
 

 

 Cultuurhuis Heemskerk – Activiteitenplan 2022 
 
 

Visie  
Kunst is een verrijking van het leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch 
denkvermogen en zorgt ervoor dat mensen open staan voor andere meningen en nieuwe ervaringen. Van kunst word je een completer mens, daarom 
willen wij zoveel mogelijk kinderen en volwassenen bereiken met cultuureducatie.  
Kunst is ook een belangrijke sociale factor; kunst verbindt, stimuleert dat mensen actief zijn en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Heemskerk wordt voor 
haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijker gemeente als er sprake is van een levendige cultureel met optredens en goede locaties waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en kunnen genieten van cultuur. Culturele activiteiten dragen bij aan een goed leefklimaat, daarom zetten wij in op brede 
cultuurparticipatie en ondersteuning van (amateur)kunstenaars en culturele verenigingen.  
 

Kerntaken en gemeentelijk kader 
Cultuurhuis Heemskerk is een uitvoeringspartner van de gemeente Heemskerk bij het realiseren van de Cultuurvisie 2021-2024 Levendig en karakteristiek 
Heemskerk.  In de visie zijn de volgende 3 speerpunten geformuleerd:1) Voor elk wat wils: cultuurparticipatie, 2) Jong geleerd is oud gedaan: cultuureducatie en 
3) Buitenmuseum Heemskerk: erfgoed en kunst in de openbare ruimte.  
Op gemeentelijk niveau is dit vertaald in de volgende vijf kerntaken van Cultuurhuis Heemskerk:  

1. het verzorgen van toegankelijk en kwalitatief cultuuronderwijs in de vrije tijd voor jonge mensen tot 21 jaar;  
2. het faciliteren en verbinden van het aanbod cultuuronderwijs in de vrije tijd aan volwassenen;  
3. het verzorgen van goede cultuureducatie voor het onderwijs;  
4. het stimuleren van cultuurparticipatie gericht op een breed bereik met specifieke aandacht voor kwetsbare en niet vitale inwoners(groepen) 
5. het ondersteunen van de Heemskerkse amateurkunst 

  



 

 

Uitgangspunten voor de organisatie 
- Ontwikkelkracht 
Cultuurhuis Heemskerk is een organisatie waar mensen met kennis en overtuiging werken. De medewerkers zijn in staat om in samenhang met de lokale 
situatie nieuw aanbod te ontwikkelen en andere organisaties te inspireren om mee te bewegen. De organisatie werkt op het snijvlak van cultuur, 
onderwijs en het sociale domein en heeft hiermee een belangrijke plek als algemene voorziening in het sociale domein. Het cultuurhuis neemt initiatief 
bij het ontwikkelen van vernieuwende samenwerkingsprojecten en werkwijzen die gericht zijn op een brede cultuurparticipatie.  

 
- Ondernemerschap 
Cultuurhuis Heemskerk is een financieel gezonde organisatie die diverse geldstromen aanboort. Naast de structurele subsidie van de gemeente voor de 
basisorganisatie ziet én pakt de organisatie de kansen om extra activiteiten te ontplooien die gefinancierd worden vanuit opdrachten, sponsoring, 
deelnemersbijdrage, samenwerkingsverbanden en additionele fondsen.  

 
- Netwerkorganisatie 
Cultuurhuis Heemskerk is een centraal punt in een netwerk van diverse zelfstandig cultureel ondernemers die hun diensten aanbieden aan particulieren, 
scholen en organisaties. Het cultuurhuis faciliteert ruimtes en instrumenten geeft advies. Vanuit onze kennis en overtuiging werken we samen met en 
voegen we waarde toe aan activiteiten en diensten die in co-creatie met organisaties, ondernemers, (amateur)kunstenaars en verenigingen ontstaan.  In 
de regio IJmond zetten we stappen om de samenwerking tussen de diverse centra voor de kunsten, theaters en bibliotheken te verbeteren. Dit alles 
doen we omdat we er in geloven dat we onze doelen samen beter kunnen bereiken. 

 
- Ontmoetingsplaats 
Cultuurhuis Heemskerk is de culturele huiskamer van Heemskerk met een toegankelijke en laagdrempelige locatie. Amateurkunstenaars, cultureel 
ondernemers en  cursisten kunnen elkaar ontmoeten, samen nieuwe initiatieven ontplooien en met elkaar plezier hebben bij het uitoefenen van hun 
kunstvorm. We stimuleren mensen om kennis met elkaar te maken en zich te blijven ontwikkelen op cultureel gebied.   

 
- Verbinder 
Cultuurhuis Heemskerk en Bibliotheek IJmond Noord zijn de twee grootste culturele instellingen van Heemskerk die gesubsidieerd worden. Wij voelen 
de verantwoordelijkheid om de vele actieve amateurkunstenaars, verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen en te faciliteren. We stimuleren een 
levendig cultureel klimaat voor zowel de inwoners als de culturele organisaties van Heemskerk. Dit houdt in dat we culturele initiatieven zichtbaar 
maken voor de inwoners van Heemskerk, scholen, commerciële ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ondernemen acties om de 
samenwerking tussen culturele ondernemers, scholen, organisaties, vrijwilligers en amateurkunstenaars te verbeteren en partijen aan elkaar te 
verbinden. We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor het cultuurnetwerk en voor partners uit het sociaal domein. We zetten ons in om zowel bij 
de inwoners van Heemskerk, de gemeente en de lokale politiek het belang van kunst en cultuur zichtbaar te maken.   

  



 

 

Activiteitenplannen 

 

Kerntaak 1: het verzorgen van toegankelijk en kwalitatief cultuuronderwijs in de vrije tijd voor jonge mensen tot 

21 jaar 
 
We hebben een divers aanbod van jaarcursussen, korte cursussen, vakantieactiviteiten en projecten op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst.  
Hiermee dragen we bij aan de doelstelling cultuurparticipatie en cultuureducatie uit de cultuurvisie van de gemeente.  
 
We zetten in op: 

a) Het bereiken van zoveel mogelijk leerlingen met een laagdrempelig aanbod voor de leeftijdsgroep van 1,5 t/m 11 jaar. Met kennismakingsaanbod, 
vakantieactiviteiten en samenwerking met diverse partners en locaties zoals de scholen en de welzijnsorganisaties.  

b) Het vergroten van de kwaliteit en beleving voor bestaande leerlingen door in te zetten op een talentenprogramma, optredens, lessen algemene 
muzikale vorming en deelname aan lokale culturele initiatieven.  

c) Extra inzet voor kinderen die niet op muziekles kunnen omdat ze de financiële middelen niet hebben, omdat het logistiek niet te regelen is voor de 
ouders of omdat de kinderen en ouders niet bekend zijn met muziekles.  

 
Resultaten 2022 

• Stijging aantal leerlingen (incl. korte cursussen en brede school) 

• Extra aandacht voor regelingen voor financiële bijstand 

• Kennismakingsaanbod op basisscholen in Heemskerk, tijdens de Brede School en i.s.m. welzijnsorganisaties 

• Dependancelocatie op basisschool de Bareel in Broekpolder 

• Extra aanbod en projecten in de schoolvakanties  

• Het organiseren van diverse optredens, programma’s en verdiepende activiteiten voor bestaande leerlingen 

• Samenwerkingsactiviteiten met de orkesten en muziekscholen uit de regio 

• Talentprogramma de Vakklas voor aan leerlingen van 14 t/m 20 jaar 

• Opzetten van een Regionaal Talenten Centrum met Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Kunstform Velsen en Jaap Prinsen Muziekschool 
Bloemendaal  

 

 

 



 

 

Kerntaak 2: het faciliteren en verbinden van het aanbod cultuuronderwijs in de vrije tijd aan volwassenen;  

 
Kunstvakdocenten kunnen hun eigen lespraktijk uitvoeren in de leslokalen van Cultuurhuis Heemskerk. Daarnaast ontwikkelen we met onze freelance 
docenten en samenwerkingspartners nieuwe activiteiten. Hiermee dragen we bij aan de doelstelling cultuurparticipatie en cultuureducatie uit de 
cultuurvisie van de gemeente.  
 
Het moet aantrekkelijk zijn en blijven voor de cultureel ondernemers om verbonden te zijn aan het cultuurhuis. Ondanks dat zij zelfstandig ondernemers zijn 
vinden wij het belangrijk dat zij a) zich onderdeel voelen van de organisatie en b) kunnen profiteren van de faciliteiten, publiciteit, netwerk en activiteiten 
van het cultuurhuis en c) dat wij ze kunnen ondersteunen in hun cultureel ondernemerschap. 
 
Naast de reguliere lessen initiëren we steeds meer kortlopend aanbod voor volwassenen, bijvoorbeeld de beeldende workshops in het bezoekerscentrum 
van Kasteeltuin Assumburg, muziekworkshops van een dagdeel op de zaterdag en theatersportavonden in het cultuurhuis.  
 
We ondersteunen de docenten op pr-gebied. Zo maken we voor elke docent een eigen ansichtkaart en versturen we persberichten over hun activiteiten, 
plaatsen we informatie op onze website en facebookpagina en laten we over enkele docenten per jaar een artikel schrijven. We promoten ook het gebruik 
van 10 rittenkaarten voor volwassenen en starten met het uitgeven van cadeaubonnen. Met koren, orkesten en bands onderhouden we goede banden. 
Waar mogelijk verbinden wij hen aan onze docenten.  
 
Op tijdstippen dat onze ruimtes niet gebruikt worden voor muziekles, vaak in de ochtenduren, worden de ruimtes gebruikt door andere sociaal-
maatschappelijke organisaties zoals Seniorweb, Stap-in project en SPA IJmond. Naast efficiënt ruimtegebruik zorgt dit er ook voor dat de doelgroepen die 
deze organisaties bereiken het cultuurhuis leren kennen, wat de stap naar cultuurdeelname minder groot maakt.  
 
Resultaten 2022 

• Uitbreiding aantal huurders/ samenwerkingspartners 

• Inzet communicatie en pr middelen zoals een nieuwbrief, website, facebookpagina etc. voor de culturele ondernemers en hun klanten 

• Organiseren van minimaal 4 aanvullende activiteiten per jaar waar de docenten van profiteren 

• In samenwerking met docenten ontwikkelen van minimaal 4 workshops voor volwassen op zaterdagen 

• Minimaal 14 activiteiten/ cursussen beeldend en theater 
 



 

 

 

 

Kerntaak 3: het verzorgen van goede cultuureducatie voor het onderwijs;  
Wij bieden ondersteuning aan alle 12 basisscholen en het Kennemer College bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun cultuureducatieprogramma. Hiermee 
dragen we bij aan de doelstelling cultuureducatie en erfgoed uit de cultuurvisie van de gemeente.  
 
Brede cultuurparticipatie en educatie is een belangrijke pijler van Cultuurhuis Heemskerk. We vinden het belangrijk dat cultuur voor iedereen toegankelijk 
is. Het realiseren van kwalitatieve programma’s op scholen is een goede manier om alle kinderen te bereiken. We zijn er dan ook trots op dat het 
Cultuurhuis Heemskerk met alle 12 basisscholen in Heemskerk en het Kennemer college samenwerkt en op deze manier het cultuuronderwijs versterkt.   
 
De uitgangspunten voor het aanbod hebben geleid tot: 1) samenwerking met lokale en regionale (culturele) organisaties en 2) het samenstellen van brede 

cultuurprogramma’s waarin samenhang tussen voorstellings- of locatiebezoek, lessen in de klas en brede schoolprogramma’s centraal staat. 3) het 

toevoegen van een maatschappelijke component aan de programma’s.  

Het culturele aanbod in de brochure van het cultuurhuis is aantrekkelijk voor de scholen en biedt de verschillende partners/organisaties  de kans om 

onderdeel van een samenhangend programma te zijn. Binnen de projecten komt de maatschappelijke component het best tot zijn recht, bijvoorbeeld bij 

projecten zoals Pollution Art (over vervuiling), Kom in de kas (ism de tuinders en schooltuinen), Fix Maakonderwijs (techniek en innovatie) en Kern van 

Kennemerland (erfgoed).   

We werken met de scholen toe naar een meerjarenvisie en -beleidsplan voor cultuureducatie om zo de programma’s te versterken. We bevorderen dat 

cultuureducatie in het algemeen en muziekonderwijs in het bijzonder een vaste plek in het onderwijs krijgt. De coördinatoren onderwijs en de directeur van 

het cultuurhuis hebben regelmatig contact met schooldirecteuren en ICC-ers (interne cultuurcoördinatoren) over hoe het cultuurhuis de school het beste 

kan ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van teamtrainingen en hulp bij het samenstellen van cultuurprogramma’s. We werken hierbij 

dialooggericht. Dat betekent dat we uitgaan van de vraag en behoefte van de school en vanuit onze expertise en netwerk de school ondersteunen en 

adviseren bij het uitwerken van deze vraag.  

De samenwerking in de regio breiden we steeds meer uit. Met het Centrum voor de kunsten Beverwijk en het Kennemer Theater hadden we al veel 

gezamenlijke programma’s voor het onderwijs zoals Fix, de theatervoorstellingen en de cultuurconferentie.  Met KunstForm Velsen is de intentie 

uitgesproken om te kijken waar we verbindingen kunnen leggen en ook met Toonbeeld Castricum breiden we de samenwerking uit.  

 

 



 

 

Kennemer College 

We zijn in 2021 gestart met activiteiten op het Kennemer college en met gesprekken met het bestuur en de directies van het college, Centrum voor de 

Kunsten Beverwijk en Kennemer Theater om te komen tot een lange termijn visie en plan. Het Kennemer College is voornemens extra NPO gelden te 

investeren in cultuuractiviteiten. Door de ligging van het college in zowel Beverwijk als Heemskerk, hebben we als cultuurhuis, centrum voor de kunsten 

Beverwijk en Kennemer Theater besloten de vraag van het college gezamenlijk op te pakken en samen een programma voor de verschillende locaties te 

ontwikkelen en in 2022 uit te gaan voeren.  

CmK 2021 – 2024 

In 2021 is de nieuwe subsidieperiode van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van start gegaan. Er doen 8 basisscholen mee aan het CmK programma: 

Rinket, Bareel, Marel, Zevenhoeven, Leonardus, Anne Frank, Vlinder en Otterkolken. Door met hen minimaal één kunstdiscipline structureel te 

implementeren in het onderwijs zorgen we voor een goede inbedding en borging van het cultuuronderwijs. Dit willen we bereiken door inzet van een 

kunstvakdocent, teamtraining, bijscholing leerkrachten, implementeren van een methode, voorstellingen voor de leerlingen, ondersteuning van de Interne 

Cultuur Coördinator en het ontwikkelen van een schoolbrede cultuurvisie. Ook het brede schoolaanbod op deze scholen wordt in samenhang met het 

cultuurprogramma aangeboden.  

In deze periode is het thema kansengelijkheid een belangrijk speerpunt vanuit het fonds. Dit sluit goed aan bij de visie van het cultuurhuis en de gemeente 

Heemskerk. We hebben binnen CmK het additionele project ‘Muziek voor ieder kind’ ontwikkelt waaraan 4 scholen mee kunnen doen, de impulsscholen in 

Heemskerk krijgen voorrang voor deelname.  Het project wordt gefinancierd vanuit een bijdrage van de school, budget uit het armoedebeleid van de 

gemeente Heemskerk en CmK gelden. Het is gericht op leerlingen waarvan de ouders over onvoldoende middelen beschikken om muziekles voor hun 

kinderen te betalen. In de groepen 5 krijgen leerlingen onder schooltijd AMV (algemene muzikale vorming) en instrumentlessen. Ze geven een concert in 

samenwerking met St. Caecilia of een ander lokaal orkest. Daarna kunnen ze instrumentlessen in de brede school volgen. De getalenteerde en gemotiveerde 

leerlingen worden gescout om aan een jaartraject mee te doen waarbij ze deelnemen aan een leerorkest of popkoor en instrument of zanglessen krijgen. 

Op deze manier krijgen leerlingen van de impulsscholen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het spelen op een 

instrument.  

Onderdeel van het CmK programma is ook de cultuurconferentie die we hebben geïnitieerd met het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en waarbij nu ook 

Toonbeeld Castricum en KunstForm Velsen zijn aangesloten. Op deze jaarlijkse middag in het Kennemer Theater krijgen leerkrachten een interessant en 

praktisch programma met workshops op het gebied van cultuur. Ze leren vaardigheden en werkvormen die direct in de klas toepasbaar zijn.  

  



 

 

FIX maakonderwijs 

Met het Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Techport en 3 basisscholen hebben we FIX maakonderwijs ontwikkeld. De oorspronkelijke projectperiode 

(2019-2021) van dit programma rondom techniek en kunst is verlengd naar 2022 (wegens vertraging door coronamaatregelen). Er is voor de hele periode 

een subsidie van €80.000 van het fonds voor Cultuurparticipatie toegekend en de Rabobank draagt €10.000 bij. Zowel Cultuurhuis Heemskerk als het 

Centrum voor de Kunsten Beverwijk financiert een gedeelte van de projectkosten uit hun reguliere subsidie.  

Er is momenteel landelijk veel aandacht voor de combinatie van techniek en kunst omdat het voor de toekomstige medewerkers van de techniekindustrie  

essentieel is dat zij creatief kunnen denken en nadenken over de maatschappelijke impact van techniek. Wij zijn in deze regio, waar industrie een 

belangrijke factor is, landelijk een van de voorlopers met het ontwikkelen van concrete lesprogramma’s vanuit deze nieuwe manier van denken. De al 

ontwikkelde programma’s zijn ook door de andere scholen in de regio enthousiast ontvangen. De vanuit landelijk budget gefinancierde taskforce Sterk 

Techniek Onderwijs heeft de programma’s van FIX opgenomen in het aanbod voor de basisscholen in de IJmond en hierdoor krijgen de scholen een gedeelte 

van de kosten gesubsidieerd vanuit deze gelden.  We verwachten in 2022 uit te breiden naar Uitgeest, Velsen en Castricum.  

Kern van Kennemerland  

Museum Kennemerland, Studio O en Centrum voor de Kunsten Beverwijk hebben een mooi erfgoededucatieprogramma ontwikkeld voor de basisscholen. 

Het is een breed aanbod met lessen en verdiepingsmateriaal voor in de klas, workshops van kunstvakdocenten en bezoeken aan erfgoedlocaties. Met 

ingang van seizoen 2021/2022 is het cultuurhuis aangesloten bij dit samenwerkingsverband en is de Kern van Kennemerland opgenomen in het 

educatieaanbod. De onderwerpen en lesstof zijn IJmondbreed, zoals het landschap, de bewoning, aanleg van het Noordzee kanaal, industrialisatie. Door 

samenwerking met oa de HKH en andere lokale partijen wordt hier specifiek Heemskerks erfgoed aan toegevoegd. 

Brede school 

Binnen het Brede Schoolprogramma, gecoördineerd door MET Heemskerk, ontwikkelen en organiseren wij het culturele aanbod. Hiermee kunnen leerlingen 

op hun eigen school kennismaken met cultuurprogramma’s. Bijvoorbeeld kennismakingscursussen muziek. Kinderen kunnen daarna doorstromen naar het 

reguliere aanbod. Met de CmK scholen wordt gestreefd naar een integraal cultuuraanbod, binnen en buitenschools.  

 

Resultaten Educatie 2022 

• Ontwikkeling cultuureducatie aanbod voor alle Heemskerkse basisscholen 

• Een cultuurprogramma voor het Kennemer College ontwikkelen en uitvoeren 

• Bereik van ongeveer 6000 deelnemers per schooljaar 

• Advies en training van Heemskerkse scholen n.a.v. vraag 



 

 

• Organiseren ICC overleg (3x per jaar) 

• CmK programma op 8 scholen uitvoeren 

• Muziek voor ieder kind op 4 (impuls) scholen uitvoeren 

• Muziekconvenant Meer Muziek in de Klas realiseren 

• Op 4 scholen een kunstvakdocent 

• Brede schoolaanbod ontwikkelen  

• Samenwerking met Centrum voor de Kunsten Beverwijk, KunstForm Velsen en de Bibliotheek IJmond verder uitwerken 

• Pilot programma FIX afronden en opnemen in regulier aanbod 
  



 

 

Kerntaak 4: het stimuleren van cultuurparticipatie gericht op een breed bereik met specifieke aandacht voor 

kwetsbare en niet vitale inwoners(groepen) 
 
Wij vinden dat cultuur beschikbaar moet zijn voor alle inwoners van Heemskerk. Er zijn specifieke doelgroepen die kwetsbaar en/of niet vitaal zijn en 
waarvoor het reguliere aanbod niet altijd geschikt is. Ook is het vaak moeilijker deze doelgroep te bereiken. Om toch ook deze specifieke doelgroepen te 
kunnen bedienen zetten we in op de volgende speerpunten: 
 

- Aangepast aanbod aanbieden, bijvoorbeeld voor senioren, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een psychische kwetsbaarheid 
- Docenten trainen en informeren over het lesgeven aan deze specifieke doelgroepen 
- Samenwerken met partners in het sociaal domein en zelforganisaties die bekend zijn met de doelgroepen 
- Organiseren van netwerkbijeenkomsten om samenwerking in Heemskerk te bevorderen en om sociale partners het belang van cultuur voor hun 

doelgroep te laten zien 
- Nieuwe financieringsbronnen zoeken omdat deze projecten niet vanuit de basissubsidie van de gemeente gefinancierd worden en een 

kostendekkende eigen bijdrage niet altijd reëel is 
- Regionale aanpak, zoals in samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord, Centrum voor de Kunsten Beverwijk en KunstForm/Bibliotheek Velsen. 

 
Deze werkwijze hebben we vanaf 2019 ingezet voor pilotprojecten met senioren (Lang leven de ezels), mensen met een psychische kwetsbaarheid 
(Cultuurkracht) en mensen met een verstandelijke beperking (nog in ontwikkeling). We willen samen met onze partners deze pilots omzetten in structureel 
aanbod voor deze doelgroepen.  Hiermee dragen we bij aan de doelstelling cultuurparticipatie uit de cultuurvisie van de gemeente.  
 
Doelstellingen 2022: 

• Continuering van de muziekgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking  

• Aanbieden van muziekles voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 

• Continuering popcursus voor volwassenen met een verstandelijke beperking 

• Ontwikkelen nieuw aanbod voor jong volwassen met een lichte verstandelijke beperking (ism Hartenkampgroep) 

• Afronden van pilot project Lang leven de ezels, cultuurparticipatie voor senioren (extra financiering vanuit sociaal domein) en vervolg traject 
opzetten 

• Afronden van pilot project Cultuurkracht, cultuurparticipatie voor mensen met een psychische achtergrond (extra financiering vanuit sociaal 
domein) en ontwikkelen structureel vervolgaanbod  

• Werkervarings- en vrijwilligersplekken voor mensen met psychische of lichamelijke klachten en herintreders  
 
  



 

 

Kerntaak 5: Het ondersteunen van de Heemskerkse amateurkunst 
 
In Heemskerk zijn veel koren, verenigingen, dansscholen en andere culturele organisaties en ondernemers actief op het gebied van (amateur)kunst. Veel 
inwoners zijn hier actief als deelnemer, cultuurmaker of vrijwilliger. Het cultuurhuis hecht veel waarde aan een actief cultuurveld in Heemskerk waarbij 
organisaties samenwerken en zichtbaar zijn om zo zoveel mogelijk inwoners te kunnen laten participeren.  
 
We richten ons op het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten waar de verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten en presenteren aan de 
inwoners. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het de onderlinge samenwerking en de bekendheid bij het publiek sterk vergroot.  
 
We organiseren met een afvaardiging van het netwerk 4x per jaar de cultuurdenktank, waarmee we ontwikkelingen en te organiseren activiteiten 
bespreken en meedenken met de gemeente over het cultuurbeleid. Voor het gehele netwerk organiseren we 1 of 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst 
waarbij partijen samenwerkingen kunnen initiëren.  In samenwerking met alle partijen en de BIZZ van het centrum organiseren we de jaarlijkse cultuurmarkt 
en de cultuurprogrammering bij de kerstmarkt. Deze activiteiten worden erg gewaardeerd en we krijgen steeds meer aanvragen voor optredens en 
deelname. Het budget wat hier door de gemeente voor is vrijgemaakt is ruimschoots te kort om de activiteiten te organiseren zoals we dat zouden willen. 
We besteden een gedeelte van onze subsidie voor algemene middelen en organisatie aan de activiteiten, maar alsnog kunnen we de optredende 
artiesten/koren/orkesten geen onkostenvergoeding bieden en er is geen ruimte voor ontwikkeling en verbetering. We willen plannen ontwikkelen om extra 
geld aan te vragen bij fondsen en hopen dat de nieuwe regeling voor evenementen van de gemeente hier een rol in kan spelen.  
 
We zouden graag een onderzoek doen naar de mogelijkheid voor een steunpunt voor amateurkunst voor Heemskerk of de IJmond. Een adviesfunctie waar 

de vele amateurkunstenaars en verenigingen in Heemskerk aan kunnen kloppen voor hulp bij fondsaanvragen, het organiseren van activiteiten en de 

scholing van vrijwilligers. We denken dat hier zeker behoefte aan is en er zijn veel goede voorbeelden in het land van zo’n functie.  

Cultuurpodium Laurentz  

Het cultuurhuis is een van de meewerkende partijen in het nieuwe cultuurpodium Laurentz. Wij hebben daar een adviserende rol en zijn de verbinding 

tussen het podium en de amateurkunstenaars in de regio. We zijn van plan om aanvullende financiering bij fondsen aan te vragen om zo een community 

podium te ontwikkelen waarbij de amateurkunst in Heemskerk een eigen plek kan krijgen.  In 2021 starten we met een project rondom lokaal muziektalent 

met financiering van het Prins Bernard Cultuurfonds. We willen met onze partners een aantal kostendekkende activiteiten per maand te programmeren. We 

focussen ons daarbij op: aanbod wat nu ontbreekt, oa avonden voor jongeren van 15 t/m 21 jaar, een podium bieden aan lokaal talent en ruimte voor 

amateurkunst.  

 

 



 

 

Onderzoek naar mogelijkheden en eerste aanzet Volksuniversiteit Heemskerk ism regio 

In het land komt het steeds vaker voor dat de functie van centrum voor de kunsten, bibliotheek en volksuniversiteit samengevoegd wordt binnen een 

organisatie. De branchevereniging bereiden zelfs een fusie en gemeenschappelijke CAO voor. Wij zouden in Heemskerk ons aanbod willen uitbreiden met 

een aanbod voor een volksuniversiteit. Wij denken dat we door een overkoepelend programma en identiteit te ontwikkelen waarin nieuw en bestaand 

aanbod wordt samengevoegd een grote meerwaarde kunnen zijn voor de inwoners van Heemskerk. We denken hierbij aan het aanbod van oa.  de 

bibliotheek, de HKH en Seniorweb. Aangevuld met een cultuurprogramma. We hebben in IJmondiaal verband gesprekken gehad met de kunstencentra en 

bibliotheken van Velsen en Beverwijk en er is veel animo om hier een gezamenlijk voor te maken. Dit is in 2020 gepauzeerd door de corona crisis, maar we 

hopen hiervoor in 2022 een plan te maken.   

 

Resultaten 2022: 

• 2 x per jaar Cultuur Netwerk Heemskerk activiteit 

• 4 x per jaar Cultuur Heemskerk denktank: een overleg van een vertegenwoordiging uit het culturele netwerk waarin wensen en plannen geconcretiseerd worden 

• Regionaal plan voor een volksuniversiteit waarin bestaand aanbod verbonden wordt en missend aanbod ontwikkeld  

• In juni een pr campagne en aanvullende activiteiten om amateurkunst in Heemskerk zichtbaar te maken 

• 1 x per jaar Cultuurmarkt en 1x per jaar culturele programmering van de kerstmarkt 

• Lokale programmering van podium Laurentz 

 
 

 

 


