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Voorwoord

'Cultuur verbindt Veldhoven'

Piet Wijman,
Wethouder Cultuur

Voor u ligt het visiedocument "Cultuur verbindt Veldhoven!". Een document dat onder regie van 

de gemeente tot stand is gebracht in samenspraak met onder meer bewoners, wijkplatforms, 

onderwijs, ondernemers, amateurgezelschappen en culturele instellingen. Een document dat voor 

cultuur de koers aangeeft die we de komende jaren gezamenlijk in willen zetten.

Het proces om te komen tot dit visiedocument is erg boeiend geweest en bij de partijen die hieraan 
hebben meegewerkt heb ik veel enthousiasme ervaren. Ik denk dat gesteld mag worden dat het 
proces tussen de verschillende spelers in het veld naast meer verbinding een nieuwe dynamiek van 
samenwerking teweeg heeft gebracht en ons allemaal nieuwe inzichten heeft gegeven. Een belangrijk 
inzicht daarbij is dat het moeilijk is, om met elkaar 15 jaar vooruit te kijken in een wereld die zo volop 
in verandering is. Dat cultuur niet op zichzelf staat als doel, maar een belangrijke bijdrage levert aan 
de sociale cohesie tussen mensen en daarmee aan een goed woon- en leefklimaat. Verder draagt 
cultuur bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van jeugd (door cultuureducatie), de integratie van 
nieuwe Veldhovenaren (kenniswerkers maar ook statushouders), het welbevinden van mensen en de 
ontwikkelingen in het sociaal domein.

Het gehele proces heeft nogmaals de regisserende rol van de gemeente benadrukt. Regisseren 
betekent ook dat partijen medeverantwoordelijk zijn voor het verdere vervolg. De rol van de 
gemeente kan bij dat traject wisselend zijn maar is hoofdzakelijk regisserend en verbindend, 
soms faciliterend wanneer dat moet, maar vooral een rol waarbij zij waar mogelijk/wenselijk veel 
aan de samenleving overlaat. Het profiel uit de stadsvisie, het subsidiebeleid en de vooraf door 
de gemeenteraad meegegeven kaders hebben ons erg goed geholpen bij het bepalen van de
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Voorwoord

'Cultuur verbindt Veldhoven'

toekomstige koers en de positie van Cultuur in 2030 in Veldhoven. Helder is dat we streven naar een 
breed aanbod vanuit de professionele instellingen èn amateurgezelschappen. Dat deelnemen aan 
en beleven van dit culturele aanbod voor en door iedereen tot de mogelijkheden moet horen.
Dat een en ander moet worden vormgegeven op basis van samenwerking en onderlinge onder

steuning, waarbij de professionele culturele instellingen een belangrijke faciliterende taak hebben.

Het visiedocument is niet het eindproduct van een boeiend en prettig traject van samenwerking, 
maar vormt juist een gezamenlijk startpunt. De vervolgstap is om met alle opgedane inzichten 
en het visiedocument als leidraad het gesprek over cultuur met Veldhoven voort te zetten.
Dit moet resulteren in uitvoeringsprogramma's per vier jaar, waarin per ambitie geconcretiseerd 
en geprioriteerd aangegeven zal worden welke acties uitgevoerd gaan worden en wat daarvoor 
nodig is. Een eerste aanzet hiervoor is bij de totstandkoming van dit visiedocument al opgehaald 
en in een bijlage weergegeven. Hier bouwen wij op voort. En dat doen we samen, integraal, 
vernieuwend en geleidelijk.

Zo dragen we er samen zorg voor dat cultuur een stevige basis heeft en houdt.
Dat er verbindingen met andere domeinen tot stand worden gebracht, zodat 
we met recht kunnen zeggen: Cultuur verbindt Veldhoven!

Piet Wijman 
Wethouder Cultuur
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Visie
document
'Cultuur verbindt Veldhoven'

1. Cultuur beweegt.
De betekenis van cultuur 
in een veranderende 
samenleving.-Minister 
Bussemaker Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Aanleiding

De cultuurnota 2006-2010 is gedateerd. Niet alleen omdat de nota ruim 10 jaar geleden is 

opgesteld, er zijn in deze periode ook vele ontwikkelingen geweest. Lokale keuzes binnen 

de gemeente dragen bij aan de noodzaak te vernieuwen. Denk aan de uitkomsten van de 

kerntakendiscussie, de koerswijziging gericht op intensievere samenwerking tussen de vier grote 

instellingen, de wens cultureel ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en 

de keuze een regisserende gemeente te zijn. Daarnaast heeft de raad op 11 oktober 2016 kaders 

vastgesteld voor dit visiedocument (zie bijlage 2).

De steeds sneller veranderende samenleving vraagt om vernieuwing. Minister Bussemaker schreef 
hierover:
Onze samenleving is altijd in beweging. Voortdurend wordt van ons gevraagd om te reageren en te 
innoveren om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. De toegenomen mobiliteit, massamedia en internet 
hebben de wereld binnen handbereik gebracht. Gestimuleerd door individualisering en technologische 
ontwikkelingen maken mensen meer dan voorheen hun eigen keuzes. Het wegvallen van grenzen en aloude 
tradities gaat ook gepaard met een grotere aandacht voor de eigen geschiedenis en identiteit en behoeften 
aan nieuwe verbindingen en verdienmodellen.
Deze ontwikkelingen hebben ook hun invloed op de cultuursector en het cultuurpubliek. Ik constateer 
dat in de cultuursector, net als in de wetenschap, de autonome en toegepaste kant dichter bij elkaar zijn 
komen te liggen en vaker in wisselwerking zijn met elkaar. De samenwerking tussen makers en culturele 
instellingen onderling neemt toe, maar ook die met andere sectoren en met het publiek. Het vervagen van 
het traditionele onderscheid tussen disciplines en de technologische ontwikkelingen versterkt dit.1
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'Cultuur verbindt Veldhoven'

Het visiedocument 
behandelt zaken waarin 
de gemeente een rol 
kan spelen. We laten 
organisaties en inwoners 
in hun kracht en roepen 
hen op om hun eigen 
initiatieven te ontplooien.

Waar nodig (en mogelijk) 
ondersteunt de gemeente 
initiatief en talent op 
het gebied van kunst en 
cultuur.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen wordt ervoor gekozen om in het visiedocument zaken op te 
nemen waar de gemeente een rol voor zichzelf ziet weggelegd. Zaken die uit eigen initiatief ontstaan 
laten we nadrukkelijk over aan de eigen kracht van inwoners of organisaties van waaruit dit initiatief is 
ontstaan. We laten los in plaats van zaken over te nemen. Dit betekent echter niet dat we als gemeente 
hieraan geen waarde hechten integendeel, alleen vervult de gemeente niet altijd een rol in alles wat 
waardevol is. We maken duidelijke keuzes over de inzet van de beschikbare middelen (geld, tijd en 
andere faciliteiten). Uitgangspunt is dat de gemeente waar noodzakelijk en mogelijk initiatieven en 
talenten op het gebied van kunst en cultuur ondersteunt.

In het nieuwe gemeentelijke visiedocument 
kunst en cultuur worden de visie en culturele 
ambities van de gemeente benoemd op het 
gebied van cultuur, inclusief kunst en erfgoed.
Een beknopte notitie die als koersbepalend 

document dient. Elke vier jaar wordt op basis 
van de uitgestippelde koers een uitvoerings- 
programma met de omgeving opgesteld.
Hierin staan concrete acties benoemd die bij 

dragen aan het realiseren van de visie. Het gaat 
dan zowel om de structurele, doorlopende 
activiteiten, als ook de activiteiten die een 
kortere looptijd hebben.

I- L'ìh di opheíñk d
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document
'Cultuur verbindt Veldhoven'

Kunst en cultuur: van 
alles wat door menselijk 
handelen is gemaakt tot 
gewoonten en gebruiken.

Een aantrekkelijk kunsten 
cultuurklimaat draagt 
bij aan de identiteit 
én verrijking van de 
gemeente en haar 
inwoners.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Wat is kunst en cultuur?

Dit visiedocument gaat over cultuur 2. Het blijft lastig een eensluidende definitie 
van kunst en cultuur te geven, maar voor we een koers kunnen bepalen is het toch 
belangrijk stil te staan bij de vraag "Wat is kunst en cultuur?" Cultuur kan van breed 
(alles wat door menselijk handelen is gemaakt) tot smal (culturele uitingen zoals 
gewoonten en gebruiken in een land, kleding, feesten, voedselvoorziening en 
eetgewoonten) gedefinieerd worden. Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: 
het product van creatieve menselijke uitingen. Het gaat dan om schilderen, 
tekenen, fotografie, grafiek, beeldend, moderne media, theater, muziek en zang, 
dans, film, bouwkunde en architectuur, literatuur en poëzie. Volkscultuur zoals 
Kermissen, Carnaval, Koningsdag en Sinterklaas wordt ook gerekend tot cultuur. 
Maar ook cultuureducatie, beeldende kunst in de openbare ruimte, erfgoed en 
archeologie behoren hiertoe.

Een aantrekkelijk kunst- en cultuurklimaat is van belang omdat het de inwoners 
de mogelijkheid geeft zich te verrijken en talenten te ontwikkelen. Daarnaast 
geeft het uitdrukking aan de identiteit van de gemeente en haar inwoners. Het 
draagt bij aan de sociale cohesie en geeft impulsen voor innovatie en vernieuwing. 
Nieuwe initiatieven en extra activiteiten zorgen voor meer levendigheid en een 
aangenamere woon- en leefomgeving. Daarom wil de gemeente ruimte bieden 
voor experimenten en vernieuwing, waardoor kunst en cultuur aansluiten bij de 
manier waarop mensen kunst beleven.

Kunst en cultuur:

- geeft inwoners de 

mogelijkheid zich te 
verrijken en talenten 

te ontwikkelen

- draagt bij aan de 

sociale cohesie;

- draagt bij aan 
levendigheid en een 

aangenaam woon- en 

leefklimaat

- geeft impulsen 
voor innovatie en 

vernieuwing

2. Waar we in dit visie
document cultuur 
schrijven, bedoelen wij 
dit in de bredere 
context. Dus inclusief 
kunst, erfgoed en alle 
andere kunstvormen en 
kunstuitingen.
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'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Totstandkoming nieuw visiedocument

Het nieuwe visiedocument 'Cultuur verbindt Veldhoven!' is in samenspraak met het veld en inwoners tot 
stand gekomen. Tijdens dit proces is een breed scala aan organisaties en personen betrokken. Om enerzijds 
de kennis en kunde van Veldhovenaren te gebruiken en anderzijds draagvlak te creëren zijn er diverse 
bijeenkomsten geweest.

Er is gebruik gemaakt van een klankbordgroep waarin diverse personen vanuit het culturele veld, los 
van hun eventuele verbondenheid met een organisatie, hebben deelgenomen. Zij hebben met de 
gemeente het totstandkomingsproces besproken. Daarnaast hebben zij gereflecteerd op de uitkomsten en 
voorstellen gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Om met professionele en amateurorganisaties in gesprek te gaan, zijn er drie avonden geweest waarop 
zij zijn uitgenodigd mee te denken over de benodigde bouwstenen voor een visie op kunst en cultuur.
Een overzicht van de betrokken partijen treft u aan in bijlage 3. En om nog beter zicht te krijgen op 
wat Veldhovenaren belangrijk vinden als het gaat om kunst en cultuur, is een enquête onder inwoners 
verspreid. Er is hierbij gevraagd naar hun behoeften wat betreft actieve deelname aan kunst en cultuur, 
bijvoorbeeld bij het bespelen van een instrument. Maar er is tevens gevraagd naar de passieve beleving 
van kunst en cultuur en wat daarbij van belang is.



9
\[

Visie
document
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Uit alle bijeenkomsten, gesprekken en de enquête blijkt dat de betrokkenheid vanuit het veld en de 
inwoners bij kunst en cultuur erg divers is. De gesprekken en bijeenkomsten hebben gezamenlijk met de 
uitkomsten van de enquête onder inwoners goede ideeën opgeleverd. Mede dankzij de betrokkenheid 
ligt er nu een solide basis waarop gezamenlijk verder gebouwd kan worden. Het begin is gemaakt door de 
in dit visiedocument benoemde samenhangende richting die koersbepalend gaat zijn voor de komende 
jaren.

VciJL
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'Cultuur verbindt Veldhoven'

Cultuur zorgt voor 
verdieping en een 
verbonden, vitaal 
Veldhoven. We willen 
daarom dat cultuur voor 
iedereen in onze samen
leving toegankelijk is.

3. Uitkomsten enquête 
'Onderzoek cultuur in 
Veldhoven'

4. En waar dit niet binnen 
Velhoven kan, zoeken 
inwoners aanbod
op in de omliggende 
gemeenten of zelfs 

daarbuiten.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Cultuur doet ertoe in Veldhoven! En daar zijn wij trots op. Sterker nog, cultuur is een cruciaal en 

onmisbaar onderdeel van de Veldhovense samenleving. Het zorgt voor verbinding, verdieping en 

draagt bij aan een vitaal Veldhoven. Onze wens is dat cultuur stevig verankerd blijft in de samenleving 

van Veldhoven en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Het gaat dan zowel om de actieve 

deelname als de passieve beleving, beide verrijken. Een verrijking van de individuele inwoners en van 

Veldhoven als geheel.

Cultuur verwondert, inspireert, reflecteert en opent deuren. Cultuur vormt een belangrijke bouwsteen 
voor de samenleving. Zonder cultuur is de gemeenschapspuzzel niet compleet. Sommige Veldhovenaren 
noemen het zelfs het cement van Veldhoven. Dit suggereert echter een soort starheid. En als cultuur iets 
niet is, dan is het star en statisch. Het verruimt de blik en zorgt voor flexibiliteit. En het zijn juist die flexibiliteit 
en creativiteit die steeds meer van belang worden in onze op innovatie gerichte en complexe samenleving.

Van de Veldhovenaren geeft 220Zo aan actief bezig te zijn met kunst en cultuur 3. Dit kan door bijvoorbeeld 
toneel te spelen, te dansen, muziek te maken of een schilderij te schilderen. Dit gebeurt individueel, maar 
ook door lid te zijn van één van de talrijke culturele verenigingen en of les te volgen bij een culturele 
organisatie. Veldhoven beschikt over een sterke culturele infrastructuur. Er zijn veel organisaties die 
zich direct actief bezig houden met kunst en cultuur. Daarnaast bieden professionele organisaties een 
aantrekkelijk en ruim cultureel aanbod voor zowel actieve, als passieve cultuurdeelname. De professionele 
en amateurorganisaties weten elkaar te vinden en werken veelvuldig samen. Dit totaalaanbod vanuit 
amateurverenigingen en professionele aanbieders, maakt dat Veldhovenaren binnen de 
gemeentegrenzen4 actief cultuur kunnen beoefen. En dat zij op een meer passieve of reflectieve manier
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'Cultuur verbindt Veldhoven!'

We werken toekomst
gericht. Dat vraagt 
om verandering en 
vernieuwing.

kunnen deelnemen aan cultuur door een voorstelling, 
een concert of een tentoonstelling te bezoeken. 
Veldhovenaren maken hier graag gebruik van. Kortom er 
is sprake van een actief en initiatiefrijk Veldhoven op het 
terrein van Cultuur.

Cultuur verbindt en slaat bruggen tussen werelden 
en wereldbeelden. Cultuur beperkt zich niet tot de 
gemeentegrenzen. Het geeft gespreksstof en maakt 
ontmoetingen mogelijk. Het draagt bij aan beleven, 
dromen, groeien, ontmoeten en ontdekken. Hiervoor 
is het van belang het bestaande te behouden met 
een blik gericht op de toekomst. Dit laatste vraagt om 

veranderingen en vernieuwingen. Het veld, de culturele partners, hebben de afgelopen periode hier de 
eerste aanzetten toe gedaan. Het is belangrijk deze ingezette koers waar nodig te blijven ondersteunen, 
zodat kruisbestuiving blijvend leidt tot nieuwe activiteiten. Hierbij gaat het om de dynamiek tussen vraag 
en (vernieuwend) aanbod, samenwerkingen tot stand brengen en versterken en cultuur nog nadrukkelijker 
verankeren in Veldhoven.

VlŲhWeb porto/

\}HC

ü velekendàrnt

We maken zichtbaar(der) 
wat Veldhoven te bieden 
heeft.

Het is belangrijk hierbij oog te hebben voor mogelijkheden in de regio die in samenwerking en 
wisselwerking met Veldhoven ontstaat. Zichtbaarder maken wat Veldhoven te bieden heeft. Voor de eigen 
inwoners, maar ook voor inwoners uit de regio. De steeds groter wordende groep van kenniswerkers en
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Cultuur zien we niet 
enkel als doel dat 
aanzet tot nadenken en 
reflectie en zo bijdraagt 
aan vrijetijdsbesteding, 
zelfontplooiing en 
talentontwikkeling. 
Cultuur is tevens een 
belangrijk middel om te 
verbinden en draagt bij 
aan de ontwikkeling en 
ontplooiing van jeugd, 
de integratie van nieuwe 
Veldhovenaren en de 
ontwikkelingen in het 
sociaal domein.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Cultuur is stevig 

verankerd in de 

samenleving van 

Veldhoven en 
is in de breedte voor 

iedereen beschikbaar 

en toegankelijk.

In het geval van cultuur als middel fungeert de culturele activiteit veel meer als 
een manier om een bepaald doel te bereiken. Hierbij liggen er linken naar andere 
terreinen, zoals welzijn, zorg, sport en onderwijs. Cultuur is dan een middel om 
te verbinden, te ontmoeten. Het gaat dan om de maatschappelijke waarde van 
cultuur. Daarnaast kan cultuur ook meerwaarde hebben als het gaat om een 
aantrekkelijke leefomgeving en gunstig vestigingsklimaat. Het draagt dan een 
economische waarde in zich.

Sommige culturele activiteiten vormen zowel een doel op zich, als een middel om 
tevens bij te dragen aan een doelstelling op andere terreinen. Er is daarom niet 
altijd een zwart/wit onderscheid te maken tussen cultuur als doel en cultuur als 
middel.

nieuwkomers vormt hierbij een specifiek aandachtspunt. Kortom de wens dat 
cultuur in de breedte voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is omvat vele 
facetten.

Pijlers

Het realiseren van deze visie krijgt vorm door cultuur zowel als doel en als middel 
te beschouwen. Realisatie van deze pijlers vindt plaats in dialoog met iedereen die 
zich betrokken voelt. Bij cultuur als doel gaat het om zaken als verwondering en 
reflectie. Daarbij zet een culturele of kunstzinnige uiting aan tot nadenken. En het 
gaat ook om zelfontplooiing, talentontwikkeling en vrijetijdsbesteding.
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Het culturele aanbod 
dient - naast toegankelijk, 
aantrekkelijk, betaalbaar 
en duurzaam - beschik
baar te zijn voor iedereen. 
Alleen dan zal het ons 
leef- en vestigingsklimaat 
versterken.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

De gemeente Veldhoven heeft drie culturele ambities:

1. Cultuur leeft bij iedereen;

2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke deelname;

3. Ruimte voor innovatie en experiment.

Deze ambities gaan de komende jaren actief bijdragen aan het realiseren van de visie. Elke ambitie is weer 
opgebouwd uit een aantal sub-ambities die gedetailleerder aangeven hoe deze ambities te verwezenlijken. 
Daarnaast wordt op hoofdlijnen geschetst aan welke acties gedacht wordt om de visie en ambities te 
verwezenlijken. Elke vier jaar wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierbij worden prioriteiten 
gesteld en wordt verder uitgediept hoe de ambities te realiseren zijn. Dit leidt tot een overzicht van acties 
die de eerstvolgende jaren worden uitgevoerd.

1. Cultuur leeft bij iedereen

Cultuur is één van de belangrijkste ingrediënten die kleur geeft aan het leven. Cultuur inspireert, verrijkt 
en stimuleert creatieve en artistieke zelfontplooiing. Kortom cultuur voegt waarde toe aan het leven 
van mensen. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, talentontwikkeling en identiteit. Het gaat 
bij identiteit nadrukkelijk ook om het sterker uitdragen van erfgoed. Daarnaast versterkt cultuur het 
aantrekkelijke leef- en vestigingsklimaat. Hiervoor is het essentieel dat er een toegankelijk, aantrekkelijk, 
betaalbaar en duurzaam aanbod van culturele activiteiten beschikbaar is voor allen. Hoe jonger begonnen 
wordt met kennismaken met cultuur, hoe groter de kans dat ook op latere leeftijd cultuur een blijvend 
onderdeel is van het leven. Cultuur leeft op deze manier bij iedereen, een leven lang!
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We hebben specifieke 
aandacht voor 
kenniswerkers en 
de integratie van 
andere nieuwkomers. 
Dienstverlening moet 
daarom ook in het Engels 
worden aangeboden.

We ondersteunen 
Veldhovenaren die zelf 
niet de kans hebben 
om deel te nemen aan 
cultuur.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Wat willen we bereiken?

^ Een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam aanbod van culturele activiteiten.
^ Cultuur inspireert, verrijkt en stimuleert creatieve en artistieke zelfontplooiing.
^ Cultuureducatie start op jonge leeftijd.
^ Talentontwikkeling.
^ Zichtbaarder erfgoed.
^ Versterken van het aantrekkelijke leef- en vestigingsklimaat.
^ Optimaal benutten van de (regionale) culturele infrastructuur waarbij het lokale en regionale culturele 
aanbod elkaar versterken.

Waar denken we aan?

- Door het cursusaanbod op het gebied van kunst en cultuur toegankelijk te houden en daarbij aandacht 
hebben voor zowel gesubsidieerde en private aanbieders, als ook voor de culturele verenigingen/ 
stichtingen.

- Door culturele partners te stimuleren om hun aanbod aan te laten sluiten bij wensen en behoeften 
van de diverse doelgroepen. Waarbij specifieke aandacht is voor kenniswerkers en integratie van 
andere nieuwkomers. Waar mogelijk wordt dit als voorwaarde bij de subsidieverlening opgenomen. De 
gemeente kan hierbij het goede voorbeeld geven en bijvoorbeeld haar eigen dienstverlening, zoals eigen 
website, ook Engelstalig aanbieden.

- Door Veldhovenaren te ondersteunen die zelf niet de kans hebben deel te nemen aan cultuur.
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Ambities
'Cultuur verbindt Veldhoven'

We streven naar een 
groter bereik en een 
grotere kwaliteit van 
cultuur op scholen.

We willen de culturele 
infrastructuur zichtbaar 
maken.

We willen proactief 
aansluiten op regionale 
ontwikkelingen.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Ust ffä c/lCXS

Door te zorgen voor een goed en onafhankelijk media-aanbod en ondersteuning te bieden bij het vinden 
van de weg in het complexe media-aanbod (bibliotheek en omroep).
Door het bereik en de kwaliteit van cultuur op school verder te vergroten. Er wordt gebruik gemaakt 
van bestaande structuren (zoals de combinatiefunctionarissen) en waar mogelijk wordt aangesloten bij 
landelijke impulsregelingen.
Door kennisdeling te stimuleren.
Door als gemeente een bijdrage te leveren aan het 
zichtbaar maken van de culturele infrastructuur om 
zo het leggen van verbindingen te vergemakkelijken.
Door erfgoed sterker uit te dragen en nadrukkelijker 
onder de aandacht te brengen.
Door tijdig en proactief aan te sluiten op regionale 
ontwikkelingen binnen Stedelijk Gebied, MRE en 
Brainport.
Door bij het promoten van Veldhoven, als gemeente 
met een aantrekkelijk en gezond vestigingsklimaat, 
de culturele component nadrukkelijker te benoemen.
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Ambities
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Cultuur draagt bij aan een 
vitaal Veldhoven.

We willen:
* de verbinding leggen 
tussen cultuur en andere 
domeinen zoals sport, 
zorg en participatie.

* de verbinding 
tussen professionele 
organisaties en 
amateurverbindingen 
versterken.

* de verscheidenheid van 
culturele uitingen met 
elkaar verbinden.

2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke deelname

Cultuur zorgt voor verbinding, verdieping en draagt bij aan een vitaal Veldhoven. Cultuur kan bij uitstek 
een middel zijn om deelname te vergemakkelijken. Aan de ene kant doordat culturele activiteiten 
laagdrempelige activiteiten zijn om aan mee te doen. Ze dragen bij aan een positieve gezondheid 
en onthaasting. Culturele activiteiten zijn gericht op ontspanning en de eigen ontwikkeling. En 
door gezamenlijk culturele activiteiten te beleven versterkt het de sociale cohesie. Aan de andere 
kant vergemakkelijken culturele maatschappelijke activiteiten deelname doordat cultuur de blik 
verruimt, voor flexibiliteit zorgt en creativiteit stimuleert. En het is juist die flexibiliteit en creativiteit 
die steeds meer van belang worden. Als onderdeel van Brainport maakt Veldhoven deel uit van een in 
toenemende mate op innovatie gerichte samenleving.

Wat willen we bereiken?

* Verbindingen leggen tussen cultuur en andere domeinen/thema's zoals sport, zorg en participatie.
* Verbindingen tussen de professionele organisaties en de amateurverenigingen versterken.
* De verscheidenheid van culturele uitingen met elkaar verbinden.
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Ambities
'Cultuur verbindt Veldhoven'

Onze samenleving 
verandert snel. Dat vraagt 
ook op het terrein van 
cultuur om vernieuwing.

De uitdaging: de culturele 
wereld laten aansluiten 
bij diverse (nieuwe) 
groepen inwoners en hun 
veranderende behoeften.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Waar denken we aan?

- Door cultuur in te zetten als middel voor ontmoeting in alle geledingen van de Veldhovense 
samenleving.

- Door de culturele partners in het veld uit te dagen hun waarde voor andere domeinen verder in te 
zetten en uit te breiden en andere domeinen uit te dagen culturele input toe te laten.

- Door binnen de gemeente meer aandacht te hebben voor het verbinden van de verschillende 
domeinen.

- Door deelname van specifieke doelgroepen en verschillende generaties aan culturele activiteiten.

3. Ruimte voor innovatie en experiment
N

De cultuursector is van nature een sector waar experiment en innovatie onderdeel van uit maken. 
Innovatie ontstaat echter niet altijd vanzelf. Er is ruimte nodig. Letterlijk een zaal of podium om 
kunstwerken te maken, muziek te oefenen en te dansen. Maar ook figuurlijk door los te komen van 
vastgeroeste patronen. Door te experimenteren komen nieuwe zaken tot stand. De snel veranderende 
samenleving vraagt ook op het terrein van cultuur om vernieuwing. Jongeren leven anders dan 20 jaar 
geleden. Zij beleven de wereld anders en hebben andere behoeften qua vrijetijdsbesteding. Het is de 
uitdaging voor de culturele wereld om aansluiting te zoeken bij diverse (nieuwe) groepen inwoners en 
hun veranderende behoeften.
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Ambities
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'
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Wat willen we bereiken?

^ Het bereiken van nieuwe generaties en doelgroepen. 
^ Stimuleren van talentontwikkeling.
^ Stimuleren van cultureel ondernemerschap.
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Ambities
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Waar denken we aan?

- Door culturele partners te stimuleren om meer en nieuw publiek te bereiken.
- Door talenten waar noodzakelijk en mogelijk te ondersteunen.
- Door cultureel talent nadrukkelijker in te zetten als ambassadeur voor Veldhoven.
- Door intensievere samenwerking met onder andere het bedrijfsleven te stimuleren.
- Door de beschikbare faciliteiten flexibeler in te zetten.
- Door het creëren van broedplaatsen waar nieuw talent en nieuwe kunstvormen kunnen worden 
ontdekt.
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Strategie
'Cultuur verbindt Veldhoven'

Waar gebruikers, 
aanbieders en gemeente 
gaan samenwerken, 
ontstaat verbinding en 
verdieping.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

En hoe worden die visie en de genoemde ambities de komende jaren gerealiseerd? Hiervoor worden, 

naast de bij de ambities genoemde specifieke zaken, in algemene zin een aantal verschillende 
strategieën inzetten:

1. We doen het samen

2. We doen het integraal

3. We doen het vernieuwend

4. We doen het geleidelijk

1. We doen het samen

Samenspraak maakt in Veldhoven onderdeel uit van menig (beleids-)traject. Door het samen te doen 

worden niet alleen de behoeften uit het veld opgehaald, maar gaat cultuur bovendien meer leven. 

Cultuur wordt zichtbaarder. Door samenwerking tussen gebruikers, aanbieders en gemeente ontstaat 

verbinding en verdieping. Het zijn immers de inwoners van Veldhoven waarvoor we het doen. Op het 

gebied van cultuur wordt echter nog een stap verder gegaan. Niet alleen de inwoners en betrokken 

partijen worden gevraagd mee te denken tijdens het opstellen van het uitvoeringsprogramma, maar 

de gemeente trekt Veldhoven in. Met Veldhoven op pad trekken we erop uit op zoek naar wat er leeft. 

Bijvoorbeeld door ouders op het schoolplein en kinderen in de klas te bevragen, een repetitie van 

een bandje in een schuur te bezoeken, culturele activiteiten bij te wonen en mee te kijken tijdens 

activiteiten in het kader van cultuureducatie. Dit om een bredere groep Veldhovenaren te bereiken.
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Strategie
'Cultuur verbindt Veldhoven'

We willen verbindingen 
tussen verschillende 
domeinen tot stand 
brengen.

Beschikbare faciliteiten 
dienen op een 
vernieuwende manier 
ingezet te worden.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

2. We doen het integraal N

Cultuur is geen eilandje, maar een onderdeel van groter geheel: de Veldhovense samenleving.

Door verbindingen tot stand te brengen tussen verschillende domeinen vindt er een verbreding en 

verdieping van het aanbod plaats. Deze manier van kijken wordt niet alleen van de culturele partners 

in het veld gevraagd, maar ook van de gemeentelijke organisatie. Waar mogelijk worden verbindingen 

gelegd, ook met in eerste instantie minder voor de hand liggende domeinen.

3. We doen het vernieuwend N

Gezocht wordt naar manieren om buiten de gebaande paden zaken tot stand te brengen. Dit vraagt op 

termijn ook om de beschikbare faciliteiten op vernieuwende manieren in te zetten. Uitgangspunt is dan 

veel meer dan voorheen het aanjagen van initiatieven om vernieuwing tot stand te brengen en daarna 

los te laten en wat kan nadrukkelijk over te laten aan het eigen initiatief. Dat betekent ook als overheid 

niet langer zaken overnemen indien dit niet noodzakelijk is. We leggen de focus op instrumenten die 

aansluiten bij de huidige tijd. Dit wordt ook van de culturele organisaties gevraagd. Bij dit alles hebben 

we oog voor basis. De losse innovatieve parels zijn onderdeel van een verbindend snoer. Het snoer 

zorgt ervoor dat het culturele klimaat samenhang heeft en daarmee een stevige basis vormt. Het houdt 

de culturele ketting bij elkaar en versterkt het geheel.
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Strategie
'Cultuur verbindt Veldhoven'

Wat goed is moet versterkt 
worden. Wat beter kan 
moet verbeterd worden.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

4. We doen het geleidelijk
N

Verandering heeft tijd nodig en tegelijk is verandering van alle tijd. Het is een geleidelijk proces. Hierbij 

geldt dat niet alles hoeft te veranderen. Al eerder werd aangegeven dat er belang gehecht wordt aan 

behoud van het bestaande met de blik gericht op de toekomst. Wat goed is versterken en wat beter 

kan verbeteren. Dit visiedocument heeft geen traditionele doorlooptijd maar geldt voor een langere 

periode. En de visie en ambities zijn van een dusdanig niveau, dat inzet over een langere periode 

noodzakelijk is. Niet alles komt dus terug in het eerste uitvoeringsprogramma en er worden telkens 

opnieuw prioriteiten gesteld. Hiermee dragen wij geleidelijk bij aan de gewenste koers.
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Uitvoerings-
richtingen
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

De visie en ambities krijgen gestalte in uitvoeringsrichtingen die benoemd zijn op basis van de 

verschillende bijeenkomsten, de gesprekken die hebben plaatsgevonden en in de enquête die 

gehouden is onder inwoners. De opgehaalde richtingen zijn in willekeurige volgorde weergegeven. 

Ze vormen samen met de visie, ambities en strategieën de basis voor de nog nader op te stellen 

uitvoeringsprogramma's per vier jaar.

De zeven uitvoeringsrichtingen zijn:

A. Meer aandacht voor evenementen en festivals;

B. Kennis delen;

C. Vernieuwende aanpak;

D. Regionalisering en internationalisering;

E. Trots zijn op en tonen van Erfgoed; "

F. Cultuureducatie voor jeugd;

G. Verbinden, ontmoeten en elkaar kennen.

In bijlage 1 treft u een aanzet aan voor een nadere 

uitwerking van de uitvoeringsrichtingen.

7 uïh/omVivsin cÀhh

t* kjÜ" CIOCI .
TuU/Ľ'.'â

\ldV) VtldboWn

MltCA !

(iveiekeĄààr.Ąl



24
\[

Samen
werken
'Cultuur verbindt Veldhoven'

Regievoering is het 
organisatiekompas

De gemeente wordt een 
partner. Inwoners bepalen 
en denken en praten mee 
binnen de gestelde kaders. 
De gemeente heeft daarbij 
een faciliterende rol en 
brengt de spelers uit het 
veld bijeen.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

De rol van de gemeente

In de stadsvisie heeft de gemeente Veldhoven een aanzet gegeven voor de rol die zij voor zichzelf ziet 
weggelegd. Hierbij is regievoering het organisatiekompas. De gemeente heeft hierbij een luisterend 
oor en inwoners bepalen binnen de gestelde kaders richting en praten en denken mee. In plaats van 
zaken overnemen, wordt de gemeente een partner. Zij opereert daarbij in een netwerkomgeving, 
brengt verbindingen tot stand, brengt spelers uit het veld bijeen en faciliteert het proces waar wenselijk 
en waar nodig.
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Samen
werken
'Cultuur verbindt Veldhoven'

De rol van de gemeente is 
vaak die van aanjager en 
coördinator.

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Op basis hiervan is de methodiek Samenspraak ontwikkeld. Het is een instrument voor de gemeente om 
in gesprek te gaan en blijven met inwoners, organisaties, verenigingen en andere partijen. Vanuit het 
samenspraakproces tijdens de totstandkoming van dit visiedocument, zijn vanuit de betrokken partijen 
diverse zaken naar voren gekomen. Bij de meeste uitvoeringsrichtingen ziet men een rol voor de gemeente 
weggelegd als aanjager en coördinator. Een coördinator als sturende en stuwende kracht om daadwerkelijk 
zaken voor elkaar te krijgen, maar ook om mensen met elkaar te verbinden. Hierbij biedt zij figuurlijk en 
letterlijk ruimte. Figuurlijke ruimte door zich als partner op te stellen, mee te denken, geen drempels op 
te werpen of bijvoorbeeld een aanmoedigingsprijs beschikbaar te stellen. En in een aantal gevallen wordt 
er ook een rol voor de gemeente gezien als partij die letterlijk ruimte biedt. Te denken valt dan aan een 
werkplaats, ruimtes die gebruik kunnen worden voor experimenten, om dingen uit te proberen. Dit zijn 
mogelijke vormen die aansluiten bij het uitgangspunt dat we waar noodzakelijk en mogelijk initiatieven en 
talenten op het gebied van kunst en cultuur ondersteunen.

De spelers in het veld

De hierboven beschreven rol voor de gemeente vraagt aan de andere kant ook iets van inwoners, culturele 
organisaties en verengingen. Er wordt ook van de spelers in het veld verwacht dat zij partners zijn. Van 
elkaar, maar ook in relatie tot de gemeente. Het is niet meer zoals vroeger dat de gemeente automatisch 
de uitvoering van allerlei zaken op zich neemt. Zoals we in de inleiding al aangaven laten we zaken die uit 
eigen initiatief ontstaan nadrukkelijk over aan de eigen kracht van inwoners of organisaties van waaruit dit 
initiatief is ontstaan. We laten los in plaats van zaken over te nemen.
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Bijlagen
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Bijlage 1: Suggesties voor uitwerking uitvoeringsrichtingen

Tijdens de samenspraakbijeenkomsten en in de uitkomsten van de enquête is vanuit bewoners, 
verenigingen, organisaties en instellingen een groot scala aan zaken genoemd, die wat hen betreft 
onderdeel uit zouden kunnen gaan maken van de nadere uitwerking van de uitvoeringrichtingen. 
Onderstaand een opsomming van de gedane suggesties. Bij de verdere vertaling van de visie naar 
uitvoeringsprogramma's zullen de uitvoeringsrichtingen verder worden geconcretiseerd, waar nodig 
aangevuld en geprioriteerd. Daarbij zal tevens worden bekeken in hoeverre daadwerkelijk invulling kan 
en zal worden gegeven aan de gedane suggesties.

A. Meer aandacht voor evenementen en festivals

- Versterken centrum.
- Evenwichtig aanbod gedurende het jaar.
- Meer diversiteit, zowel in aanbod als in doelgroepen (leeftijden).
- Aantrekkelijk voor jongeren.
- Betrek Veldhovense cultuuruitingen/amateurorganisaties.
- Meer bezoekers trekken.
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Bijlagen
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

B. Kennis delen

- Kennis ontsluiten.
- Cultuuratlas.
- Digitaal platform (databank met flexibele gebruikersinterface).
- Jaaridee/prijs voor social designs.

C. Vernieuwende aanpak

- Vernieuwingsfonds.
- Verbinden sociaal domein of op andere niet voor de hand liggende terreinen.
- Versterken identiteit.
- Cultureel ondernemen.
- Samen passie delen en talent ontwikkelen.
- Culturele roefeldag Z Sjors Creatief voor jong en oud (ook Engelstalig aanbod).
- Tijdelijke ateliers van kunstenaars die passie delen met Veldhovenaren.



28
\[

Bijlagen
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

D. Regionalisering en internationalisering

- Engelstalig programmering/aanbod tweetalig.
- Internationaal gezins- en cultuurfestival.
- Brainport.
- Cultuurfonds Veldhoven Z internationaal fund.

E. Trots zijn op en tonen van Erfgoed

rvVàhotu)
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- Identiteit en 2021.
- Veldhoven is meer dan de optelsom van vier kerkdorpen.
- Draag het gedeelde erfgoed samen uit.
- De geheimen van Veldhoven: Veldhoven Verbindt!
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Bijlagen
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

F. Cultuureducatie voor jeugd

- Versterken cultuureducatie, cultuureducatie met kwaliteit.
- Doorlopende culturele leerlijn op maat.
- Van jongs af aan (begin met kinderopvang en basisonderwijs) 
cultuurervaringen delen.

- Versterk cultuureducatie ook op voorgezet onderwijs 
(Sondervick).

- Severinus neemt deel aan cultuurlessen op basisschool.
- Zet poule op van deskundigen voor kunst- en cultuureducatie.

G. Verbinden, ontmoeten en elkaar leren kennen
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- Buitenlandse cultuuruitingen delen.
- Cultureel Café.
- Community Art projecten.
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Bijlagen
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Bijlage 2: Kaders cultuurbeleid 

Wettelijk kader Kunst- en Cultuurbeleid

In artikel 22 lid 3 van de Grondwet is de basis gelegd voor regelgeving op het gebied van cultuur:

Zij (de overheid) schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor 
vrijetijdsbesteding.

Het artikel geeft een opdracht aan de overheid om op het gebied van cultuur te zorgen dat inwoners 
zich cultureel kunnen ontplooien, verder kunnen ontwikkelen en er in hun vrije tijd gebruik van kunnen 
maken. Maar het geeft verder geen richting aan hoe dit gedaan moet worden of welke doelen nagestreefd 
worden. Voorwaarden scheppen zegt wel iets over de te kiezen rol. Namelijk dat de overheid vooral dient 
te faciliteren en stimuleren, in plaats van zelf uit te voeren. Zowel landelijke, provinciale als gemeentelijke 
overheden hebben hierin een taak en pakken zaken op het terrein van cultuur op.

Naast de bepaling in de Grondwet, zijn er twee specifieke wetten op het gebied van cultuur: de Mediawet 
en de Bibliotheekwet. Maar ook hierin staan weinig verplichtingen opgenomen. Alleen geeft de Mediawet 
een zorgplicht aan gemeenten om een lokale omroep in stand te houden. In de nieuwe Bibliotheekwet, 
die per 1 januari 2015 is ingegaan, staan geen verplichtingen voor gemeenten opgenomen om een fysieke 
bibliotheekvestiging te hebben. Wel is in deze wet vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet 
hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Sluiting van een bibliotheek is 
daarom niet zonder meer mogelijk. Er dient geborgd te worden, bijvoorbeeld door afspraken te maken met 
buurgemeenten, dat de inwoners een bibliotheek kunnen blijven bezoeken.
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Bijlagen
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

Lokale kaders
Naast de beperkte landelijke kaders zijn in Veldhoven wel een aantal lokale kaders vastgelegd door de
gemeenteraad. Deze kaders gaan over de reikwijdte, de financiën, het proces, de verschillende rollen en de
scheiding van visie en uitvoering5:
1. Een levendige, betrokken en krachtige gemeenschap met een diversiteit aan culturele aanbod waar 

talenten kansen krijgen waar kunst en cultuur onderdeel zijn van de leefbaarheid en bijdragen aan het 
welbevinden van alle inwoners in samenhang met de regio.

2. De gemeente stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om alle inwoners te laten kennis 
maken met culturele uitingen én om actief deel te nemen aan kunst en cultuur.

3. De uitgaven blijven binnen de programma-begroting vastgestelde budgetten.
4. Onderhoud van bestaande beeldende kunst is onderdeel van de nota Kunst & Cultuur.
5. De tijdens de kerntakendiscussie algemeen geformuleerde subsidiedoelen die bijdragen aan de 

vitale samenleving en aan een goed woon- en leefklimaat zijn uitgangspunten voor inzet van 
subsidiemiddelen. Dit komt tot uiting in herkenbare activiteiten.

6. Door samenwerking, door een vernieuwende en een ondernemende aanpak dienen organisaties minder 
subsidie-afhankelijk te worden.

7. Het kunst- en cultuurbeleid moet gericht zijn op het betrekken bij en interesseren van een zo breed 
mogelijk publiek, waarbij er speciaal aandacht zal zijn voor de jeugd. Cultuureducatie voor de jeugd blijft 
kerntaak van de gemeente.

8. In het culturele aanbod zal aandacht moeten zijn voor de toenemende internationalisering van de 
Veldhovense samenleving.

5. Besluitvormend 
amendement Raad 11 
oktober 2016.
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Bijlagen
'Cultuur verbindt Veldhoven'

'Cultuur verbindt Veldhoven!'

In Veldhoven wordt gewerkt aan de dóórontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en wordt 
uitgegaan van een regisserende rol van de gemeente. De gemeente heeft een open en flexibele houding in 
de samenwerking met andere partijen. Haar rol is meer gericht op het faciliteren van de maatschappelijke 
opgaven. Dit in samenspraak met maatschappelijke partners. Veldhoven is een krachtige overzichtelijke 
gemeente die de kwaliteiten van beide werelden combineert. Divers, levendig, met arbeidsethos, samen de 
schouders eronder zetten, stedelijk en tegelijkertijd klein en herkenbaar en waar geen echte afstanden zijn. 
Kortom een betrokken vitale gemeenschap waar talenten kansen krijgen.

Profiel van Veldhoven/Stadsvisie 2015-2030

Veldhoven is een krachtige gemeente die de kwaliteiten van twee werelden combineert. De ene wereld is 
de kwaliteit van Veldhoven als een verstedelijkte gemeente met daarbij passende stedelijke voorzieningen. 
De andere wereld is het totaal van de kwaliteiten die horen bij de dorpse gevoelens van gemoedelijkheid 
en gezelligheid in Veldhoven: overzichtelijke, veilige wijken met veel groen, bekenden in de buurt en veel 
verenigingen. De diversiteit van de gemeente is terug te zien in de wijken: wandel door een wijk en je ziet 
de oorsprong terug in de opzet van de wijk. Genoemde kwaliteiten maken Veldhoven tot een aangename 
plaats om te wonen en te werken. En tot een goede gemeente om de vrije tijd te besteden, want Veldhoven 
is een levendige gemeente: er zijn veel activiteiten en evenementen waar men elkaar kan ontmoeten.

Veldhoven is een gemeente waar de deuren open staan. Dat was al zo in de tijd dat Veldhoven in de vorige 
eeuw één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland was. Veel mensen komen naar Veldhoven om 
hier te werken en te wonen.
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Er zijn en ontstaan netwerken die er ook toe bijdragen dat Veldhoven zich kenmerkt door betrokkenheid 
en saamhorigheid. Inwoners, maatschappelijke instellingen en de gemeente zetten samen de schouders er 
onder om iedereen in Veldhoven in staat te stellen te participeren in de samenleving.

De schaal van Veldhoven is geschikt om de menselijke maat in alles centraal te stellen. Door die schaal 
zijn de lijnen van de betrokken inwoners, bedrijven en instellingen naar elkaar en naar de gemeente kort 
om hun wensen, behoeften en inzichten kenbaar te maken. Het gemeentebestuur is toegankelijk en 
aanspreekbaar.

De gemeente staat met beide benen in de samenleving en stimuleert verbinding en ontmoeting. Voor 
maatschappelijke problemen en uitdagingen worden in samenspraak oplossingen uitgewerkt. De sterke 
samenleving pakt veel zaken zelf op. Dat kan ook, want de samenleving heeft aangetoond over veel kracht 
te beschikken en veel nieuwe initiatieven zijn dan ook tot stand gekomen zonder enige bemoeienis van de 
gemeente. Inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven én de gemeente zijn samen verantwoordelijk 
voor de vormgeving van de toekomst.

Veldhoven is qua aantal inwoners en arbeidsplaatsen de derde gemeente van de regio. Een krachtige 
gemeente dus die met verve en zelfbewust haar rol in de regio vervult. De economische bedrijvigheid 
van Veldhoven past geheel bij het DNA van de Brainportregio. Met dien verstande dat Veldhoven zich 
onderscheidt door een accent te leggen op innovatieve bedrijvigheid die de technologie combineert met 
sociale projecten en sociale behoeften en duurzaamheid bevordert. Niet vreemd voor een gemeente die 
veel technologiebedrijven én grotere zorginstellingen binnen de gemeentegrenzen heeft. De vruchten
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van de combinatie van innovatie in zorg en technologie kunnen de inwoners van Veldhoven als sociale 
verworvenheden ervaren in de samenleving.

Demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing, ontgroening en een toename van mensen uit het 
buitenland hebben gevolgen voor de invulling van het sociaal domein, de woningbouwplanning en 
beïnvloeden de aanwezige en te ontwikkelen voorzieningen. Veldhovense eigen menselijke maat en 
regionaal ingevulde efficiency kleuren deze ontwikkeling. De maat en de actieve regionale samenwerking 
borgen een autonoom Veldhoven.

Kortom: Veldhoven is een gemeente met 45.000 mensen die samen een collectief vormen en met lef 
activiteiten ontplooien om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.
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Bijlage 3: Betrokken partijen

Er is een heel divers scala aan betrokkenen en belanghebbenden uitgenodigd deel te nemen aan het 
samenspraakproces om te komen tot dit visiedocument. Onderstaand een overzicht van de genodigden. 
In totaal zijn er voor de verschillende avonden (in december 2016 en maart 2017) ruim 250 uitnodigingen 
via de email verstuurd. Onder de genodigden waren 135 individuele kunstenaars. Per organisatie is 
aangegeven hoe zij betrokken zijn geweest:

* directe deelname of afmelding 
** gestopt in de tussentijd
- geen directe reactie

Met een aantal partijen is individueel gesproken. Daarnaast is door middel van een enquête aan de 
inwoners van Veldhoven gevraagd naar hun actieve en passieve cultuurbeleving. En gedurende het 
gehele traject van samenspraak is een klankbordgroep betrokken. Zij hebben meegedacht over het 
samenspraakproces.
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Belanghebbenden en betrokkenen

Overheden * Politieke partijen/gemeenteraad Veldhoven Meebepalen
Meedenken

Klankbordgroep * Vertegenwoordiging van amateurorganisaties en 
professionele instellingen inclusief individuele kunstenares

Professionele culturele * Muziekonderwijs Art4U Meedenken
instellingen * Museum 't Oude Slot

* Theater de Schalm
* Bibliotheek Veldhoven
* BKKC
* Kunstbalie

Meewerken

Amateur- Podium Meedenken
gezelschappen * Marvilde Toneel

* Toneelvereniging Meer Vreugde Kern
* Theateropleiding Top

Meewerken
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Amateur-
gezelschappen

Muziek
* Veldhovens muziekkorps

Meedenken
Meewerken

* Harmonie Sub Umbra
* Harmonie St. Cecilia
* Harmonie L'Únion Fraternelle
* Veldhovense Mondharmonicavereniging
* Alexanderband

Zang
* Veldhovens Mannenkoor
* Kempenkoor

* Cantare
* Zangvereniging Chant Oers
* Zanggroep Hajim
* Vocaal Ensemble Phoenix
* Veldhovens Kamerkoor
* Close Harmonie Just Us
* Broekwegkoor
** Gospelkoor messengers of Joy (opgeheven)
- Multiple Voice
- Gemend koor Sheliak
- Jongerenkoor After Eight
- Zanggroep Amice
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Beeldende kunst en 
fotografie

* Het Penseeltje
* Verve
* Fotoclub Bellus Imago 
- Fotogroep Veldhoven

Meedenken
Meewerken

Cultureel erfgoed c.q. 
organisaties

* Stichting Veldhoven Dorp Historisch bekeken
* Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis 
** St. Dodenherdenking (opgeheven)
- Open monumentendag
- Stichting Historisch Erfgoed

Meedenken
Meewerken

Cultuureducatie * Brede School Veldhoven Z Veldvest / RBOB
* Sondervick College
* Combinatie functionarissen (Cordaad)
* Educatief Centrum De Parasol
* Nummer Een
** Kikidio
- Summa College (ihb Summa Bouw ă Infra)
- 'techniekHuys
- Kinderopvang

Meedenken
Meewerken
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Andere culturele * Kunst in 't rond Z Atelier route Meedenken
uitingen, vormen * Cult &Tumult Meewerken
en evenementen * Veldhovense Revue

* Stichting Oranjemarkt Veldhoven
- St. Organisatie karnaval
- St. Sinterklaasactiviteiten
- Stichting Activiteiten Zeelst
- A.S.V. D'Ekker (oranjefeest)
- Oranjecomité Oerle (oranjefeest)
- Hakhok

- Pop Z Klassiek Z Jazz Z etc.
- Videoart
- Stichting Lokale Omroep Veldhoven

* Organisatoren evenementen

Organisaties met * ASML Meedenken
(in)directe invloed * Rabobank Meewerken
op cultuur * Maxima Medisch Ziekenhuis
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Ondernemend
Veldhoven

* Veldhovens Ondernemers Contact (VOC); 
circa 130 bedrijven zijn aangesloten

* COPr Z Centrummanagement - Citycentrum 
Veldhoven Z idem V-dorp

- Dansscholen Dede Z Cardo
- Ronde tafel
- Rotary

Meedenken
Meewerken

Beroepsgroep * Individuele Kunstenaars
* Musici
* ZZP-ers

Meedenken
Meewerken

Bewoners Z 
Wijkplatforms

Maatschappelijke
organisaties

* Wijkplatforms
* Bewoners d.m.v. enquête
* Swove
* GGD
* VAT
* Severinus
* Seniorenraad 
- Zuidzorg

Mee-weten


