biedt Almelo vruchtbare grond voor talent. De 

stad bracht – in vergelijking met andere (Twentse) steden – al opvallend 

veel talenten voort. Door te investeren in de maakcultuur van Almelo – 

en gebruik te maken van de gunstige condities hiervoor – ontstaat een 

spannende stad, waarin ruimte is voor experiment, verrassing en verdere 

talentontwikkeling. 

Almelo is uitgegroeid tot een plek van betekenis voor cultuurmakers. De 

vestigingsvoorwaarden zijn gunstig, er is een stroom aan uitdagende 

opdrachten en makers kunnen zich ongehinderd ontwikkelen. Talent 

krijgt de ruimte om op hoog niveau te experimenteren. Er is een 

prikkelend klimaat gecreëerd dat overal voelbaar is. Makers uit Almelo en 

vernieuwers van buiten hebben zich ruimte toegeëigend in leegstaande 

panden: in fabriekshallen wordt theater gemaakt, in winkels beeldende 

kunst, in kantoren muziek. Almelo weet zich te onderscheiden door 

kunstenaars en de Almelose maakindustrie op een verrassende manier 

met elkaar te verbinden, wat leidt tot allerlei innovatie Op Netflix 

verschijnt een documentaire over de Almelose renaissance 

 

Speerpunten: 

Prioriteit wordt gegeven aan het stimuleren en faciliteren van het maken van hoogwaardige kunst en cultuur. Er is gericht beleid om kunstenaars en makers 

te verbinden aan de stad door gericht opdrachten te verstrekken en een klimaat te creëren waarin het maken van kunsten en cultuur bij gedijt. Het onderwijs 

richt zich op de ontwikkeling van toptalenten. De stad wordt gericht gebruikt als decor en podium voor producties die voor of in Almelo gemaakt zijn. 

Actiepunten:   

- Talentontwikkeling. Realiseren van een jeugdkunstacademie voor toptalenten op het gebied van beeldende kunst, theater en muziek. Lobby voor 

binnenhalen hogere kunstopleiding 

- Oprichten van een productiehuis.  

- Voorwaarden creëren voor het maken van kunst en cultuur: oprichten van een fonds dat maken stimuleert en faciliteert. Kunstenaars, muzikanten en 

makers uitnodigen en zorgen voor huisvesting.  

- Leegstaande panden beschikbaar stellen voor culture makers.  

- Aanstellen van een cultureel intendant door de gezamenlijke instellingen. De intendant is de culturele verbinder.  

- De bibliotheek kijkt samen met andere partijen (bijvoorbeeld Roskam, Tubantia en Gele Raaf) naar de mogelijkheden om te starten met een 
mediacentrum.    
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Beleef het in Almelo Scenario 2 Ervaren | Doel  
 

Van 2015 naar 2025 | Het verhaal van Almelo Topcultuur | Scenario samengevat  

2015 2025 

Het is een feest om in Almelo te spelen. Het Theaterhotel Almelo is 

gekozen als een van de beste theaters van Nederland. De gastvrijheid en 

het publiek worden door gezelschappen geroemd. Ook bij andere 

culturele evenementen valt makers op hoe warm het welkom is en hoe 

ontvankelijk het publiek eigenlijk is voor cultuur. Dat geeft de aanzet voor 

podia en andere culturele instellingen om Almelo uit te bouwen tot een 

'Broadway van het Oosten', waar het beleven van cultuur van hoge 

kwaliteit centraal staat. Zowel in als buiten de instellingen. Er wordt 

geïnvesteerd in de kwaliteit van faciliteiten en festivals en in het  

binnenhalen van topproducties.  

Het aantal voorstellingen en culturele evenementen in Almelo is fors 

gegroeid. De stad heeft een sprong gemaakt op de ranglijst van de Atlas 

voor Gemeenten. Door slim samen te werken is het gelukt om voor een 

scherpe prijs hoogwaardig te programmeren. De theaters halen 

regelmatig de Toneelgroep Amsterdam naar Almelo. De stad wordt 

gebruikt als decor voor unieke voorstellingen. De locatietheaterproductie 

Fata Morgana van Robin de Levita draait al twee jaar op het voormalige 

Waterrijkterrein. Bestaande festivals groeien dankzij de samenwerking 

tussen instellingen en een uitdagende programmering  

uit tot evenementen met 100.000 bezoekers. 

 

Speerpunten in dit scenario :  

Het aanbieden van een gevarieerd en aantrekkelijke cultuurprogramma is het belangrijkste doel in dit scenario. De focus ligt op podiumkunsten, beeldende 

kunst in de openbare ruimte  en festival. Het verbeteren van de zichtbaarheid van erfgoed is verbonden met culturele producties en tentoonstellingen. 

Actiepunten:  

- Realiseren van een hoogwaardig cultureel festival door te investeren in de kwaliteit van een bestaand festival of een nieuw festival toe te voegen.  

- Culturele instellingen slaan handen ineen en komen tot gezamenlijke programmeren van podia en plekken in de stad, inclusief een volwaardig 

filmhuis.  

- Tentoonstellingsbeleid wordt opgesteld en uitgevoerd. Museum van verbeelding met wisselende exposities. Bijzondere panden worden gebruikt voor 

exposities van topniveau.  

- Investeringsplan voor goede theaterfaciliteiten. Samenvoegen van theaters op één locatie.  

- Onderwijsprogramma gericht op het leren, kennen en waarden van kunst en cultuur.  
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Cultuur als cement Scenario 3 Doen | Middel 
 

Van 2015 naar 2015 | Het verhaal van cultuur al cement | Scenario samengevat 

2015 2025 

Cultuur bindt de stad samen. Op verschillende manieren blijkt dat Almelo 

er met cultuur in slaagt de gemeenschapszin te vergroten, talenten te 

ontwikkelen en sociale stijging tot stand te brengen. Individuele projecten 

van verschillende instellingen toonden dit al op kleine schaal aan. Zo liet 

de stadmusical  Van Katoen en Nu zien hoe professionals en amateurs 

samen een prikkelende productie kunnen opzetten, waarbij tegelijkertijd 

nieuwe verbindingen in de stad werden gelegd.  Het zet de gemeente 

Almelo en de culturele partijen in de stad er toe aan om cultuur nog meer 

als drager in te zetten en zo de ontwikkeling van de stad te stimuleren.  

Almeloërs zijn ongegeneerd trots op hun stad. Het aantal Almeloërs dat 

actief aan de samenleving deelneemt en zich goed ontwikkelt is sterk 

gestegen. Onderzoek laat zien dat dit vooral komt door de strategie om 

participatie en gemeenschapszin te vergroten door cultuur in te zetten. 

Kunstenaars en culturele instellingen zijn tal van projecten gestart met 

zorgverleners en onderwijsinstellingen. Elke wijk heeft een eigen orkest 

of toneelgezelschap. Als Almeloërs wordt gevraagd om hun leven met 

een cijfer te beoordelen, geven zij dat een 8 of meer. Een Almelose DJ 

scoort zelfs een wereldhit met een nummer dat is gemaakt voor een 

uniek project met Parkinsonpatiënten 

 

Speerpunten:  

In dit scenario wordt cultuur breed ingezet om de kracht van de Almelose samenleving te versterken. Er wordt breed ingezet op het realiseren van 

(grootschalige) community- art projecten. Waarbij amateurs samen werken met topprofessionals gericht werken aan een eindproduct. De culturele 

instellingen hebben in dit scenario vooral de verbinding gezocht met tal van andere organisaties die dicht bij inwoners opereren. Actiepunten:  

- Oprichten van een productiehuis voor het opzetten en uitvoeren van concrete community art projecten  

- Brede toegankelijkheid van culturele voorzieningen verbeteren 

- Aanstellen van een stadsprogrammeur bij de theaters, die de verbinding legt tussen initiatieven uit de stad en de podia.  

- Realiseren van een mobiele broedplaats die de wijken in trekt om jongeren in aanraking te brengen met cultuur.  

- Breed onderwijsprogramma voor basisscholen met cultuur als rode drager.  
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Almelo bloeit op Scenario 4 Ervaren - Middel 
 

Van 2015 naar 2025 | Het verhaal van de cultuur die de stad tot bloei brengt | Scenario samengevat 

2015 2025 

Almelo staat aan het begin van een stadsvernieuwing. Het water komt 

terug en nieuwe stenen brengen nieuw elan. Maar er is meer nodig dan 

het stapelen van stenen.  De partijen die de binnenstad ontwikkelen 

komen samen met het culturele veld tot een aanvalsplan: cultuur wordt 

ingezet voor het realiseren van een vitale, veerkrachtige binnenstad. Het 

plan is een antwoord op de hoofdopgave in de perspectiefnota 2015 

zoals die geformuleerd is voor de ontwikkeling van de binnenstad. Voor 

de wijken geeft het project Sluitersveld- orkest aanleiding om cultuur in 

te zetten als een middel om verschillende doelgroepen met elkaar in 

contact te brengen over de ontwikkeling van hun eigen woon- en 

leefomgeving.  

Kunst en cultuur hebben de stad zichtbaar veranderd. Het aangezicht van 

de stad is verbeterd en verlevendigd. Street artists werken op 

verschillende plekken aan grote muurschilderingen. Ze hebben de 

binnenstad en het Nieuwstraatkwartier getransformeerd tot een 

straatmuseum. Elke dag stopt een bus Chinese toeristen in de stad om 

de bijzondere streetartroute te wandelen. Met culturele interventies in de 

binnenstad wordt het publiek uitgedaagd na te denken over de toekomst 

van Almelo. Het Theaterhotel en Hof’88 onderscheiden zich door 

producties met een maatschappelijk karakter. Aan voorstellingen worden 

discussie- of praatprogramma’s gekoppeld. Culturele instellingen zijn 

actief op scholen om de verbeeldingskracht te vergroten.  

 

Speerpunten:  

Centraal in dit scenario staat het bieden van een cultureel aanbod dat gericht is op consumptie en naast puur vermaak ook aanzet tot nadenken en oproept 

tot actie of verdere ontwikkelingen. Het organiseren van Het culturele aanbod is breed toegankelijk en houdt rekening met de culturele diversiteit in de stad. 

Cultuur draagt bij aan ontmoeting en wordt ingezet om de binnenstad de herwonnen identiteit te geven.  Actiepunten:  

- Aanwijzen van delen van de stad als ‘openluchtmuseum’ voor streetart. 

- Opzetten van een binnenstadslab, waarin door middel van kunst en cultuur nieuwe concepten worden getest voor de binnenstad van de toekomst.  

- Oprichten van een ‘culturele voedselbank’ dat betaalbaar en gezond eten combineert met toegankelijk maken van cultuur.  

- Brede culturele programmering met maatschappelijke projecten 

 

  



17 
INT 53350 
 

 



18 
INT 53350 
 

4. VOORSTEL  
Wij zetten in op het realiseren van een aantrekkelijk cultureel aanbod dat aansluit bij het profiel van de stad. We stimuleren samenwerking in het culturele 

domein en de stad op basis van inhoud met daarbij extra aandacht voor het vergroten van de kwaliteit en vooral het bereik van de huidige voorzieningen. 

Voorzieningen moeten beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle Almeloërs. We zien potentie en kansen door culturele activiteiten te versterken die voor en 

door de stad zijn gemaakt en/of gebruik maken van de stad als podium. Wij leggen verbindingen tussen cultuur en het maatschappelijke middenveld om 

gemeenschapszin en participatie te vergroten. Vanuit deze gedachten staan per hoofdopgave van de gemeente Almelo de volgende ambities centraal: 

 

Hoofdopgave  Ambitie cultuurvisie  

Saneren en innoveren  Een breed toegankelijk cultureel aanbod met aandacht voor kwaliteit en vernieuwing 

Transformatie werk en zorg  Cultuur versterkt de talenten en vaardigheden van mensen zodat ze actief kunnen deelnemen 

aan de samenleving 

Binnenstad met een herwonnen identiteit  Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de binnenstad 

 

Tijdens een van de politiek beraden over de stadsvisie cultuur bleek dat nog onvoldoende duidelijk was welke maatschappelijke effecten wij nu willen 

bereiken. Deze zaten impliciet wel in de conceptstukken, maar om daar helder over te zijn, hebben wij dat in de definitieve stukken aangescherpt en 

verduidelijkt. Concreet willen wij de volgende maatschappelijke effecten bereiken met deze cultuurvisie:  

- Instandhouding van een culturele basisinfrastructuur om zoveel mogelijk Almeloërs kennis te laten maken en te laten genieten van de (autonome) 

waarde van cultuur.  

- Meer Almeloërs (dan nu het geval is) deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Het gaat dan zowel om actieve deelname als om het bezoeken 

van culturele activiteiten en voorzieningen. 

- Het versterken van vaardigheden en talenten bij mensen zodat ze (sneller of gemakkelijker) een baan vinden.  Specifiek willen wij de laaggeletterheid 

in de stad verminderen.  

- Het vergroten van het welzijn van mensen zodat ze minder snel een beroep op (dure) zorgvoorzieningen.  

- Versterken van gemeenschapszin en het vergroten van het sociale netwerken van mensen. 

- De (economische) aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten 

 

4.1       Van scenario’s naar een voorstel  

De scenario’s zijn het uitgangspunt geweest voor een discussie over de richting van de cultuurvisie. Uit alle gevoerde gesprekken valt op te maken dat 

Almelo het meest gebaat is bij een cultuurbeleid dat een bijdrage levert aan een krachtige, actieve samenleving, waarin mensen zich met elkaar verbonden 

voelen. Cultuur kan een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.  
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Door een ander perspectief te bieden, relevante vragen te stellen en mensen in staat te stellen grip te krijgen op hun leven en omgeving. Cultuur moet echter 

niet gereduceerd worden tot hét recept voor het oplossen van maatschappelijke problemen, en daardoor onzichtbaar worden. Dit heeft geleid tot een 

voorstel waarin het scenario ‘cultuur als cement’ als vertrekpunt is genomen, maar waarin in meer of mindere mate ook elementen uit andere scenario’s zijn 

opgenomen. Daarbij is met name gekeken naar het scenario ‘beleef het in Almelo’. Omdat het genieten, beleven en ervaren van kunst en cultuur van zichzelf 

alleen al een belangrijke waarde is voor de samenleving en er op dit gebied zowel voorzieningen in de stad zijn als initiatieven van inwoners die hier op 

inspelen. De onderdelen uit dit scenario dragen zichtbaar bij aan de kwaliteit van (leven in) de stad. Als partijen in de samenleving zelf kansen zien om 

initiatieven uit de verschillende scenario’s te realiseren die buiten het voorstel zijn gebleven, dan is dat natuurlijk meer dan prima.  Elk van de drie 

geformuleerde ambities wordt op de volgende pagina's verder uitgewerkt. De drie ambities zijn een vertaling van de drie hoofdopgaven die zijn vastgesteld 

bij de Perspectiefnota 2015. 

 

4.2       Ontwikkelprincipes   

Het profiel van de stad is het vertrekpunt voor de ambities en doelen die wij stellen. Almelo wordt gekenmerkt door een toegankelijke, gemoedelijke 

stedelijke omgeving die voldoende rafelrandjes heeft om onderscheidend en verrassend te zijn. Almelo is een stad die letterlijk en figuurlijk ruimte biedt. Het 

verleden (van Huize Almelo tot en met de textielindustrie) werkt nog steeds door in de stad en biedt voldoende aanknopingspunten om met cultuur de 

identiteit van de stad te versterken en opnieuw vorm te geven. Daarnaast hebben wij in Almelo – zeker vergeleken met andere gemeenten - altijd met 

relatief weinig middelen veel bereikt. Door de inzet van tal van vrijwilligers worden geweldige resultaten bereikt. Deze do-it-yourself houding - gecombineerd 

met een zekere eigenzinnigheid - zorgt ervoor dat er in Almelo veel mogelijk is. Meer dan je op het eerste oog zou verwachten en daar mag de stad trots op 

zijn. Tegelijkertijd is er een zekere terughoudendheid waar het gaat om het formuleren van ambities. Dit is deels te verklaren vanuit de Twentse volksaard. 

Maar uit de gesprekken over de scenario’s kan opgemaakt worden dat in Almelo de gevoeligheid op dit punt nog wat extra groot is. Wij hebben bij deze 

visie als uitgangspunt gehanteerd dat ambities en doelen op een of andere manier moeten passen bij het profiel van de stad. Er moeten concrete 

aanknopingspunten zijn die aanleiding en vertrouwen geven dat ambities ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Wat wij echter willen voorkomen is 

dat ambities zo voorzichtig geformuleerd worden dat het verlammend werkt op het genereren en realiseren van krachtige en oorspronkelijke initiatieven. 
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4.3     De ambities uitgewerkt  

Ambitie  Een breed toegankelijk cultureel aanbod met ruimte voor kwaliteit en vernieuwing 

Almelo wordt gekenmerkt door een toegankelijke stadscultuur. Deze kwaliteit willen we benutten in het culturele aanbod. We streven naar een breed 

cultureel aanbod, dat aansluit bij de voorkeuren en de samenstelling van de stad, en tevens ruimte biedt voor experiment en vernieuwing. We zorgen voor 

een goede basisinfrastructuur met sterke onderlinge verbindingen tussen instellingen, initiatiefnemers en andere partijen. We zorgen voor een structuur 

waarin flexibel ingespeeld kan worden op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit realiseren we door: 

 

1. Instandhouding van een moderne en flexibele basisinfrastructuur   

2. Vergroten van de kwaliteit van het culturele aanbod en ruimte bieden voor experimenten en vernieuwing 

3. Versterken partnerschap tussen instellingen, initiatiefnemers en sectoren  

 

1. Moderne en flexibele basisinfrastructuur 

● Instandhouding van een culturele basinfrastructuur die hoort bij Almelo   

● Behoud van het huidige theateraanbod 

● Opnemen van maatschappelijke initiatieven in de culturele- basisinfrastructuur  

● Inspelen op digitalisering  

 

Wij zetten in op de instandhouding van een culturele basinfrastructuur die hoort bij een stad als Almelo en qua opzet aansluit bij de wensen en voorkeuren 

van de Almelose samenleving. We stellen middelen beschikbaar om die infrastructuur in stand te houden. Een breed aanbod van verschillende 

kunstdisciplines is daarbij het uitgangspunt. Tot de Almelose culturele basisinfrastructuur rekenen wij theater, cultureel erfgoed, muziek, nieuwe media, 

letteren en beeldende kunst. Wij willen het huidige theateraanbod behouden. Dat betekent dat naast Hof’88 wij de gemeentelijke bijdrage aan de 

instandhouding van een volwaardige schouwburgfunctie voortzetten en opnemen in onze reguliere subsidiesystematiek. Het Theaterhotel Almelo heeft het 

begrip cultureel ondernemerschap concreet invulling gegeven ruim voordat dit een modewoord werd in tal van beleidsnotities. Er is waardering voor het feit 

dat het gelukt is om al die jaren voor een relatief bescheiden bedrag een theaterfunctie in het leven te houden. Die functie willen wij graag voor de stad 

behouden en door de subsidie structureel in onze meerjarenbegroting op te nemen - net zoals dat het geval is bij de andere culturele voorzieningen - en te 

vertalen naar een reguliere (budget)subsidie komt daarmee ook een eind aan onzekerheid over al dan niet verlengen van contracten. De huidige 

programmacommissie - die namens de gemeente de kwaliteit van het theateraanbod moet waarborgen - wordt vervangen door een programmacommissie 

(zie ook punt 4 versterken partnerschap tussen instellingen en initiatieven) waarin culturele instellingen in de stad en initiatiefnemers met elkaar komen tot 

een culturele programmering voor de stad, elkaar kunnen aanvullen en versterken en verdere afspraken kunnen maken over samenwerking.  
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Wij gaan verbindingen aan met initiatiefnemers uit de stad, die bij bewezen waarde ook structureler financieel ondersteuning verdienen. We kijken naar 

mogelijkheden om deze initiatieven (zoals bijvoorbeeld Paco Plumtrek en de Stichting Nieuwe Kunst Twente) op te nemen bij de culturele infrastructuur in de 

vorm van een culturele burgerbasisinfrastructuur. Het gaat hierbij niet om evenementen, maar om structurele initiatieven of voorzieningen die feitelijk 

bestempeld kunnen worden als een culturele voorziening die door het organiseren van diverse, verschillende activiteiten - waarin culturele instellingen zelf 

niet voorzien - een brede of andere doelgroep weten te bereiken. Structureel willen wij hier 50.000 euro extra beschikbaar stellen.  In de perspectiefnota 

2016 krijgt de raad hiervoor een concreet voorstel.  Wij zullen culturele instellingen vragen om binnen hun eigen begroting na te gaan hoe zij (kleinschalige) 

initiatieven vanuit de samenleving kunnen stimuleren.  

 

Wij vragen de culturele instellingen om rekening te houden in hun aanbod met de digitalisering van de samenleving. Uit verschillende onderzoeken - onder 

andere van het Sociaal-Cultureel Planbureau - blijkt dat het online gedrag van mensen eigenlijk nog best ‘klassiek is’ (veel luisteren naar muziek en kijken 

naar films). Het aantal mensen dat ook actief gebruik maakt -  los van persoonlijke communicatie - van internet en content produceert wordt vaak overschat. 

Wel is er een trend zichtbaar dat jongeren en hoger opgeleiden meer open staan voor innovatief gebruik van nieuwe media. Dat betekent dat nagedacht 

moet worden over digitale ontsluiting van diensten en collecties. De komende jaren zullen instellingen en initiatiefnemers moeten aangeven in hoeverre 

inhoudelijke ondersteuning nodig is bij het opzetten van digitale toepassingen om (nieuwe) doelgroepen te bereiken en/of verbinding te leggen met fysiek 

aanbod.  

 

 2. Kwaliteit cultureel aanbod vergroten en ruimte bieden voor experimenten en vernieuwing 

● Ruimte geven aan (nieuwe) kleinschalige initiatieven vanuit de stad. 

● Bundelen van culturele evenementen om de kwaliteit te verhogen. 

● Meer diversiteit aanbrengen in het culturele aanbod. 

We streven naar een afgewogen cultureel aanbod waarin ruimte is voor zowel grootschalige als kleinschalige initiatieven. We proberen de kwaliteit van 

bestaande evenementen te verhogen en stimuleren experiment en vernieuwing, zodat de cultuur van de stad vitaal blijft en aansluiting vindt bij 

ontwikkelingen in de samenleving. We ondersteunen de lijn om de kwaliteit van (grote) culturele evenementen te verbeteren door bestaande en/of nieuwe 

evenementen te bundelen, mits dit niet leidt tot een verlies van identiteit maar tot sterke nieuwe concepten. In navolging van de Raad voor de Cultuur - die 

terecht constateert dat er in Nederland op de podia nog te weinig diversiteit is in het culturele aanbod - gaan we kijken hoe we meer kunnen inspelen op de 

samenstelling en voorkeuren van de Almelose samenleving. We willen urban culture een prominentere plek geven in het aanbod en meer ruimte bieden voor 

niet- westerse cultuur. Het is goed om samen met inwoners met een niet- westerse culturele achtergrond na te gaan of het aanbod voldoende op hun 

wensen en interesse aansluit en te kijken naar mogelijkheden om dat waar nodig te verbeteren.   

 

 3. Versterken partnerschap tussen instellingen, initiatiefnemers en andere sectoren 
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● Verdere samenwerking op het gebied van programmering 

● Meervoudig rendement halen uit investeringen door koppelingen te maken tussen verschillende beleidsterreinen. 

● Stimuleren van cross-overs tussen verschillende activiteiten en bevolkingsgroepen, maar ook tussen culturele sector en bedrijfsleven. 

  

We versterken het partnerschap tussen culturele instellingen, initiatiefnemers en andere sectoren. De culturele instellingen gaan met elkaar na hoe zij kunnen 

toegroeien naar een gezamenlijke culturele programmering voor Almelo. Hierbij worden ook verbindingen gelegd met initiatieven vanuit de stad. Op basis van 

een gezamenlijk programmaoverleg gaan de instellingen na hoe zij elkaar en het culturele programma van de stad kunnen versterken. Het gebruik maken van 

elkaars expertise, gebouwen, podia en systemen is daarbij een belangrijk onderdeel. Almelo Promotie verzorgt op dit moment de centrale informatie- 

voorziening en promotie van alle activiteiten in Almelo, waaronder ook de culturele activiteiten. Culturele instellingen en Almelo Promotie kunnen met elkaar 

in de uitwerking nadere afspraken maken over de wijze waarop dit vorm moet krijgen in de vernieuwde samenwerking.  

 

Almelo kent een beperkt cultuurbudget. Het is daarom zaak – niet dogmatisch, maar waar mogelijk en waardevol – meervoudig rendement uit investeringen 

te halen. Dit kan door koppelingen te maken tussen verschillende beleidsterreinen. Kan een activiteit ook een sociaal doel vervullen of bijdragen aan 

stadsontwikkeling? We leggen verbindingen binnen en buiten de cultuursector. We stimuleren cross-overs tussen culturele activiteiten van verschillende 

generaties en bevolkingsgroepen, maar ook tussen de cultuursector en het bedrijfsleven. Op die snijvlakken kunnen nieuwe dingen ontstaan. 

 

Ambitie  Cultuur versterkt de talenten en vaardigheden van mensen zodat ze actief kunnen deelnemen aan de    

 samenleving 

 
Wij zetten cultuur in om de talenten en vaardigheden van Almeloërs te versterken zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Gerichte inzet van 

kunst en cultuur levert op de korte termijn voordelen op voor de persoonlijke ontwikkeling en op de lange termijn economische voordelen voor de 

samenleving. Cultuur helpt mensen bij het ontdekken van hun talenten en het ontwikkelen van vaardigheden.  Deze talenten en vaardigheden zorgen ervoor 

dat mensen (sneller) een baan of de weg in de samenleving vinden. Daarnaast vergroot cultuur het welbevinden van mensen en kan zo ervoor zorgen dat 

mensen uiteindelijk minder (duurdere) zorg nodig hebben. Een bekende dirigent (Kurt Masur) liet ooit weten dat je voor elke muziekdocent die je ontslaat 

weer 100 agenten kunt aannemen. Hoogleraar klinische pyschologie Erik Scherder ziet in eigen en andere onderzoeken bewijs dat het luisteren en maken 

van muziek de ontwikkeling van hersens bij mensen positief stimuleert. Bijvoorbeeld waar het gaat om het vergroten van het empathisch vermogen, maar 

ook om vaardigheden en competenties die van belang zijn om goed en succesvol te kunnen functioneren in de samenleving. Het loont dus om kunst en 

cultuur meer in te zetten om de ontwikkeling van Almeloërs positief te beïnvloeden.  
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Vanuit die gedachte zetten wij ons de komende jaren in om kunst en cultuur meer dan nu (integraal) onderdeel te laten zijn van de programma’s die zijn 

gericht op ondersteuning van kwetsbare groepen en het stimuleren van talentontwikkeling. Dit past binnen het streven van de gemeente Almelo om de zorg 

zo te veranderen dat eerst lichte, voorliggende voorzieningen (zoals kunst en cultuur) worden ingezet om mensen te ondersteunen in plaats van duurdere 

zorgvoorzieningen. We willen daarom meer Almeloërs actief betrekken bij kunst en cultuur. Projecten die de laatste jaren in Almelo zijn uitgevoerd, zoals de 

stadsmusical Van Katoen en Nu, hebben aangetoond dat niet alleen de talenten en vaardigheden van individuen worden versterkt, maar ook de 

gemeenschapszin wordt vergroot. We vinden deze resultaten waardevol en willen deze aanpak graag verder vormgeven. Prioriteit ligt op basis van de 

hoofdopgaven van de gemeente Almelo bij het vergoten van actieve deelname aan de samenleving door kwetsbare inwoners en jongeren. Dit realiseren we 

door: 

 

1. Verbeteren van het bereik en de toegang van culturele voorzieningen 

2. Ervoor te zorgen dat de mensen in de stad de ruimte krijgt om zelf vorm te geven aan de ‘cultuur van de stad’   

3. Door middel van cultuur in te zetten op de persoonlijke ontwikkeling die het vinden van werk en actieve deelname aan de samenleving bevordert en 

ervoor zorgt dat mensen minder zorg nodig hebben  

4. Bestrijden van laaggeletterdheid en het stimuleren van de ontwikkeling van basiscompetenties 

  

1. Verbeteren bereik en toegang van culturele voorzieningen 

● Bereiken van een bredere doelgroep o.a. door innovatieve en verrassende concepten 

● Culturele activiteiten dichter bij mensen organiseren. 

  

We verbeteren het bereik en de toegang van culturele voorzieningen. Almelo is een stad met een laagdrempelige stadscultuur. We willen daarom zorgen 

voor een goede toegankelijkheid van culturele activiteiten en voorzieningen. Culturele voorzieningen moeten bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle 

Almeloërs. We gaan na hoe wij drempels die erop dit moment mogelijk nog zijn, kunnen wegnemen. Niet alleen in financiële, maar ook in inhoudelijke zin. 

Het is belangrijk om aansluiting te vinden bij de inwoners van de stad en abstracte initiatieven op een begrijpelijke manier naar een breder publiek te 

vertalen. Het koppelen van abstractere vormen van kunst en cultuur aan meer toegankelijke vormen (zoals koppeling MAFF en straattheater) is een 

beproefde strategie. Deze strategie willen wij samen met culturele partijen in en buiten Almelo nader uitwerken. Almelo heeft daarbij de potentie om uit te 

groeien tot een culturele plek waar kunst en cultuur via innovatieve en verrassende concepten een breder publiek krijgen. We vragen van de culturele 

organisaties een inspanning om een bredere doelgroep te bereiken.  
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Veel culturele voorzieningen bevinden zich in de binnenstad. Dat past ook binnen de prioriteit van de gemeente. Een cultureel bezoek aan de binnenstad is 

echter niet voor iedereen een automatisme. De grootste uitdaging voor culturele organisaties is het boeien en binden van mensen die wel interesse hebben 

maar toch niet komen. Deze groep bevindt zich in alle lagen van de bevolking, maar zijn vooral in de lage- en middengroepen hoger vertegenwoordigd. Het is 

goed dat vanuit culturele instellingen een brug geslagen wordt naar deze doelgroep. Om de interesse echt te wekken en ander gedrag te stimuleren, is het 

belangrijk dat culturele activiteiten dicht bij de mensen (in de wijken) georganiseerd worden. We roepen partijen op om concepten en activiteiten te 

ontwikkelen. In de tweede ambitie doen wij hiervoor een aantal concrete voorstellen.  

 

2.. Cultuur is van de stad 

● Opzetten van projecten en activiteiten waarin amateurs en professionals verbonden worden. 

● Verbinden van culturele instellingen, makers en initiatiefnemers aan maatschappelijk middenveld. 

● Theaters benutten als podium van de stad en de samenleving. 

 

We geven ruimte aan de stad om haar eigen cultuur vorm te geven. Dit doen we door projecten en activiteiten te ondersteunen, waarbij verhalen uit de stad 

verbonden worden aan de creatieve uitingen van kunstenaars, en (gelegenheids)amateurs aan professionals. Bewoners nemen deel in de voorbereiding, 

productie en uitvoering van projecten. Om waardevolle projecten te realiseren verbinden we culturele instellingen, makers en initiatiefnemers aan het 

maatschappelijk middenveld. Het verbinden van amateurs met professionals zorgt voor een stijging van het individuele en algehele niveau van kunst en 

cultuur in de stad. Van de theaters vragen wij een (voortzetting van) inspanning om initiatieven vanuit de samenleving op dit punt te faciliteren om zo de 

theaters optimaal te benutten als een podium van de stad en de samenleving. We kijken met name hoe wij de producerende functies van culturele 

instellingen en initiatieven op dit punt kunnen versterken.  

 

3. Versterken persoonlijke ontwikkeling door middel van cultuur  

● Structurele aandacht voor verwerven van culturele competenties (kunst en cultuur- educatie) op scholen. 

● Almelo Lab: cultuur als middel om andere vaardigheden en competenties te ontwikkelen.  

● Ondersteunen en faciliteren van kwetsbare groepen. 

 

We zetten in het op het ontwikkelen en ontdekken van talent in de breedste zin van het woord. Wij gaan er van uit dat iedereen een talent heeft en in staat 

gesteld moet worden om deze te ontplooien. Kunst en cultuur kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Om talenten te ontwikkelen of andere talenten te 

ontdekken. We zetten in op het stimuleren van creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen bij de huidige en toekomstige beroepsbevolking.  

Competenties die ook op lange termijn van waarde zijn  in het onderwijs en bij het vinden van een baan. We zorgen ervoor dat kinderen door kunst en 

cultuureducatie zo vroeg mogelijk in aanraking kunnen komen met cultuur. We roepen op onderwijs en educatie nog sterker te verbinden met culturele 

partijen, om te bereiken dat er in het onderwijs structurele aandacht is voor het verweven van culturele competenties. Uitgangspunt is dat er sprake is van 

een doorgaande lijn: ontdekken, leren en uitvoeren.  
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Scholen hebben soms moeite om cultuuronderwijs op een goede manier aan te bieden. Wij willen samen met de scholen, KEPA en de culturele instellingen 

nagaan hoe dit verbeterd kan worden. Een flexibeler aanbod dat rekening houdt met specifieke wensen van scholen en/of gemakkelijker te verbinden is met 

andere onderwijsonderdelen past daar mogelijk bij. Daarbij kan nagegaan worden hoe cultuur nog beter in het schoolcurriculum verankerd kan worden. Dit 

betekent niet alleen dat cultuur als aanbod wordt opgenomen, maar ook verbonden kan worden met lessen over andere (maatschappelijke) thema’s.  

 

Relevant daarbij is hoe het onderwijs beter ondersteund en gefaciliteerd kan worden en welke slimme verbindingen wij kunnen leggen met het ontwikkelen 

van andere vaardigheden en competenties. Het is een interessante gedachte om een uitdagende leer- en werkomgeving te creëren in de stad waar mensen 

hun ideeën tastbaar kunnen maken en talenten kunnen ontwikkelen met behulp van kunst- en cultuurtechnieken en moderne productiemiddelen. Door goed 

gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en netwerken die er al zijn kan deze werkplaats (Almelo Lab) snel resultaat boeken en gebruik maken van 

alle energie die er in de stad zit. Het Almelo Lab kan ook een vertrekpunt zijn voor het opzetten van de eerder genoemde community art-concepten en/of 

ingezet worden voor de vernieuwing van de binnenstad. Het is daarbij van belang om vanuit verschillende lagen van de bevolking zoveel mogelijk mensen te 

bereiken die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van ideeën. Net als bij de stadsmusical Van Katoen en Nu loont het om af en toe actief een 

grootschalig initiatief uit te lokken dat van wezenlijke betekenis kan zijn voor de stad en waar iedereen uit de stad een bijdrage aan kan leveren.  

 

De prioriteit van de gemeente ligt bij het ondersteunen en stimuleren van kwetsbare groepen. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het organiserend 

vermogen van de samenleving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Kerngedachte is dat – om het maatschappelijk rendement te vergroten – wij mensen 

ondersteunen die dat ook nodig hebben of vanuit hun eigen kracht en in eigen omgeving dergelijke ondersteuning niet georganiseerd krijgen. Culturele 

instellingen werken in toenemende mate met verdienmodellen waarin naar draagkracht eigen kostendekkende bijdragen worden gevraagd. De gemeente zal 

dit via budgetsubsidies verder stimuleren. Interessant is om na te gaan hoe cultuur in het algemeen en de culturele basisinfrastructuur kan bijdragen aan de 

centrale opgave van de gemeente om werk en zorg te transformeren. Daarom is het nodig om het huidige aanbod van culturele instellingen zoveel mogelijk 

hierop in te richten (aanpassen en verbinden met preventieve aanpak sociaal domein). Dit sluit aan bij de herijking van de subsidies. Cultuur kan hierbij een 

bijdrage leveren als preventiemiddel om zwaardere zorg te voorkomen. Maar ook als interventie om mensen vaardigheden te laten ontwikkelen en een 

bredere netwerk te bieden dat van pas komt bij het vinden van een baan. Experimenten worden opgezet om te komen tot de beste denkbare aanpak en te 

komen tot de gewenste verandering in het structurele aanbod binnen zorg, werk en welzijn. Niet het totale culturele aanbod is hiervoor geschikt, omdat 

cultuur ook een autonome waarde heeft (beleving, aantrekkelijke stad). Binnen de budgetten die eerder door raad ter beschikking zijn gesteld voor 

systeeminnovatie zijn (incidenteel) middelen gereserveerd om dat mogelijk te maken.  
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4. Bestrijden van laaggeletterdheid en ontwikkelen basiscompetenties  

● Vergroten van de maatschappelijke functie van de bibliotheek  

● Verbeteren van taal- en leesvaardigheid. Met extra aandacht voor het vergroten van digitale vaardigheden. 

● Toegankelijkheid voor een brede doelgroep bevorderen  

 

Als centrale opgave voor de bibliotheek zetten we in op het bestrijden van analfabetisme en het ontwikkelen van basiscompetenties. De bibliotheek is een 

laagdrempelige voorziening met een groot bereik. De bibliotheek is een voorbeeld van een bestaande (voorliggende) voorziening waarmee de hoofdopgaven 

transformatie werk en zorg mede- gerealiseerd kunnen worden. Wij stellen voor om de maatschappelijke functie van de bibliotheek te vergroten. De 

bibliotheek kan daarbij zich verder ontwikkelen als platform voor het versterken van de persoonlijke ontwikkeling van Almeloers.   

 

Met het onderwijs en kinderdagverblijven (Integrale Kindcentra) worden programma’s opgezet om taal- en leesvaardigheid te verbeteren. We versterken het 

taalpunt en de bieb op school. Bijzondere aandacht vragen wij voor het vergroten van digitale vaardigheden om te kunnen participeren in de samenleving.  

Wij vragen de bibliotheek om bij zeven Integrale Kindcentra een ‘bibliotheek op school’ in te richten en wordt het Taalpunt in de bibliotheek (gericht op 

analfabetisme). Om de toegankelijkheid te vergroten vragen wij de bibliotheek afhaalpunten voor boeken in de wijken te creëren (in totaal 10).  De raad is 

eerder afzonderlijk geïnformeerd over de vertaling van de stadsvisie cultuur naar een doorontwikkeling van een toekomstbestendige bibliotheek. De brieven 

hierover zijn voor de volledigheid toegevoegd als bijlage.   

 

Ambitie  Versterken van levendigheid en identiteit van de binnenstad 

Cultuur speelt een belangrijke rol in het aantrekkelijk maken van de Almelose binnenstad. De theaters, festivals en andere culturele voorzieningen trekken 

veel mensen van binnen en buiten Almelo naar de binnenstad. Die binnenstad staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. Cultuur kan ook 

aan deze transformatie een belangrijke bijdrage leveren.  Dit realiseren wij door:  

 

1. De stad nog meer te gebruiken als podium en atelier.  

2. Het verhaal van de stad centraal te stellen en zichtbaar te maken om de herwonnen identiteit van de binnenstad te benadrukken.  

3. Heldere kaders en regels te stellen die uitnodigen om de levendigheid van de binnenstad te versterken. 

 

1. De stad als podium en atelier  

● Gebruikmaken van unieke plekken en kwaliteiten in de stad. Podiumprogrammering draagt bij aan transformatie.  

● Realiseren van culturele experimenten en cross-overs die de binnenstad sterker en aantrekkelijker maken.  

● Verbinden van culinaire kwaliteiten met cultuur. 
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Wij roepen instellingen, makers en initiatiefnemers op om de stad in te trekken. Om gebruik te maken van unieke plekken in de binnenstad. Om de 

kwaliteiten van gebouwen die leegstaan of gronden die braak liggen te herontdekken. Bijzondere aandacht is er voor de betekenis en het gebruik van het 

water in de stad. Initiatieven die hierop inspelen, juichen wij toe. Door te experimenteren met kunst en cultuur, en door te zoeken naar het 'nieuwe verhaal' 

van Almelo, kan actief een bijdrage worden geleverd aan de identiteit van de binnenstad. Hiertoe streven we samen met partners uit de stad naar het 

uitvoeren van experimenten en (kleinschalige) initiatieven, waarin door kunst en cultuur samen met bewoners en ondernemers actuele opgaven van de 

(binnen)stad worden onderzocht. We investeren hierbij niet in stenen, enkel in programma. Via een motie is gevraagd om meer aandacht te hebben voor 

straatmuziek en hiervoor beleid op te stellen. Wij gaan hiervoor geen beleidsplan opstellen. Wij vragen initiatiefnemers uit de stad om te komen met concrete 

plannen om straatmuziek(theater) meer onderdeel te laten zijn van een levendige binnenstad. Via een kleine waarderingsbijdrage voor een jaarlijks 

straatmuziekprogramma willen wij dit faciliteren. De huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hoeft niet aangepast te worden omdat zij op dit 

moment geen beperkingen kent ten aanzien van straatmuziek. Het actieplan kunst in de openbare ruimte zetten wij graag voort. Beeldende kunst, 

muurschilderingen en nieuwe (digitale) technieken kunnen winkels, gebouwen en pleinen in de binnenstad aantrekkelijker maken. Eten was al cultuur maar is 

ook kunst geworden. Chefs staan in het theater. De stadsmusical Van Katoen en Nu heeft laten zien welke kracht de verbinding van eten en kunst en 

cultuur met elkaar hebben. We zien het ook terug in de opkomst van foodtrucks en succesvolle particuliere initiatieven in de stad als de Nieuwe Liefde en 

Worst Day waar muziek, kunst, cultuur en eten met elkaar worden gecombineerd om ontmoeting te stimuleren. Het is interessant om na te gaan of culinaire 

kwaliteiten, eten en cultuur elkaar (in de binnenstad) verder kunnen versterken.   

  

2. Het verhaal van de stad centraal te stellen en zichtbaar te maken om zo de herwonnen identiteit van de binnenstad te benadrukken 

● Cultuur verbinden met kennis en geschiedenis van de stad. 

● Verhaal van de stad concreet vormgeven bij transformatie binnenstad 

● Kwaliteiten historisch stadsdeel versterken en aantrekkelijkheid voor bezoek verhogen 

● Herwaardering van de kwaliteiten van de bestaande omgeving en vergroten zichtbaarheid cultureel erfgoed. 

 

We verbinden cultuur met kennis en de geschiedenis van de stad. Kunst en cultuur leveren een waardevolle bijdrage aan de identiteit van de stad. Door 

middel van cultuur wordt het verhaal van de stad vanuit verschillende perspectieven beleefd. Deze verschillende verhalen willen we vertellen en delen. Het 

verhaal van de stad (verleden, heden en toekomst) willen we nadrukkelijker naar voren laten komen in de vernieuwing van de binnenstad. Dit kan fysiek, 

maar ook via digitale toepassingen. Samen met partijen uit de stad versterken we de kwaliteiten van het historische stadsdeel en het gebied rondom Huize 

Almelo, en verhogen de aantrekkelijkheid voor bezoekers. We roepen op tot een herwaardering van de bestaande omgeving, en de kwaliteiten van 

(toekomstig) erfgoed te ontdekken en deze als uitgangspunt te nemen voor verdere ontwikkeling. In lijn met het actualiseren van het beleidskader voor 

cultureel erfgoed willen wij samen met partijen uit de stad ons inspannen om het culturele erfgoed dat wij hebben beter zichtbaar te maken en beter te 

ontsluiten.   
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3. Heldere kaders en regels te stellen die uitnodigen om de levendigheid van te versterken 

● Initiatieven faciliteren door snellere procedures. 

● Helder over algemeen belang en laten zien wat er wel kan.  

● Richtlijnen  en kaders voor evenementen.  

 

Tegelijk met de cultuurvisie wordt een nieuw evenementenbeleid opgesteld. De cultuurvisie geeft hierbij vooral inhoudelijke uitgangspunten voor de 

evenementen. In ons evenementenbeleid leggen wij heldere regels vast over veiligheid en andere eisen. Om initiatieven nog beter te faciliteren verkorten wij 

de doorlooptijd van een vergunningsaanvraag voor evenement (van 12 naar 8 weken) en geldt de regel dat voor kleine initiatieven een meldingsplicht 

volstaat. Wij maken duidelijk welke leegstaande panden en braakliggende gronden wel of juist niet geschikt zijn om te gebruiken voor culturele initiatieven 

en leggen dit aan de voorkant – in overleg met grond- en pandeigenaren - in gebruiksvergunningen of andere regelgeving vast. Zo is aan de voorkant direct 

duidelijk waar ruimte is voor initiatief. Door uitnodigende regels te formuleren, bereiken wij dat algemene belangen (veiligheid, woongemak etc.) goed 

gewaarborgd worden en de kracht van de samenleving gebruikt wordt.  

 

 Ten aanzien van de culturele evenementen die door Almelo hanteren wij de volgende richtlijnen en kaders: 

- Culturele evenementen maken zoveel mogelijk gebruik van de bijzondere plekken in de stad (binnenstad, water, groen) en sluiten aan bij of 

versterken het profiel van de stad (water, groen, textiel en talent). 

- Culturele evenementen zijn zoveel mogelijk gratis toegankelijk. Culturele evenementen die om een bijdrage van publiek vragen zorgen ervoor dat het 

evenement voor een brede doelgroep toegankelijk is door gratis elementen op te nemen in het programma of met bijvoorbeeld Almelo Doet er voor te 

zorgen dat minder daadkrachtige Almeloërs ook van het aanbod kunnen genieten.  

- Culturele evenementen bevatten elementen waarin participatie van bevolking en bezoekers. Dit kom o.a. tot uitdrukking in het feit dat veel 

evenementen door vrijwilligers worden georganiseerd. Evenementen die georganiseerd worden met betaalde professionals komen alleen in 

aanmerking voor financiering als de inzet van deze professionals ingezet wordt om de kwaliteit van het evenement als geheel te verhogen en er 

sprake is van een verbinding met amateurs (zodat hier ook sprake is van positieve ontwikkeling wat betreft vaardigheden, kwaliteit etc.).  

 

  



29 
INT 53350 
 

 



30 
INT 53350 
 

4.4       Uitvoeringsstrategie 

Met deze visie leggen wij vast wat wij willen bereiken met cultuur in Almelo. De visie is een uitnodiging aan de stad om daar in de komende jaren mee aan 

de slag te gaan. De gemeente legt – op basis van de besluitvorming over deze visie - in de meerjarenprogrammabegroting vast welke doelen gerealiseerd 

moeten worden en hoeveel middelen daarvoor beschikbaar zijn. Wij vragen de culturele instellingen en initiatiefnemers om dit te vertalen in een concreet, 

passend aanbod.  Dit is onderdeel van de reguliere beleidscyclus die gemeente en partijen met elkaar doorlopen. Via de reguliere planning en control-cyclus 

worden raad en bestuur geïnformeerd over de voortgang.  

 

Met de culturele instellingen maken wij meerjarige afspraken over de realisatie van deze visie. Zodat er ruimte en vertrouwen ontstaat om langjarig deze visie 

te realiseren en partijen in de stad waar nodig in staat te stellen om zich aan te passen. De culturele instellingen en de gemeente willen de samenwerking die 

is ontstaan rondom deze visie en het opstellen van de scenario’s voortzetten. Omdat het gevoel overheerst dat dit op termijn meer rendement oplevert. Wij 

willen daarbij nadrukkelijk de verbinding – waar relevant en van toegevoegde waarde – naar andere sectoren leggen. Culturele instellingen hebben 

afgesproken dat zij onderling willen nagaan hoe zij op basis van de culturele functies waarvoor ze primair verantwoordelijk zijn meer van elkaars expertise, 

faciliteiten en ondernemerschap kunnen profiteren. Ook is afgesproken om nog nadrukkelijker met elkaar na te gaan hoe externe financieringsmogelijkheden 

benut kunnen worden voor het realiseren van deze visie.  

 

De gemeente zal ten opzichte van het individuele accountmanagement dat tot nu toe gebruikelijk is (waarbij elke instelling een aanspreekpunt in de 

ambtelijke organisatie heeft) overstappen op een werkwijze waar op basis van een integrale, netwerkbenadering (gezamenlijk, in plaats van individueel) het 

gesprek wordt gevoerd over het realiseren van de doelen uit haar visie en de gezamenlijke inspanningen. De gemeente zal deze aanpak in haar subsidiebeleid 

verankeren door toe te werken naar één maatschappelijke opdracht voor cultuur in Almelo. Centraal in de opdrachtverlening staan de maatschappelijke 

effecten die wij willen bereiken (zoals geformuleerd in deze visie). Het is aan de culturele instellingen en andere partijen om aan te geven hoe zij daar het 

beste invulling aan geven. Om na te gaan of wij de effecten ook bereiken gaan wij minder activiteiten, voorstellingen en bezoekers tellen, maar dagen wij de 

opdracht nemende instellingen of subsidie-ontvangers uit om in toenemende mate een kwalitatief verslag te doen van de inzet en bereikte resultaten. 

Conform de motie die door de raad is aangenomen bij de behandeling van de begroting 2016. 
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Wat betreft de drie ambities gelden voor rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente Almelo zelf de volgende uitgangspunten: 

Ambitie Uitgangspunten voor uitvoering en rol gemeente  

Breed toegankelijk aanbod met aandacht voor 

kwaliteit en vernieuwing 

De culturele instellingen zijn hier primair zelf aan zet. Zij weten zelf het beste wat er 

moet gebeuren om de kwaliteit te vergroten en waar kansen liggen voor 

vernieuwing. De realisatie van deze ambitie wordt bewaakt door het culturele 

platform dat nog opgericht moet worden. Dit platform bestaat uit de culturele 

instellingen die als kerngroep hebben deelgenomen aan het opstellen van deze visie 

en in die zin al eigenaar zijn van de visie zelf. Andere partijen die niet hebben 

deelgenomen aan de kerngroep, maar wel betrokken zijn geweest en van belang zijn 

voor deze ambitie worden gevraagd ook deel te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om Almelo Promotie, Stichting Nieuwe Kunst Twente etc. De gemeente ondersteunt 

en faciliteert door te helpen dit platform op te zetten en partijen bij elkaar te 

brengen. Het platform is geen ‘praatclub’, maar gericht op het bundelen van 

krachten, ideeën en middelen. Wij zullen culturele instellingen vragen om net zoals 

de gemeente binnen hun eigen begroting na te gaan hoe zij (kleinschalige) 

initiatieven vanuit de samenleving kunnen stimuleren. 

Cultuur versterkt de talenten en vaardigheden van 

mensen zodat ze actief kunnen deelnemen aan de 

samenleving. 

De gemeente is hier aan zet omdat zij primair eigenaar is van de hoofdopgave 

transformatie werk en zorg. Die opgave kan de gemeente Almelo natuurlijk niet in 

haar eentje uitvoeren. De gemeente maakt duidelijk wat er bereikt moet worden en 

daagt partijen in de stad uit om te komen met de best denkbare oplossing om dat te 

bereiken. De gemeente stelt mensen en middelen beschikbaar om deze opgave te 

realiseren en brengt partijen en ideeën bij elkaar. Het culturele platform ondersteunt.  

Cultuur versterkt levendigheid en identiteit van de 

binnenstad 

Het is met name aan initiatiefnemers uit de stad zelf om invulling te geven aan deze 

ambities met concrete plannen en activiteiten. De gemeente is verantwoordelijk voor 

heldere kaders en regels. Het daagt partijen uit via beleid en aanjaagbudget aan om 

te komen met creatieve oplossingen die bijdragen aan het versterken van de 

identiteit van de binnenstad. De gemeente is daarbij verbinder en kan meedenken 

om initiatieven een duwtje in de goede richting te geven. De gemeente neemt niet 

over en is niet eindverantwoordelijk. Het is aan de kracht van de initiatiefnemers zelf 

om er een succes van te maken.  
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Verbinding met Twente 

Deze cultuurvisie gaat over Almelo maar kan niet los gezien van haar omgeving. Kunst en cultuur gedijen beter als er op regionaal niveau culturele ambities 

worden geformuleerd en gerealiseerd en de verschillende gemeenten er met elkaar in slagen onderscheid aan te brengen of accenten te leggen in het aanbod 

van de verschillende steden. Wij roepen op om regionaal in te zetten op een onderscheidend  (theater)festival voor Twente, dat gebruikmaakt van de lokale 

kwaliteiten van de steden en het landschap, en waarmee de Twente cultuursector zichzelf kan presenteren. Het is voor Almelo van belang dat belangrijke 

cultuurinstituten - zoals bijvoorbeeld het Rijksmuseum, Artez, Orkest van het Oosten en Nationale Reisopera - behouden blijven en er ruimte blijft om op 

regionaal niveau (door Rijk, Provincie en lokale overheden) te investeren in cultuur.  Dit is van belang omdat culturele voorzieningen de aantrekkelijkheid van 

de regio vergroten. Almelo wil graag gebruik maken van de kennisexpertise die op regionaal gebied aanwezig is. Wij nodigen andere culturele instellingen - 

buiten onze gemeentegrenzen - van harte uit om na te gaan welke bijdrage zij kunnen leveren om het culturele klimaat in Almelo te versterken. Wij juichen 

samenwerking met andere culturele instellingen of initiatiefnemers (buiten Almelo) van harte toe. Almelo biedt samen met het culturele netwerk dat in de 

stad al aanwezig is voor andere instellingen en aanbieders kansen om op nieuwe, verrassende wijzen ook nieuw publiek te vinden. 

 

Financieringsstrategie 

Om de ambities in dit voorstel te realiseren, gaan we op zoek naar aanvullende financieringsmogelijkheden. We zetten nadrukkelijker in op het verkrijgen van 

aanvullende externe financiering van buiten de cultuursector door koppelingen te maken met andere beleidsterreinen. Denk aan koppelingen van culturele 

activiteiten met erfgoed, zorg, ruimtelijke ontwikkeling en innovatie. Kansen liggen er voor culturele instellingen bij het traject van het herijken van subsidies 

in het sociaal domein. Daarnaast willen we initiatiefnemers in staat stellen om middels crowdfunding directe financiering te vinden voor hun activiteiten. 

Hiertoe willen we kijken of we ofwel in regioverband een crowdfundingplatform op kunnen zetten voor met name kleinschalige en experimentele nieuwe 

initiatieven, ofwel initiatiefnemers beter kunnen begeleiden richting bestaande crowdfundingplatforms. Veel culturele evenementen en activiteiten worden 

georganiseerd door vrijwilligers. Met partijen in de stad gaan wij graag na hoe wij deze tomeloze inzet van vrijwilligers die in sommige gevallen steeds meer 

op werk zonder salaris gaat lijken, kunnen belonen. Dat kan in de vorm van een financiële beloning maar er zijn ook tal van andere manieren om mensen te 

belonen voor de inzet die ze leveren voor de stad.  

 

Hieronder zijn op basis van de programmabegroting 2016 de budgetten weergegeven die betrekking hebben op cultuur. Het gaat om de budgetten die 

beschikbaar zijn voor het uitvoeren van deze cultuurvisie en de instandhouding van de culturele basinfrastructuur. Het gaat in totaal om een bedrag van 4,8 

miljoen euro.  
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Middelen beschikbaar via programma Aantrekkelijke Stad  

Activiteit  Lasten Baten 

Beleid maken en advies geven voor het onderhoud van monumenten, archeologie en cultuurhistorie  30  

Kapitaallasten betalen voor gedane investeringen in cultuuraccommodaties zoals Hof’88 en NAXT  403 0 

Het bevorderen van het gebruik van beeldende kunst in de openbare ruimte en faciliteren van beeldende kunst  16 0 

Geld beschikbaar stellen voor de huur van cultuuraccommodaties  331 0 

Subsidie verstrekken voor het realiseren van een theateraanbod (grote en kleine zaal) dat voorziet  in een gevarieerd 

aanbod van voorstellingen, films en concerten voor een breed publiek (Theaterhotel en Hof’88).  

976  

Subsidie verstrekken voor het realiseren van een cultuur historisch aanbod, behoud van waardevol erfgoed en het 

organiseren van tentoonstellingen in het stadsmuseum die het verhaal van de stad vertellen  

80 0 

 

Middelen beschikbaar via programma Sociale Agenda  

Activiteit  Lasten Baten 

Subsidie verstrekken voor een (toekomstbestendige) bibliotheekfunctie die toegankelijk is voor jong en oud, toegang 

biedt tot informatie via oude en nieuwe media en bijdraagt aan lees- en taalbevordering.  

1.787  

Subsidie verstrekken voor het stimuleren van muzikale en creatieve ontwikkeling van inwoners. Met bijzondere aandacht 

voor het stimuleren van talentontwikkeling bij jongeren en kwetsbare inwoners.  

808  

Advies en regiefunctie cultuur: inzet personeel om doelen te formuleren en te realiseren, samen met partners en 

inwoners  

59  

Subsidie verstrekken voor het stimuleren van creatieve ontwikkeling en amateurkunst al dan niet in cursus- of 

verenigingsverband.  

229  

Subsidie verstrekken voor instandhouding van een lokale omroep die rekening houdt met behoeften en wensen van 

Almelose bevolking, luisteraars breed informeert over wat er in de stad speelt en algemeen toegankelijk is. 

45 2 

Subsidie verstrekken aan partners in de stad voor het aanbieden van een vast en vrij aanbod cultuureducatie/culturele 

activiteiten aan alle leerlingen van de basisscholen. 

47  
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Via de Perspectiefnota 2016 krijgt u een voorstel om vanaf de begroting 2017 aan het totale budget dat beschikbaar is voor cultuur een klein structureel 

bedrag van 50.000 euro toe te voegen als waarderingssubsidies voor (kleinschalige, laagdrempelige) culturele voorzieningen of doorlopende structurele 

activiteiten (geen evenementen) die al feitelijk al jaren toegevoegde waarde hebben voor de culturele infrastructuur en hiervoor geen gemeentelijke subsidie 

krijgen of voor kleine (nieuwe) initiatieven die een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze visie.  De exacte verdeling van de subsidies en de 

bijbehorende voorwaarden moeten nader uitgewerkt worden. Gedacht wordt in ieder geval aan waarderingssubsidies voor Paco Plumtrek voor podium en/of 

straatmuziekprogramma en doorlopende beeldende kunst-programmering en activiteiten (Torentje / Stichting Nieuwe Kunst Twente ).  

 

Wij hebben voor het realiseren van de ambitie gericht op de transformatie van werk en zorg voor culturele experimenten en innovaties op dat gebied een 

bedrag van 150.000 euro gereserveerd binnen het budget dat door de raad al eerder beschikbaar is gesteld voor systeeminnovaties in het sociale domein. 

Met dit geld kunnen culturele activiteiten ontwikkeld worden die (uiteindelijk) opgenomen kunnen worden binnen bestaand activiteiten of programma’s en 

een directe bijdrage leveren aan het vergroten van vaardigheden die helpen om actief deel te nemen aan de samenleving (inclusieve samenleving) en ervoor 

zorgen dat mensen zich zo goed voelen dat zij minder (duurdere) zorg of ondersteuning nodig hebben. De middelen worden beschikbaar gesteld op basis van 

concrete plannen van initiatiefnemers en waarborgen dat ze structureel opgenomen kunnen worden.  

 

De gemeente kan via de hoofdopgave binnenstad extra middelen beschikbaar stellen voor het vergroten van de rol van cultuur bij de binnenstad onder de 

voorwaarde dat er wordt geïnvesteerd in programma en activiteiten en niet in stenen. Wij hebben bij het opstellen van deze visie eerder in conceptstukken 

aangegeven dat wij hiervoor 100.000 euro voor willen reserveren. Dat hebben wij uiteindelijk niet opgenomen in dit definitieve voorstel. Op dit moment zijn 

er (door het niet volledig realiseren van de bezuiniging parkeren) geen extra middelen meer beschikbaar voor de investeringsagenda binnenstad. Wij hebben 

opdracht gegeven de hoofdopgave binnenstad verder uit te werken en hierbij de resultaten en aanbevelingen van de cultuurvisie te betrekken. Omdat het 

noodzakelijk is vanuit een breder perspectief na te denken hoe de identiteit van de binnenstad versterkt kan worden. Deze stadsvisie bevat een aantal 

concrete voorstellen hoe cultuur een bijdrage kan leveren aan een herwonnen identiteit van de binnenstad.  
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Evaluatie, voortgang en monitoring  

Voor het bepalen van de voortgang en na te gaan of het beleid ook daadwerkelijk effect heeft gehad staan de eerder benoemde maatschappelijke effecten 

die wij beogen centraal. Het gaat dan om: 

 

- Instandhouding van een culturele basisinfrastructuur om zoveel mogelijk Almeloërs kennis te laten maken en te laten genieten van de (autonome) 

waarde van cultuur.  

- Meer Almeloërs dan nu het geval is deel te laten nemen aan culturele activiteiten (zowel actieve deelname als bezoeken van activiteiten en 

voorzieningen)  

- Het versterken van vaardigheden en talenten bij mensen zodat ze (sneller of gemakkelijker) een baan vinden.  Specifiek willen wij de laaggeletterheid 

in de stad verminderen.  

- Het vergroten van het welzijn van mensen zodat ze minder snel een beroep op (dure) zorgvoorzieningen.  

- Versterken van gemeenschapszin en het vergroten van het sociale netwerken van mensen 

- De (economische) aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten.  

 

Het realiseren van een deel van deze effecten zijn ook afhankelijk van andere factoren. Het gaat dan om autonome ontwikkelingen maar ook andere 

maatregelen en interventies buiten het cultuurbeleid om. Om te bepalen of de realisatie van deze visie ook daadwerkelijk bijdraagt aan deze effecten 

evalueren wij de effectiviteit van het beleid via de reguliere planning en control-cyclus. Dat betekent dat de maatschappelijke effecten en doelstellingen zoals 

opgenomen in dit voorstel en de achterliggende visie vertaald worden naar concrete resultaatafspraken met cultuurinstellingen over subsidies die de 

gemeente verstrekt en er in de programmabegroting een aantal indicatoren worden opgenomen die de beoogde effecten meten.  

 

Op basis van het gesprek dat wij met u hebben gehad concluderen wij dat er op voorhand geen voorkeur bij de raad was voor het benoemen van specifieke 

indicatoren. Bij het opstellen van de programmabegroting 2017 krijgt u voor alle programma’s – vanwege veranderingen in het BBV – een nieuwe set 

indicatoren.. Daarin nemen wij ook de indicatoren voor cultuur mee gebaseerd op de maatschappelijke effecten die wij willen bereiken. Via het Almelo Panel 

en subsidieafspraken met instellingen gaan wij na of de maatschappelijke effecten gehaald worden. Voor wat betreft de binnenstad en de transformatie 

werk en zorg zijn effecten benoemd die niet alleen afhankelijk zijn van de inzet vanuit de cultuurvisie. U hebt aangegeven het wel belangrijk te vinden dat 

inzichtelijk hoe cultuur daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan het verminderen van een beroep op zwaardere zorgvoorzieningen. Wij vragen het 

Kennispunt Twente dit te betrekken bij hun reguliere onderzoeksprogramma. Resultaten worden dan opgenomen in de reguliere planning- en controlcyclus.  

Wij houden daarbij rekening met u oproep om ten aanzien van cultuur geen indicatoren te kiezen die veel extra geld en tijd kosten om te verzamelen door 

middel van onderzoek. Dat betekent dat u bij de begroting 2017 de definitieve indicatoren vaststelt en nu bepaalt welke maatschappelijke effecten centraal 

staan.  

 

 


