


Veel van die activiteiten spelen zich af in prachtige 

voorzieningen zoals het theater, de bibliotheek of Triade. 

Verder hebben we ook nog een historie waar je u tegen 

zegt en die je onder andere terugziet in onze musea die 

zelfs landelijke bekendheid genieten. Cultuur doet iets met 

je. Het geeft onze stad kleur. Het maakt dat onze inwoners 

zich verbonden voelen met elkaar, zich thuis voelen in Den 

Helder. Dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Het maakt 

onze stad levendig en dus aantrekkelijk. Daardoor willen 

mensen hier wonen en daardoor komen toeristen een kijkje 

bij ons nemen. Kortom, cultuur is een motor van onze 

samenleving. Die motor moet blijven draaien. Daarom is het 

belangrijk dat de gemeente een goed cultureel beleid voert. 

Zodat die mooie cultuur in Den Helder behouden blijft, zich 

verder ontwikkelt en dat iedereen ervan kan blijven genieten. 

Aan een goed beleid gaat een visie vooraf. Niet de visie 

van de gemeente, maar een visie die wordt (aan)gedragen 

door de mensen uit het culturele veld. Zo af en toe moet je 

bekijken of we samen nog wel de juiste weg bewandelen. 

Daarom is de afgelopen maanden de kijk op cultuur onder de 

loep genomen en heeft de gemeente samen met het culturele 

veld gesproken over een nieuwe visie.

Daarbij lag de focus op de podiumkunsten (zoals muziek, 

theater en dans), de beeldende kunsten, de film, de 

bibliotheken, musea, de amateurkunst en de kunst- en 

cultuureducatie. Onderdelen van kunst en cultuur die 

het hart van ons culturele leven vormen. Monumenten, 

evenementen en historisch erfgoed zijn bewust buiten 

beschouwing gelaten. Ze maken zeker deel uit van kunst 

en cultuur maar ook van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, 

economie en toerisme. 

In het nieuwe cultuurbeleid staan twee zaken centraal:

•  Inwoners, vooral kinderen, de kans bieden mee te doen aan 

culturele activiteiten en cultuur te beleven;

•  Trots zijn op al het moois dat Den Helder heeft te bieden 

en dit uitstralen naar elkaar en vertellen aan mensen van 

buiten Den Helder.

Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking met de 

spelers uit het culturele veld en inwoners van onze stad. 

Dat is belangrijk, want cultuur is van én voor ons allemaal! 

De gemeente is niet een op zichzelf staande organisatie die 

cultureel beleid voert. De gemeente, dat zijn we allemaal. 

Ik ben dankbaar dat wij in dit traject samen hebben kunnen 

optrekken. Het is belangrijk dat vooral ook alle culturele 

partners mede uitvoering geven aan deze visie. Ik kijk er 

naar uit om samen het culturele leven in Den Helder verder 

te ontwikkelen.

We hebben een prachtige stad met veel positieve energie in 

het culturele veld. Samen kunnen wij Den Helder nog meer 

laten stralen. Daar ben ik van overtuigd!

Trees van der Paard,

Wethouder Cultuur 

VOORWOORD
Den Helder heeft een rijk cultureel leven. Daar ben ik heel trots op! Bij heel 
veel verenigingen en gezelschappen worden mensen blij door schilderen, 
dansen, zingen of het maken van muziek. Activiteiten waarvan anderen dan 
weer lekker kunnen genieten. Zoals een uitvoering waaraan je partner of je 
kleinkind meedoet. Van een expositie van werken die je aan het nadenken zetten. 
Van een voorstelling, film of boek. 



Cultuur leidt tot verbinding. Je ontmoet verschillende 

mensen, uit velerlei landen. Dat daagt je uit om je blikveld 

te verruimen, het creëert onderling begrip. Daarmee 

versterkt cultuur de identiteit van onze stad.

Cultuur heeft een meerwaarde als het gaat om leefbaarheid, 

de economie en het toerisme in Den Helder. Musea, theater, 

bibliotheek, activiteiten en gezelschappen bepalen mede 

het gezicht van onze stad. Ze geven de stad karakter. 

Daardoor wordt het aantrekkelijk om hier te wonen en 

te ondernemen. Daarnaast is cultuur voor toeristen de 

belangrijkste reden om een stad te bezoeken. Dat doet 

onze lokale economie goed: omdat toeristen activiteiten 

ondernemen waaraan zij geld besteden wordt er geld 

verdiend en is er meer werkgelegenheid voor de lokale 

bevolking. 

Cultuur speelt een belangrijke rol als het gaat om ons 

welzijn. Het helpt jongeren zich te ontwikkelen tot sterke 

volwassenen die op eigen kracht kunnen functioneren in 

onze maatschappij. Volwassenen en gezinsleden kunnen 

samen actief zijn of genieten van het aanbod. Ouderen 

worden gestimuleerd actief te blijven deelnemen aan de 

maatschappij als zij culturele activiteiten ondernemen. Dat 

is heel belangrijk in een tijd waarin ouderen langer thuis 

blijven wonen. Kortom, cultuur kleurt het leven voor jong 

en oud!

DE KRACHT
VAN CULTUUR
Cultuur kleurt ons leven. Je kunt eraan meedoen of het ervaren. Je hebt 
er plezier aan, het inspireert, stimuleert, ontspant, ontroert, stemt tot 
nadenken. Het draagt bij aan onze persoonlijke ontwikkeling en stimuleert ons 
onafhankelijk denken. Het verrijkt ons, vormt onze identiteit. Cultuur heeft 
hiermee voor iedereen een persoonlijke waarde. 



2.1 DEELNEMEN 

In Den Helder kun je volop actief deelnemen aan cultuur. 

Je kunt je bij veel verenigingen aansluiten om te dansen, 

zingen, muziek te maken of iets met je handen te creëren. 

Wij vinden het belangrijk dat al onze inwoners aan 

cultuur kunnen deelnemen, maar vooral de jeugd. Cultuur 

helpt kinderen zich te ontwikkelen, het verbreedt hun 

perspectief. Daarom willen wij graag dat ieder kind in 

Den Helder er kennis mee maakt. Zo krijgen zij algemene 

kennis over cultuur en leren zij andere culturen kennen. 

Ook  kunnen zij uitvinden waar hun interesse ligt en hebben 

zij de mogelijkheid zich daarin verder te verdiepen en te 

ontwikkelen. 

Als kinderen op jonge leeftijd kennismaken met cultuur 

is de kans groot dat zij zich als volwassen daartoe ook 

aangetrokken (blijven) voelen. En natuurlijk willen wij 

er voor zorgen dat ook volwassenen  aan cultuur kunnen 

deelnemen, want het verrijkt hun leven. Daarbij is het 

voor ouderen een manier om zich te blijven ontwikkelen, 

sociaal actief te blijven en betrokken te blijven bij de lokale 

samenleving.  

Wij vinden het belangrijk dat kunstenaars en organisaties 

in Den Helder kunnen experimenteren. Nieuwe ideeën 

uitproberen. Dit verrijkt onze stad, het geeft een frisse 

culturele wind. Als gemeente voeren wij dan ook een 

broedplaatsenbeleid: wij stimuleren kunstenaars hun intrek 

in panden te nemen. Hierdoor hebben zij een plek om te 

werken, met als cultureel effect dat zij bijvoorbeeld hun werk 

hier tentoonstellen. 

Wij verwelkomen ook organisaties met nieuwe ideeën. 

Onze stad, waar veel mensen wonen met verschillende 

achtergronden, heeft een stoer karakter waar ruimte is voor 

andersdenkenden. Een ideale plek voor experimenten!

2.2 CULTUUR BELEVEN

Een prachtig theater, diverse galerieën, een bioscoop, 

filmhuis, centrum voor kunstuitleen en veelzijdige musea 

met bekendheid tot ver buiten onze grenzen. In Den Helder 

is er volop de mogelijkheid om cultuur te zien, te ervaren 

en te voelen. Hier zijn wij bijzonder trots op. Cultuur kleurt 

het leven en wij willen dat zoveel mogelijk mensen, zowel 

inwoners als mensen van buiten, hiervan genieten!

CULTURELE RIJKDOM
VAN DEN HELDER
Onze stad heeft ontzettend veel te bieden op cultureel gebied. We kunnen trots 
zijn op wat we hebben. Het is de kunst deze rijkdom te delen met onze inwoners, 
bezoekers uit buurtgemeenten en toeristen.  

ATELIERS EN BROEDPLAATSEN
Pompgemaal (Mondriaanfonds) •

Vismarkt •

HISTORISCHE VERENIGING
Helderse Historische Vereniging (HHV) •

HisDocMB Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijf •
 Educatie o Helderse Vereniging vaar Sociale Geschiedenis (HVSG) •

Stichting Historisch Weekend Den Helder •
Stichting Stelling Den Helder •

Stichting Vitruvius •

EXPOSITIES EN VOORSTELLINGEN
• Theater De Kampanje
• Kunsthal 45
• De Kunstuitleen Den Helder
• Windkracht 13
• Galerie/potterie 't Tiende Kind
• De Noorder Kunstkring Den Helder

MUSEA 
• Reddingsmuseum
• Marinemuseum
• Project De Nollen
• Fort Kijkduin

EDUCATIE
• Triade
• Bibliotheek

Kunst en cultuur
CULTURE VERENIGINGEN

Muziekverenigingen •
 Culturele verenigingen •



Om dit te bereiken richten we ons op vier speerpunten:

1. Kinderen maken kennis met cultuur 

2. Zo veel mogelijk mensen nemen deel aan cultuur

3. Den Helder als het culturele hart van de regio

4. Cultureel ondernemen

3.1 KINDEREN EN CULTUUR

Wij willen dat kinderen in Den Helder van jongs af aan de 

mogelijkheid krijgen kennis te maken met cultuur en hun 

talenten verder kunnen ontplooien. Competenties zoals 

creativiteit, samenwerking, initiatief nemen en kritisch 

denken zijn in onze huidige tijd belangrijk. Cultuur geeft 

hiervoor een goede basis. Om onze kinderen voor te bereiden 

op de toekomst willen wij dat er een goed aanbod van 

cultuureducatie is in Den Helder. 

We willen dit bereiken door: 

•  Onderwijs en cultuurinstellingen bij elkaar te brengen

De gemeente speelt een faciliterende rol in het bij elkaar 

brengen van onderwijs en cultuurinstellingen, met als doel 

vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

• Kwaliteit van cultuureducatie in onderwijs

De gemeente stimuleert schoolbesturen om cultuureducatie 

op te nemen in hun kwaliteitsbeleid zodat er borging en 

samenhang is van cultuureducatie in het onderwijs.

•  Een goed aanbod van culturele  

voorzieningen richting het onderwijs

Culturele organisaties bieden het onderwijs een gezamenlijk 

vormgegeven programma aan, dat is afgestemd op en in 

overleg met het onderwijs tot stand is gekomen. Het moet 

zijn gericht op een doorgaande leerlijn. Waar mogelijk wordt 

cultuur ook onderdeel van standaard lesprogramma’s van 

andere vakken. 

•  Toegankelijke buitenschoolse educatie

Voor educatie buiten het regulier onderwijs moet er een 

laagdrempelig en toegankelijk aanbod zijn. 

•  Blijvende inzet van het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds (JOC)

Zo willen we waarborgen dat kinderen uit gezinnen die 

het niet zo breed hebben, ook kunnen deelnemen aan 

cultuureducatie.

3.2 IEDEREEN DOET MEE

Een energieke samenleving, waarin zo veel mogelijk mensen 

deelnemen aan kunst en cultuur, in welke vorm dan ook. 

Dat staat bij ons voorop. De mogelijkheid is er in ieder 

geval, want er zijn meer dan 40 culturele verenigingen en 

organisaties in Den Helder waar je terecht kunt voor onder 

meer podiumkunsten, beeldende kunsten, film, amateurkunst 

en kunst-  en cultuureducatie. Wij zijn trots op zo’n bloeiend 

cultureel leven in onze stad en we streven er naar om samen 

met deze verenigingen een aanbod te verzorgen voor mensen 

van alle leeftijden. Zodat jong en oud aan cultuur kan 

(blijven) meedoen. 

CULTURELE TOEKOMST
VAN DEN HELDER
Het uitgangspunt van onze gemeentelijke visie op cultuur is dat wij trots zijn op 
al het moois dat wij te bieden hebben. Daarbij willen wij dat iedereen de kans 
heeft kennis te maken en te genieten van cultuur.



Om iedereen te laten meedoen moet het aanbod breed 

zijn. Bij de jeugd staat cultuureducatie centraal. Voor de 

volwassenen staat het zelf kunnen organiseren van culturele 

activiteiten en het zelf nemen van initiatieven voorop. Tot 

slot is het belangrijk dat ouderen en mensen die kwetsbaar 

zijn worden gestimuleerd om deel te nemen aan culturele 

activiteiten en hiervoor ook een gericht aanbod krijgen 

aangereikt. Hierbij spelen organisaties zoals de bibliotheek 

maar ook zorginstellingen en particulier aanbod een rol.

We willen dit bereiken door: 

• Samenhang in aanbod 

Het is van belang dat er samenhang is in het aanbod en 

dat er een centraal overzicht is van het aanbod (voor heel 

Den Helder maar ook per wijk). Mensen, organisaties en 

verenigingen moeten samenwerken om die samenhang in 

het aanbod te waarborgen. Hierbij is er een trekkersrol voor 

onze grote subsidiepartners Theater De Kampanje, KopGroep 

Bibliotheken en Triade. 

• Zichtbaarheid en laagdrempelig aanbod

Er is veel aanbod in Den Helder, maar het is niet altijd 

zichtbaar. Vooral de (ontbrekende) aanwas van jeugd is 

een aandachtspunt voor veel verenigingen. Meer focus 

op zichtbaarheid, onderscheidend vermogen en een 

laagdrempelig aanbod zijn cruciaal om mensen te stimuleren 

tot participatie. De gesubsidieerde instellingen nemen 

hierin het voortouw, maar organisaties en verenigingen zijn 

hiervoor ook zelf verantwoordelijk. 

• Particulier initiatief 

Particuliere initiatieven zijn noodzakelijk. De gemeente 

stimuleert en maakt het experimenteren mogelijk. 

3.3 DEN HELDER: CULTURELE HART VAN DE REGIO

Onze vele culturele voorzieningen dragen bij aan een mooie, 

karakteristieke, aantrekkelijke en levendige stad. Daarbij 

is Den Helder ook een plek die talent heeft voorgebracht: 

kunstenaars zoals Anton Pieck, Rudi van de Wint, Floris 

Brinkman en de band Van Dik Hout komen uit onze stad.

Het is belangrijk dat zowel onze inwoners als mensen uit 

onze buurtgemeenten, bezoekers en toeristen gebruik maken 

van de culturele voorzieningen. 

Hoe willen we dat bereiken?

• Uitstralen wat we hebben 

Theater De Kampanje, de musea maar ook culturele 

evenementen hebben aantrekkingskracht op de regio.  Onze 

stad is met het diverse en mooie aanbod het culturele hart 

van de regio. Het is van belang dat wij hier allemaal nog 

meer in gaan geloven en dit verder gaan uitdragen.

• Focus

Er wordt veel ondernomen om het aanbod van cultuur 

te promoten. Voldoende coördinatie ontbreekt echter. 

Culturele organisaties moeten onderling meer samenwerken 

om effectiever te zijn en om elkaars aanbod te kunnen 

aanvullen. Het is hierbij belangrijk dat Den Helder een 

duidelijk herkenbare uitstraling naar buiten heeft: een 

helder profiel. Dit helpt bij het aantrekken van doelgroepen 

(men wordt geprikkeld om naar Den Helder te gaan). Alle 

organisaties kunnen daarop aanhaken met hun PR- en 

marketingactiviteiten. Stichting Top van Holland werkt dit 

uit in samenspraak met het culturele veld.   

• Bredere samenwerking

Meer samenwerking tussen culturele organisaties onderling, 

het cultuurplatform, ondernemers en de Stichting Top van 

Holland om te zorgen dat er met één boodschap naar buiten 

toe wordt gecommuniceerd. 

  



3.4 CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

Wat verstaan we onder ondernemerschap in de cultuursector?

Een cultureel ondernemer is een producent van kunst die 

hiervoor zo veel mogelijk betalend publiek probeert te 

interesseren en tegelijkertijd streeft naar een sluitende 

exploitatie van zijn ‘onderneming’.

Cultureel ondernemerschap is dus ondernemerschap waarbij 

wordt gestreefd naar een optimale balans tussen zakelijke en 

artistieke doelstellingen.

Een grotere dosis ondernemerschap in de culturele sector 

heeft vele voordelen. Voor de culturele instellingen zelf, 

maar ook voor de gemeente. Daarom maken we het een van 

onze speerpunten.

Hoe willen we dat bereiken?

• Stimuleren

We stimuleren de culturele organisaties om meer cultureel 

ondernemerschap in te zetten. We sturen hierop door dit als 

voorwaarde op te nemen in onze subsidieovereenkomsten. 

Verder heeft het Cultuurplatform het stimuleren van cultureel 

ondernemen ook benoemd als één van haar speerpunten in 

haar toekomstvisie. Wij blijven met het Cultuurplatform in 

gesprek over hoe cultureel ondernemerschap verder ingezet 

kan worden. 

• ‘Impuls voor culturele experimenten’

Om cultureel ondernemerschap niet alleen bij onze 

subsidiepartners maar ook bij andere organisaties te 

stimuleren hebben we jaarlijks een bedrag beschikbaar als 

‘Impuls voor culturele experimenten’. Als gemeente kunnen 

we hiermee nieuwe initiatieven eenmalig ondersteunen. Het 

doel is dat ze in de jaren daarna zonder onze steun worden 

voortgezet. 

• Cultuur verbinden met ander beleid

We verbinden cultuur met andere domeinen en ander beleid. 

Vooral het evenementenbeleid en ons beleid op het gebied 

van toerisme en recreatie hebben een directe relatie met 

cultuur. We nemen deze cultuurvisie mee bij de herziening 

en de uitwerking van het evenementenbeleid en de evaluatie 

van de nota toerisme en recreatie. 

WAT ZET JE IN BIJ CULTUREEL ONDERNEMEN?

ARTISTIEK ONDERSCHEIDEND VERMOGEN:
EEN CULTURELE INSTELLING MOET ZICH WETEN TE 

ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE ÉN DIT ONDERSCHEID 
DUIDELIJK KUNNEN MAKEN AAN HET PUBLIEK; 

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK: 
VERBREDING VAN HET PUBLIEK, HET 

PUBLIEK BEREIKEN EN OOK BLIJVEN BINDEN. 
CULTUUREDUCATIE IS HIERBIJ OOK VAN BELANG;

VERDIENMODEL: 
EEN FOCUS OP (PUBLIEKS)INKOMSTEN DIE 

AANGEVULD (KUNNEN) WORDEN MET SUBSIDIES 
IN PLAATS VAN SUBSIDIE, AANGEVULD MET 

PUBLIEKSINKOMSTEN/ INCIDENTELE SPONSORS  

BESTUREN EN BEDRIJFSVOERING:
MEER FOCUS OP MARKETING EN RELATIEMANAGEMENT



4.1 DEELNEMEN 

Onderwijs en participatie

1.  De gemeente brengt het culturele veld en het onderwijs 

samen (2016-2018).

2.  De gemeente motiveert het onderwijs om cultuureducatie 

op te nemen in het kwaliteitsbeleid  en om een 

doorlopende leerlijn voor cultuureducatie in te stellen 

(2016-2018).

3.  De verschillende organisaties stemmen hun cultuuraanbod  

richting het onderwijs af (2016-2018). 

4.  De gemeente maakt meerjarige afspraken  met onze 

subsidiepartners, gericht op de doelstellingen zoals die in 

hoofdstuk 3 zijn benoemd (2016).

5.  De gemeente analyseert in samenspraak met het JOC 

de werking en het functioneren van het JOC en voert 

verbeteringen door waar dat nodig is (2016).

4.2 BELEVEN 

Culturele hart van de regio en cultureel ondernemerschap

1.  Aan de Stichting Top van Holland wordt de opdracht 

gegeven om met een voorstel te komen over hoe er focus 

kan worden aangebracht in de manier waarop Den Helder 

zich profileert (2016-2018). 

2.  Via het Cultuurplatform treffen organisaties op het gebied 

van cultuur elkaar en de gemeente om ervaringen uit te 

wisselen en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen 

(2016-2018).

3.  De gemeente zal in samenwerking met het Cultuurplatform 

themabijeenkomsten organiseren voor het culturele veld 

(2017 en verder).

4.  De gemeente bevordert cultureel ondernemerschap door 

dit in subsidieovereenkomsten op te nemen (2016-2018). 

5.  De subsidie “Impuls voor Culturele experimenten” wordt 

door de gemeente mogelijk gemaakt, uitgewerkt en na een 

jaar volgt een evaluatie (2016-2018).

6.  Bij de evaluatie van het evenementenbeleid en de nota 

toerisme en recreatie leggen we de verbinding met cultuur 

(2016 en verder).

BIJLAGE: 
UITVOERINGSPLAN 
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