
Cu l tuur v i s i e 

N i jmegen  2020



3 Inhoudsopgave
Cultuurvis ie  Ni jmegen 20202 Groei .

Cultuurvis ie  Ni jmegen 2020

Verder kijken 

Samenvatting 

Inleiding  

Cultuur & erfgoed 

Rol van de gemeente 

Hoofdstuk 1 Onze omgeving  

Coalitieakkoord 

Landelijke ontwikkelingen 

Stedelijke regio Arnhem-Nijmegen

Staat van cultuur in Nijmegen 

Hoofdstuk 2 De koers  

Hoofdstuk 3 Programmalijnen  

Programmalijn 1: Kunst en cultuur voor en door iedereen   

Programmalijn 2: Aantrekkingskracht van Nijmegen  
vergroten door middel van cultuur

Programmalijn 3: Ruimte voor innovatie en creativiteit 

Hoofdstuk 4 Uitvoering

Agenda

Subsidiehuis

Financiën

04 - 05

08 - 09

10 - 11

11

11

13 - 23

14

14

15

20 - 23

25 - 29

31 - 38

32 - 33

36

37

41 - 48

42 - 43

46

48

Inhoudsopgave



4 5Groei .
Cultuurvis ie  Ni jmegen 2020

Verder ki jken
Cultuurvis ie  Ni jmegen 2020

De afgelopen jaren heeft de sector het niet altijd ge-

makkelijk gehad, ook niet in Nijmegen. We mogen 

ons gelukkig prijzen met de mooie culturele initiatie-

ven en instellingen die onze stad rijk is. De komende 

jaren willen we weer investeren in kunst en cultuur. 

In deze bestuursperiode zetten we daarin een eer-

ste stap. Maar om op het gemiddelde cultuurbudget 

te komen van vergelijkbare grote gemeenten, is het 

nodig om in de toekomst verdere stappen te zetten. 

Gegeven het huidige budget voor kunst en cultuur 

ontkomen we niet aan het blijven maken van scher-

pe keuzes.

In de vorige cultuurvisie stond samenwerking 

binnen de culturele sector centraal. We zien daar dui-

delijk de resultaten van. Men vindt elkaar steeds be-

ter. Toch voelt niet iedereen zich voldoende gezien. 

We zien dit bijvoorbeeld in de beeldende kunst. We 

ondersteunen daarom het initiatief van de beelden-

de kunstsector om gezamenlijk op te trekken in een 

platform. 

Blueyard heeft ons inzicht gegeven in de staat 

van cultuur in Nijmegen. Volgens de evaluatie is de 

basis oké, maar ontbreekt het aan een aansprekende 

top. Volgens mij verdient Nijmegen meer lef en hoe-

ven we het experiment niet te schuwen. Het is juist 

aan kunst en cultuur om nieuwe wegen te verkennen, 

zonder dat we de uitkomsten van te voren kennen. 

We houden de basis op orde, maar we creëren ook 

meer ruimte voor experiment en innovatie. 

Nijmegen is goed in onderwijs en met cultuur- 

educatie in het curriculum laten we jongeren kennis-

maken met het belang van cultuur. Nijmegen heeft 

een rijke historie die niet altijd meteen zichtbaar is. 

We blijven ons daarom inzetten om het erfgoed goed 

te onderhouden en beleefbaar te maken.

Blueyard laat ons ook zien dat kunst en cultuur 

verschillende betekenissen heeft. Het pleidooi om 

meer verbinding te zoeken met andere domeinen, 

neem ik dan ook van harte over. Deze cultuurvisie 

draagt bij aan de vier bestuurlijke opgaven van de ge-

meente: sociale stad, duurzame stad, economische 

veerkracht en aantrekkelijke stad.

Met deze visie hebben we een agenda om sa-

men met de stad verder te bouwen aan de hand van 

drie pijlers: cultuur voor en door iedereen, bijdragen 

aan een aantrekkelijke stad en ruimte voor experi-

ment en innovatie. Ik hoop dit samen met u te kun-

nen doen. 

Noël Vergunst, 

Wethouder Cultuur 

Verder k ijken

Welkom in Nijmegen. Deze stad leeft en bruist van 
culturele activiteiten: een rockconcert in het Goffertpark, 
een kunstgalerie met experimentele kunst of een 
theatervoorstelling voor kinderen. Cultuur is voor en 
door iedereen. Kunst en cultuur dragen bij aan een 
aantrekkelijke stad, waar mensen zich thuis voelen, 
bezoekers op af komen en waar ondernemers zich 
vestigen. Cultuur is de manier waarop we ons uiten en 
het verbindt mensen met elkaar. Een bloeiend cultureel 
leven verrast en maakt mensen gelukkiger. De gemeente 
vindt het belangrijk om hieraan bij te dragen. Daarom 
presenteer ik met trots deze nieuwe cultuurvisie, zodat 
we de komende jaren met de stad verder kunnen bouwen 
aan een rijke culturele sector. 



“Volgens  mij  verdient 

Nijmegen meer  le f  en 

hoe ven we  het  exper iment 

nie t  te  schuwen .”
Noël Vergunst, 
Wethouder Cultuur
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In de vorige cultuurvisie hebben we binnen het Nij-

meegse culturele ecosysteem vooral ingezet op 

openheid en samenwerking binnen de cultuur van 

Nijmegen. We hebben deze willen vergroten door 

ketensamenwerking. Dat heeft gewerkt. De ketens 

zijn sterker geworden, partijen in de culturele sector 

kunnen elkaar beter vinden en we kennen een leven-

dig cultureel klimaat. Nijmegen is een aantrekkelij-

ke stad, een ‘old city met een young vibe’. Cultuur 

draagt hier sterk aan bij. We willen deze basis koes-

teren en gebruiken om verder te bouwen aan cultuur 

in Nijmegen.

Onze koers voor de komende jaren is werken 

aan het behoud en versterking van het cultureel eco-

systeem, we vragen aan de culturele sector in te zet-

ten op een brede cultuurparticipatie en te gaan voor 

artistieke kwaliteit en een divers publiek. Daarnaast 

geven we ruimte aan topcultuur, nieuw talent en aan 

culturele diversiteit.

We zetten in op groei binnen de culturele sector 

zelf door te focussen op innovatie en kwaliteit. Om 

vernieuwing mogelijk te maken, zijn scherpe keuzes 

nodig: wat willen we ondersteunen, wat minder of 

niet. Daarnaast maken we de verbinding tussen cul-

tuur en andere domeinen, omdat we er van overtuigd 

zijn dat de betekenis van cultuur in die andere domei-

nen van grote waarde is. We gebruiken daarvoor de 

resultaten van het onderzoek door Blueyard, die met 

een blik van buiten reflecteert op de Staat van cul-

tuur in Nijmegen. Ook het stadsdebat en de sugges-

ties en aanbevelingen die we naar aanleiding daar-

van hebben mogen ontvangen zijn input geweest. 

 

Op basis van de koers formuleren wij onze ambities 

in drie programmalijnen:  

Prog ra m ma l i jn  1: 

Kunst en cultuur voor en door iedereen

Prog ra m ma l i jn  2: 

Aantrekkingskracht van Nijmegen vergroten door 

middel van cultuur

Prog ra m ma l i jn  3: 

Ruimte voor innovatie en creativiteit

Samenvatt ing

In Groei. beschrijven wij de manier waarop we vanaf 
2020 onze doelstellingen van het cultuurbeleid willen 
verwezenlijken. Centraal in het nieuwe beleid staat 
de betekenis van cultuur voor de ontwikkeling van 
Nijmegen: cultuur is van belang voor de vitaliteit 
van de leefgemeenschap in onze stad en regio. We 
plaatsen cultuur in het perspectief van deze betekenis, 
waarbij cultuurbeleid wordt gelinkt aan het ruimtelijke, 
economische en sociale domein en de opgaven die de 
stad daarin heeft. 
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Cultuur & erfgoed
Wanneer we het in brede zin hebben over cultuur, 

gaat het ook over erfgoed. Erfgoed is onderdeel van 

cultureel Nijmegen. Nijmegen ontleent haar karakter 

en aantrekkelijkheid aan de aanwezigheid van zowel 

de kunsten als het erfgoed. Erfgoed is een voorbeeld 

van hoe cultuur een verbindende kracht in onze sa-

menleving kan zijn. Erfgoed geeft identiteit aan een 

buurt, wijk en stad en bindt daardoor bewoners 

aan hun buurt, wijk of stad én aan elkaar. Daarbij is 

erfgoed van belang voor de ontwikkeling van bur-

gerschap: kennis van het verleden geeft ons houvast 

voor de wereld van nu en handvatten voor de wereld 

van morgen. 

De verwevenheid tussen cultuur en erfgoed is 

in Nijmegen niet zo duidelijk aanwezig als we zouden 

willen. Er zijn wel goede en prachtige voorbeelden te 

noemen in kunstwerken, festivals en andere activi-

teiten waar de samenhang en kracht van erfgoed en 

cultuur duidelijk zichtbaar zijn. Maar dat heeft niet 

het gewenste effect gehad. Erfgoed is in Nijmegen 

beperkt zichtbaar en dat vraagt om extra inspanning. 

De instellingen en netwerken die er zijn op het gebied 

van erfgoed en cultuur hebben tot dusver slechts 

gedeeltelijk het Nijmeegs erfgoed gezamenlijk (kun-

nen) laten zien. In deze cultuurvisie willen we de kan-

sen die er zijn voor erfgoed en cultuur verzilveren. 

We onderzoeken hoe we dit het beste aan kunnen 

pakken. Vanuit de cultuurvisie pakken we niet het 

hele erfgoedbeleid op. Hier beperken we ons tot de 

verwevenheid tussen cultuur en erfgoed.

Rol van de gemeente 
In onze vorige cultuurvisie stelden we onszelf de 

vraag: “waarom ondersteunen we (de gemeente 

Nijmegen) culturele instellingen, cultuurmakers en 

organisatoren van activiteiten en evenementen?”. 

Deze cultuurvisie neemt het antwoord op die vraag 

als uitgangspunt: De gemeente ondersteunt de 

cultuur in de stad omdat het bijdraagt aan welzijn 

en welvaart van onze burgers. We weten dat een 

cultureel sterke stad een positieve invloed heeft op 

de ontwikkeling van de economie en op het sociaal- 

maatschappelijke klimaat. Cultuur draagt bij aan de 

aantrekkelijkheid van de stad en zorgt dat bewoners 

en bezoekers zich hier thuis en welkom voelen. Het is 

bovendien een belangrijke vestigingsfactor voor (in-

ternationale) bedrijven en instellingen, creëert werk-

gelegenheid en zorgt voor innovatie in de samenle-

ving. Op persoonlijk vlak is cultuur van belang omdat 

deelname aan cultuur leidt tot actieve(re) deelname 

aan de samenleving. Daarnaast leren mensen door 

cultuur zich tot die samenleving te verhouden. Cul-

tuur verbindt en zorgt ervoor dat ook de mensen die 

niet actief in het sociale netwerk zitten aansluiting 

(blijven) vinden in onze maatschappij.

Inleiding

Cultuur is het totaal van menselijke, creatieve 
uitdrukkingsvormen in heden en verleden. Naast muziek, 
architectuur, film, debat, theater en kunstwerken 
horen ook monumenten, archeologische vondsten 
en verhalen tot cultuur. Cultuur is dat wat de mens 
schept, het creatieve vermogen om iets nieuws te 
maken. Dat maakt cultuur een goede graadmeter 
van de tijdsgeest. Cultuur brengt een maatschappij 
vernieuwing en biedt een perspectief op de toekomst, 
maar geeft ook houvast door het vertrouwde in ere 
te houden. Cultuur is van en voor iedereen. Ongeacht 
waar je vandaan komt, welke opleiding je hebt genoten, 
leeftijd, geslacht of welke beperking je hebt. Cultuur 
weerspiegelt onze samenleving. Met als gevolg dat 
wanneer onze samenleving verandert en bijvoorbeeld 
steeds diverser wordt, onze cultuur mee verandert.
Cultuur is letterlijk en figuurlijk het kapitaal van de stad. 
Cultuur heeft invloed op de economische en sociaal–
maatschappelijke ontwikkeling in de stad. Het is dus van 
belang om gezamenlijk en stadsbreed goed voor onze 
cultuur te zorgen en te investeren zodat het ook nog in de 
toekomst rendeert. 
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Hoofdstuk 1 
Onze 
omgeving
Dit hoofdstuk beschrijft onze 
lokale, regionale en nationale 
context. 



Coalitieakkoord 
Het Nijmeegse coalitieakkoord 2018-2022 Samen Vooruit benoemt vier inhou-

delijke opgaven voor de stad. In samenspel met de gemeenteraad en met de 

stad willen we de grote opgaven collectief verder brengen. Het gaat om de op-

gaven:

In het coalitieakkoord schijven wij hierover dat cultuur in het licht van de grote op-

gaven een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad. Cultuur draagt 

bij aan het welzijn van onze inwoners: stimuleert hun ontwikkeling, vergroot cre-

ativiteit en innovatievermogen, zorgt voor ontmoetingen en biedt uitdaging en 

verrassing. Tegelijkertijd is cultuur ook belangrijk voor de stad in zijn geheel: voor 

de aantrekkelijkheid, onderlinge verbindingen en economische ontwikkeling. In 

het coalitieakkoord hebben we daarom de ambitie uitgesproken te investeren 

in cultuur. De afgelopen jaren hebben Rijks- en lokale bezuinigingen invloed ge-

had op het culturele klimaat in Nijmegen. Daardoor zijn scherpe keuzes gemaakt, 

maar is de continuïteit bij enkele instellingen ook in gevaar gebracht. Wij willen 

Nijmegen structureel bruisend en aantrekkelijk maken. Met de nieuwe cultuurvi-

sie willen we weer een duidelijke focus hebben voor de komende jaren. We zetten 

in op kwaliteit, ruimte voor experimenten en vernieuwing in het culturele veld en 

op verbreding van het aanbod en toegankelijkheid.

Landelijke ontwikkelingen
Op 11 juni 2019 stuurde minister Van Engelshoven de Tweede Kamer de uit-

gangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024:  De uitgangspun-

tenbrief volgt op ‘Cultuur in een open samenleving’ en ‘Erfgoed telt’ waarin 

werd uiteengezet hoe het kabinet de extra middelen uit het Regeerakkoord 

invult voor erfgoed en cultuur. 

Verbreding en vernieuwing zijn noodzakelijk om het cultuuraanbod actueel en 

aantrekkelijk te houden. Dit wil de minister bevorderen door meer plek te geven 

aan genres die een breder, gevarieerder publiek bereiken, onder andere door 

ruimte te maken voor festivals en ontwikkelplekken in alle disciplines en secto-

ren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het gehele jeugdaanbod. Een sterke culture-

le sector hangt samen met eerlijke beloningen. Waarbij de minister aangeeft dat 

eerlijke beloning van meer belang is dan de kwantiteit van de productie en de 

werkgelegenheid. Bij de financiering van de sector is vanaf 2021 onderschrijving 

van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Di-

versiteit is een subsidievoorwaarde.

Cultuur voor iedereen wordt samen met gemeenten en provincies ingevuld 

door cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis te geven. Door cultuur te be-

vorderen die uitnodigend en laagdrempelig is en waarbij iedereen zich welkom 

voelt. Het gaat om cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs. 

De minister wil blijven investeren in goed cultuuronderwijs. Daarbij hebben voor-

al kansengelijkheid en integraal cultuuronderwijs de aandacht. Dat betekent dat 

de focus komt te liggen op een brede inzet van cultuureducatie en niet op aparte 

kunstdisciplines. In de curriculumherziening is kunst en cultuur één van de leer-

gebieden die tot het curriculum gaan behoren. In de uitwerking van Cultuur is 

grenzeloos gaat het om het stimuleren van de internationale uitwisseling bij cul-

tuur. Het draagt bij aan een open blik op de wereld, de ontwikkeling van talent 

en rijkdom van geest. Het internationaal cultuurbeleid draagt bij aan internati-

onale uitwisseling en aan het internationale profiel van Nederland door cultuur 

te verbinden aan maatschappelijke opgaven en diplomatie, buitenlandbeleid en 

mensenrechten. 

Met onze cultuurvisie sluiten we voor zover mogelijk aan bij de landelijke uit-

gangspunten. 

Stedelijke regio Arnhem-Nijmegen
In 2015 concludeerde de Raad voor Cultuur in haar Agenda Cultuur dat het lande-

lijke cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd. Het is vooral gericht op indivi-

duele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Begin 

2017 vroeg het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) de 

Raad om in het kader van het cultuurbeleid 2021 een verkenning te doen naar 

‘een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen overheden onderling en 

overheden en de cultuursector’, met speciale aandacht voor ‘vooral … stedelijke 

en regionale samenwerkingsvormen’. Deze verkenning is in november 2017 op-

geleverd. Hierin werden (alvast) twaalf gebieden aangemerkt als stedelijke regio, 

waaronder Arnhem-Nijmegen. 

Nog voordat de minister met haar handreiking kwam werd door de gemeen-

ten Arnhem en Nijmegen de opdracht aan LAGroup verstrekt om te onderzoeken 

wat de mogelijkheden en kansen zijn voor een intensievere samenwerking op 

cultureel gebied. Daaruit bleek dat er volop kansen liggen. De regio Arnhem-Nij-

megen blijkt een grotendeels complementair cultuuraanbod te hebben. Zo is  

Arnhem een stad van makers, met topinstellingen op het gebied van theater, 

dans, klassieke muziek en talentontwikkeling. Nijmegen is een presentatiestad 
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met landelijke top in festivals, pop, film en literatuur. De steden hebben zodoen-

de twee herkenbare en tevens onderscheidende gezichten. Het regionale profiel 

025 Arnhem-Nijmegen is door de 24 grote instellingen van Nijmegen en Arnhem 

in samenwerking met de provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en  

Arnhem ontwikkeld en vastgelegd in een groeidocument, dat als onderdeel van 

de adviesaanvraag van de minister aan de Raad voor Cultuur over het stelsel 

2021-2024 is meegestuurd.

Het profiel bevat voorstellen voor thematische samenwerking in aanloop 

naar de periode 2021-2024 in de vorm van proeftuinen en biedt aanknopings-

punten op de thema’s cultuureducatie, cultuurparticipatie, internationalisering, 

vernieuwing van aanbod, genres en werkwijze, talentontwikkeling en de leefom-

geving.

We zijn een succesvolle regio. Het bij elkaar brengen van cultureel aanbod in 

Arnhem en Nijmegen verloopt voorspoedig. Beide schouwburgen programmeren 

samen en in afstemming; de popsector ontwikkelt talent regionaal; er is een door 

het ministerie van OCW gesteunde ‘proeftuin’ voor duurzame mode die in Arnhem 

én Nijmegen relevant is; maar bovenal zien we dat de sectoren in beide steden 

steeds natuurlijker samen de verbinding maken. Deze ontwikkeling is nog lang 

niet afgerond. De komende periode gaan wij door op de ingeslagen weg. Dit laten 

wij zien door onze steun aan proeftuinen. Er zijn tien proeftuinen in ontwikkeling. 

 

Proeftuinen 025 Arnhem Nijmegen

Publiekskennis en smaakclusters 

 Smart Culture 025

Gelders filmfonds & commissioner

Productienetwerk jeugdtheater en –dans

Poppunt Gelderland

Hub filmeducatie en beeldgeletterdheid

025 Convenant onderwijs & cultuur

Broeikasfestival 025 

Intensivering samenwerking overheden

Duurzame Mode 025 

Meer kennis over onze klantgroepen, beter markt segmen-

teren, vergroten van deelname aan cultuur. 

Delen van kennis, ervaring en faciliteiten in een ‘lerend’ 

netwerk. 

Aanjagen van regionale filmproducties en regio aantrekke-

lijk maken voor landelijke en internationale producties.

Ontwikkeling van een landelijke ontwikkelplek voor 

jeugdtheater en –dans. 

Ontwikkelen van een duurzame provinciale pop-talentont-

wikkeling-infrastructuur. 

Film- en beeldeducatie beter verankeren in het curriculum 

van scholen in de regio.

Inhoudelijke samenwerking op diverse terreinen tussen de 

cultuurnetwerken Arnhem en Nijmegen en de onderwijsin-

stellingen voor middelbaar en hoger onderwijs (ROC HAN 

en ArtEZ etc.).

Een festival waar de complete keten van opleiding, produc-

tie en presentatie samenkomt. Kruisbestuiving tussen de 

disciplines en ruimte voor experiment.

Afstemmen over inzet van instrumenten. Met de rijks-

overheid maken we afspraken over onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de rijks gesubsidieerde (BIS) 

instellingen.

Modesector en kennisinstellingen zoeken samen naar 

alternatieve ontwerppraktijken die duurzaam opgezet en 

ontwikkeld kunnen worden
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“Een sterke  c ul t ure le 

sec tor  hang t  samen met 

eer l i jke  be loningen .”
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Staat van cultuur in Nijmegen
Ter voorbereiding op de cultuurvisie hebben we bureau Blueyard opdracht gege-

ven om expliciet met een blik van buiten een beeld te schetsen van de staat van 

cultuur in Nijmegen. Op basis van deskresearch en gesprekken in de stad onder 

andere met het culturele veld, heeft Blueyard zich goed verdiept in het culturele 

veld. De observaties zijn kritisch en geven stof tot nadenken. Volgens Blueyard 

vinden we het cultuuraanbod in Nijmegen ‘best wel oké’, maar missen we ook veel 

kansen. In ’De staat van Cultuur in Nijmegen’ geeft Blueyard een eigen reflectie 

op wat ze aantrof in Nijmegen. De aanbevelingen richten zich niet alleen op het 

culturele veld, maar ook op de betekenis die cultuur kan hebben voor andere do-

meinen, zoals het sociale domein, onderwijs etc. Daarnaast wordt aanbevolen 

om meer in te zetten op kwaliteit, innovatie, samenhang met erfgoed, financie-

ring en strategische positionering. Op 28 mei 2019 was het stadsgesprek over het 

Blueyardrapport. De opkomst was hoog, meer dan 200 mensen hebben met be-

langstelling deze avond bezocht. Het was een levendig debat waar iedereen zijn 

reactie kon geven. De reacties hebben we gebruikt als input voor de cultuurvisie.

De observaties en aanbevelingen uit het rapport en de opbrengst uit het stads-

debat, vatten we samen in onderstaande negen punten. Per punt beschrijven wij 

hoe we hier mee omgaan.

1. Ontwikkel cultuurbeleid vanuit de opgaven van 

de stad
Cultuur draagt bij aan het welzijn van onze inwoners en is tegelijkertijd ook 

van belang voor de welvaart in de stad. We onderschrijven dat cultuur een 

belangrijke bijdrage kan leveren aan de grote opgaven. We herkennen ook 

de observatie van Blueyard dat we ons dan wel bewust moeten zijn dat er 

een muur staat tussen het culturele veld en de andere domeinen. Willen we 

de mogelijkheden benutten om de betekenis van cultuur voor de stad te ver-

groten en cultuur meer bij de mensen te brengen dan zullen we eerst wat aan 

die muur moeten doen. 

2. Baseer de subsidies op het nieuwe cultuurbeleid 
De aanbeveling om vanaf 2021 elke subsidie op het nieuwe cultuurbeleid te 

baseren passen we uiteraard toe. Deze cultuurvisie biedt de uitgangspunten 

en de kaders waarop wij voor 2021 een nieuw subsidiehuis maken. 

3. Verhoog het budget voor cultuur
De aanbeveling om het totale cultuurbudget op het niveau van vergelijkba-

re steden te brengen komt voort uit de constatering dat Nijmegen in ver-

houding één van de laagste cultuurbudgetten (per inwoner) heeft van het 

land (zo’n 30% onder het gemiddelde). Met de extra middelen die in het co-

alitieakkoord voor cultuur zijn vrijgemaakt, is een eerste stap gezet richting 

verruiming van cultuurmiddelen. Om in de buurt te komen van een passend 

cultuurbudget voor Nijmegen zou in de toekomst nog flink geïnvesteerd 

moeten worden. Vooralsnog moeten we scherpe keuzes blijven maken bin-

nen de financieel krappe ruimte. We zien dit wel als lange termijn ambitie.

4. Stimuleer nieuwe verbindingen en vergroot het 

innovatieve vermogen
Een aantal aanbevelingen gaat over nieuwe verbindingen voor cultuur en 

het vergroten van innovatief vermogen in de stad door de inzet van cultuur. 

Volgens Blueyard zijn experiment en innovatie verborgen en maakt de stad 

weinig gebruik van creativiteit van kunstenaars en designers. We herkennen 

de noodzaak om het innovatief vermogen te vergroten en gaan aan de slag 

met deze aanbevelingen.

5. Investeer tijdig in cultureel vastgoed
Deze aanbeveling vinden we van belang. We zien in dat investeren in gebou-

wen ook een vorm van investeren in de kwaliteit van cultuur is. We starten 

een onderzoek naar het cultureel vastgoed.

6. Cultuur op school en in het curriculum
De aanbeveling om als eerste in Nederland kunst, cultuur en creativiteit 

weer een vaste plek in het onderwijs te geven nemen we over. We gaan in ge-

sprek met scholen en culturele instellingen over of zij bereid zijn om dit in het  

curriculum in te bouwen. We moeten hierbij oog hebben voor de verschillen-

de rollen en verantwoordelijkheden van scholen en instellingen die cultuur- 

educatie aan kunnen bieden. We zoeken hierbij ook samenwerking met de 

minister van OCW. De uitgangspuntenbrief 2021-2024 van de minister biedt 

aanleiding om hierover met haar in gesprek te gaan. 
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7. Erfgoedstrategie 
Blueyard constateert dat Nijmegen zichzelf graag als oudste stad ziet maar 

niet echt kiest voor cultuurhistorie (aanbod is zeer beperkt zichtbaar, er 

zijn nauwelijks middelen en een actieve regie wordt gemist) en beveelt aan 

om erfgoed te ontsluiten en te ontwikkelen (maak keuzes en stel voldoen-

de budget ter beschikking). Daarnaast zou een erfgoedcoördinator die zich 

beweegt tussen de erfgoedinitiatieven, culturele en erfgoedinstellingen en 

de gemeente uitkomst kunnen bieden. We delen de constatering en gaan 

de aanbeveling over het ontsluiten en ontwikkelen van erfgoed verder uit-

werken. De aanbeveling over een integrale erfgoedstrategie wordt opgepakt 

binnen het erfgoedbeleid. 

8. Collectieve marketing. 
Blueyard vindt dat Nijmegen nauwelijks aan collectieve cultuurmarketing 

doet en dat in Nijmegen niet strategisch naar de culturele inhoud wordt 

gekeken. Er wordt ook niet aan een meerjarenagenda of thema-agenda ge-

werkt. Het gaat om de marketing vanuit de gemeente en de marketing van-

uit de cultuuraanbieders zelf. We gaan deze kansen op het gebied van mar-

keting gezamenlijk met het veld onderzoeken. We sluiten aan bij het onlangs 

gekozen citymarketing thema ‘Old city, young vibe’ waarmee de gemeente 

Nijmegen zich de komende jaren wil profileren. Dit profiel verbindt het al be-

staande profiel ‘Oudste stad van Nederland’ met het karakter van Nijmegen 

als vernieuwende, creatieve en jeugdige (studenten)stad.

9. Kiezen voor kwaliteit 
Blueyard ziet dat Nijmegen vooral sterk is in (pop)muziek, festivals en film. 

Ook is de stad sterk in literatuur- en taalprojecten. Minder sterk is de stad 

in beeldende kunst. Vooral hedendaagse beeldende kunst blijft achter. De 

aanwezigheid van kwaliteitsvolle beeldende kunst levert een grote bijdra-

ge aan de stedelijke allure van een stad en is daarom belangrijk. We gaan 

inzetten op versterking van de beeldende kunst. Qua bezoekersaantallen 

gaat het goed, met name in (pop)muziek, film en festivals. Gemiddeld zijn 

de cultuurconsumenten tevreden over het cultuuraanbod in de stad. Maar 

dat zegt weinig over de kwaliteit. Die wordt gezien als ‘best oké’, maar niet 

als spraakmakend en onderscheidend goed. In Nijmegen gebeurt heel veel 

op kleine schaal; we kennen een brede ‘basis’. Veel initiatieven opereren in 

de marge of in een zeer smalle niche. Te veel daarvan blijft onder de radar en 

groeit niet door. Deze basis heeft een te grote afstand tot de professionele 

instellingen. Vanuit deze observaties komt de aanbeveling om te sturen op 

kwaliteit en excellentie en te zorgen voor voldoende ‘trek in de schoorsteen’. 

Een sterke top is namelijk nodig als perspectief voor de brede creatieve basis 

en voor het zijn van een aantrekkelijke stad. We verwerken deze aanbeveling 

om te kiezen voor kwaliteit in onze cultuurvisie. 
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Hoofdstuk 2 
De koers
In dit hoofdstuk beschrijven we 
de koers van de cultuurvisie. Met 
de koers benoemen we de stip op 
de horizon, waar we met cultuur 
heen bewegen. 



Centraal in het nieuwe beleid staat de betekenis van cultuur voor de ontwikke-

ling van Nijmegen: cultuur is van belang voor de vitaliteit van de leefgemeen-

schap in onze stad en regio. We plaatsen cultuur in het  perspectief van deze be-

tekenis, waarbij cultuurbeleid wordt gelinkt aan het ruimtelijke, economische 

en sociale domein en de opgaven die de stad daarin heeft. 

In de vorige cultuurvisie hebben we binnen het culturele ecosysteem vooral geke-

ken naar openheid en samenwerking binnen de cultuur van Nijmegen. We hebben 

deze willen vergroten door ketensamenwerking. Dat heeft gewerkt. De ketens zijn 

sterker geworden, deze basis koesteren wij en gebruiken we om verder te bouwen 

aan de toekomst van cultuur in Nijmegen. 

Nijmegen kent een bloeiend cultureel leven, vele makers en instellingen wer-

ken hier hard aan. Met als resultaat dat Nijmegen een stad is, waar mensen graag 

willen wonen, werken  en op bezoek willen komen. We zijn ook een sociale stad 

en willen ervoor zorgen dat alle Nijmegenaren mee kunnen doen en mee kunnen 

ontwikkelen. Ons motto is dat iedereen welkom is in Nijmegen. Wij ontvangen be-

zoekers met open armen en gasten voelen dat.  

We vinden het vanzelfsprekend dat we een enorme duurzaamheidsslag gaan 

maken en we investeren in een gezonde  en economische groei van onze stad. Cul-

tuur heeft op al deze terreinen toegevoegde waarde. 

Onze gemeentelijke opgaven laten ook een ander beeld van de stad zien. In 

Nijmegen mag iedereen weliswaar meedoen, maar niet iedereen kan meedoen. Er 

zijn mensen die sociale, maatschappelijke, economische en gezondheidsdrempels 

ervaren die ze ervan weerhouden om deel te nemen aan cultuur. De komende ja-

ren gaan we daarom werken aan een brede cultuurparticipatie. Daarnaast maken 

we de verbinding tussen cultuur en andere domeinen, omdat we er van overtuigd 

zijn dat de betekenis van cultuur in die andere domeinen van grote waarde is. 

In ons streven de afgelopen jaren om alles gelijkwaardig te laten bloeien en 

groeien, hebben we ons niet goed beseft dat daardoor sommige initiatieven niet 

goed tot bloei kunnen komen. In Nijmegen mag iedereen meedoen. Met als ge-

volg dat er hier veel kleinere culturele initiatieven ontstaan en er veel gebeurt op 

het gebied van cultuur. Jammer is dat veel activiteiten buiten het blikveld van het 

grote publiek blijven en niet doorgroeien naar de top. Deze benadering doet geen 

recht aan de diversiteit van ons publiek en de kwaliteit van de cultuursector.  We 

zetten daarom in op groei binnen de culturele sector zelf door te focussen op inno-

vatie en kwaliteit. Om vernieuwing mogelijk te maken, zijn scherpe keuzes nodig: 

wat willen we ondersteunen, wat minder of niet. 

Met deze cultuurvisie willen we de cultuur in Nijmegen versterken zodat de 

samenhang én diversiteit van zowel het publiek als de cultuursector meer ruimte 

krijgen. We streven naar verbreding en vernieuwing van het aanbod, een krachti-

ge en zelfbewuste culturele sector en cultuur voor en door iedereen.  

Onze koers voor de komende jaren is werken aan het behoud en versterking 

van het cultureel ecosysteem, we vragen aan de culturele sector in te zetten op 

een brede cultuurparticipatie en te gaan voor artistieke kwaliteit en een divers 

publiek. Daarnaast geven we ruimte aan topcultuur, nieuw talent en aan culturele 

diversiteit.

Dit doen we tegen de achtergrond van ons coalitieakkoord waarin we zien dat Nij-

megen voor grote opgaven staat. De opgaven zijn domeinoverstijgend en vragen 

om een integrale aanpak. Cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan die 

integrale aanpak door betekenis te geven aan andere domeinen in de stad. Met 

onze cultuurvisie brengen we de vier samenhangende opgaven voor de stad - het 

moet duurzamer, een sociale stad blijven, versterken economische veerkracht en 

bouwen aan een aantrekkelijke stad. - verder. 

Het moet duurzamer
 

Het brede besef is doorgedrongen: de houdbaarheid van onze wereld is beperkt, we moeten 

nu in actie komen. Cultuur laat ons als spiegel van de samenleving zien welke kwesties en 

vragen er rond deze transitie naar een duurzame samenleving spelen. Maar de cultuursector 

roert zich ook zelf in het debat en voert acties en interventies uit, gericht op een beweging 

naar een duurzame samenleving (en verduurzaming van de eigen praktijk). Bij het vorm 

geven aan de duurzame stad van de toekomst willen we creatieven en culturele organisaties 

inzetten bij onderzoeken en verbeelding. Culturele activiteiten en evenementen kunnen het 

publiek op laagdrempelige wijze inspirerende voorbeelden op het gebied van duurzaamheid 

laten zien en zo het omgevingsbewustzijn vergroten. Denk aan het bewust zijn van de 

waarde van de omringende omgeving, het landschap, de flora, de fauna en de rivier. Maar 

ook aanzetten tot gedragsverandering.
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Bouwen aan een aantrekkelijke stad

 

Cultuur levert een grote bijdrage aan een aantrekkelijke stad, zowel met culturele 

voorzieningen als aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Daarmee heeft cultuur grote 

invloed op hoe de omgeving wordt ervaren. We willen met onze visie zowel de Nijmegenaar 

als de bezoeker het gevoel van ‘thuis voelen’ en ‘dit is mijn stad’ laten ervaren door cultuur 

voor en door iedereen te ontwikkelen en erfgoed toegankelijk te maken. 

Cultuur is een afspiegeling van onze samenleving en is dus net zo divers als onze inwoners. 

We gaan zorgen voor nieuw publiek en nieuwe ontwikkelingen. We gaan ook focus 

aanbrengen op kwaliteit. Een aantrekkelijke stad heeft kwaliteit nodig op het gebied van 

cultuur. Een kwalitatieve top met nationale en liefst internationale allure. Die mist nog en 

daar moeten we in Nijmegen harder aan trekken. 

Versterken economische veerkracht 

 

Nijmegen is een groeistad. Tegen landelijke trends in groeit het aandeel jongeren. 

Onze potentiële beroepsbevolking maakt ons in principe aantrekkelijk voor bedrijven 

en werkgevers, maar daar hoort ook een aantrekkelijke stad bij met voldoende goede 

culturele voorzieningen, een rijke historie en een hoge ruimtelijke kwaliteit. Ook in de 

transformatieaanpak van de binnenstad van ‘place to buy’ naar ’place to meet’ speelt 

cultuur een grote rol als aanjager van de economie. 

Creatieve geesten stimuleren creativiteit en verbeeldingskracht in de stad. Hun 

aanwezigheid prikkelt tot nieuwe oplossingen te komen en brengt innovaties en nieuwe 

bedrijvigheid op gang. Samenwerking en netwerkvorming zijn hiervoor nodig. Daar moet 

meer aandacht voor komen in Nijmegen. Dat kan via broedplaatsen en het stimuleren en 

ondersteunen van nieuwe creatieve en culturele startups. 

Een sociale stad blijven

 

Nijmegen heeft op maatschappelijk vlak een grote opgave. Net als andere steden vergrijzen 

we, de groep 80+ neemt de komende jaren flink toe en daarmee ook zorg(kosten) voor deze 

groep. En naast een stad met hoog arbeidspotentieel (veel jongeren) zijn er in Nijmegen ook 

groepen die niet kunnen meedoen: een te grote groep mensen staat langs de kant. Cultuur 

kan bijdragen aan de opgaven in het sociale domein. Het levert een fundamentele bijdrage 

aan het welzijn van individuen en groepen. Door verbindingen aan te brengen tussen 

zorg en cultuur worden nieuwe doelgroepen geconfronteerd met de positieve effecten 

van cultuur, bijvoorbeeld het vergroten van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Door hun 

creatieve talenten aan te boren en te ontwikkelen ervaren mensen meer veerkracht in hun 

leven. Cultuur verbindt en zorgt voor ontmoetingen en laat je de ander zien in een nieuw 

perspectief. Het geeft inzicht in en levert begrip op voor elkaars verschillen en bevordert 

integratie en inclusie. 

Wie aan cultuur doet, werkt ook aan zijn gezondheid. Cultuur activeert bepaalde delen 

van de hersenen en gaat achteruitgang ervan tegen. Zo heeft cultuur een positieve invloed 

op de gezondheid van ouderen. Ook aan andere vormen van zorg, denk aan jeugdzorg, 

geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen, levert cultuur een belangrijke positieve 

bijdrage. Zo kan muziek een pijnreducerend effect hebben en helpen bij het verminderen van 

stress voorafgaand aan een operatie.
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Hoofdstuk 3 
Programma-
lijnen
Op basis van de koers formuleren wij 
onze ambities in drie programmalijnen 
en voorzien wij ze van speerpunten. 



De d r ie  prog ra m ma l i jnen z i jn : 

1.  Kunst en cultuur voor en door iedereen

2.  Aantrekkingskracht van Nijmegen vergroten door  
  middel van cultuur

3.  Ruimte voor innovatie en creativiteit

Programmalijn 1: Kunst en cultuur voor en door 

iedereen

We willen cultuur voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken, zoveel mo-

gelijk mensen laten participeren en zoveel mogelijk mensen laten profiteren van 

cultuur. Cultuur voor iedereen begint bij het onderwijs. Kinderen vroeg in aanra-

king brengen met kunst en cultuur levert uiteindelijk een slimmere, creatievere 

bevolking op die beter toegerust is op de uitdagingen van de toekomst. 

Het onderwijs is het beste kanaal om de jongere doelgroep te bereiken. We 

willen onderzoeken hoe we cultuur en creativiteit een vaste plek in het curriculum 

van het primair en voortgezet onderwijs kunnen geven. 

Cultuur voor iedereen betekent ook een brede cultuurparticipatie. De cul-

tuurdeelname in de stad is niet gelijk. Er is een groep die minder makkelijk toe-

gang heeft tot cultuur en er zijn mensen die zich minder snel aangetrokken voelen 

tot cultuur. Voor de eerste groep willen we cultuur inclusief maken. We willen voor 

meer mensen de toegang tot cultuur faciliteren door de drempels die gevormd 

worden door sociaal- economische, maatschappelijke, geestelijke of fysieke be-

perkingen te verlagen of weg te nemen. Voor de tweede groep willen we meer aan 

publieksontwikkeling doen. We vinden het van belang dat we met cultuur nieuwe 

doelgroepen aanboren zodat we zoveel mogelijk mensen in aanraking kunnen la-

ten komen met cultuur. Nieuw publiek vraagt ook om nieuw aanbod. Dat moet 

ontwikkeld worden. Dat vraagt enerzijds om het bestaande aanbod voor een di-

verser publiek toegankelijk te maken en anderzijds om het diversifiëren van het 

aanbod zelf, toegespitst op de wensen en verwachtingen van het nieuwe publiek. 

We gaa n voor de volgende speer pu nten:

→ Cultuur op school: We kiezen voor cultuureducatie op school. Een vaste 

plek voor kunst, cultuur en creativiteit in het onderwijs wordt steeds ur-

genter. De 21e-eeuwse vaardigheden worden steeds belangrijker; tech-

nologie en kunstmatige intelligentie rukken op en vragen om vaardig-

heden van een andere orde. Maar de opgaven van onze tijd vragen niet 

alleen om snelle technische reacties, maar ook om slimme en creatieve 

oplossingen uit het domein van kunst en cultuur. Om vooruit te komen 

is kennis van het verleden nodig zodat je weet waar je vandaan komt. 

Meer verbeeldingskracht, oplossend vermogen, reflectie, je mening 

uiten, burgerschap, discussie, filosofie en historisch besef, kortom, de 

creatieve menselijke vaardigheden, dragen bij aan een weloverwogen 

eigen identiteit. De landelijke tendens om cultuur meer een vaste plek 

in het onderwijs te geven biedt kansen voor Nijmegen. Via het project 

cultuureducatie met kwaliteit is een aantal scholen in Nijmegen al goed 

op weg en vervult een voorloperspositie. Ook landelijk pleiten diverse 

organisaties om kunst, cultuur en creativiteit werkelijk een vaste plek in 

het onderwijscurriculum te geven. De uitgangspunten brief van de mi-

nister van 11 juni 2019 sluit hier op aan en biedt kansen.

→ Meedoen is belangrijk: Actieve cultuurparticipatie is het actief beoe-

fenen en artistiek ontwikkelen van of betrokken zijn bij cultuur in de 

vrije tijd. De cultuurparticipatie is hoog in Nijmegen en dat willen we zo 

houden. Dit komt de persoonlijke ontwikkeling van mensen ten goede, 

maar is ook voor de ontwikkeling van de samenleving belangrijk. 

→ Publiek: We willen een breed en divers publiek. Een groter bereik van 

cultuur betekent ook meer betekenis voor de stad. De culturele sector 

kan veel bieden binnen de zorg, jeugd- en jongerenwerk, integratie-

vraagstukken, etc. Maar omgekeerd is juist ook de sociale sector voor 

de culturele sector de poort naar méér betekenis en méér publiek. We 

kiezen voor een inclusieve benadering waarin iedereen mee kan doen 

en waar ruimte is voor verschillende perspectieven. Dat betekent dat 

het aanbod aansprekend moet zijn voor verschillende groepen, dat het 

makkelijk bereikbaar is (dus ook op wijkniveau) en betaalbaar.
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“We verg roten  de 

aant rekk ingsk racht  van 

Nijmegen door  middel 

van c ult uur "
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Programmalijn 2: Aantrekkingskracht van 

Nijmegen vergroten door middel van cultuur

Nijmegen kent een brede humuslaag voor talent, maar de weg naar de top is on-

voldoende geplaveid. Er is zodoende geen sprake van een sterke top, terwijl die 

van groot belang is als perspectief en inspiratie voor de brede creatieve basis. De 

brede humuslaag vinden we vooral in (pop)muziek, festivals, film, literatuur- en 

taalprojecten. Voor de beeldende kunst ontbreekt een sterke basis vooralsnog. 

Van belang is te beseffen dat de route van talent naar top niet altijd via de geijkte 

paden hoeft te lopen; er zijn verschillende wegen naar de top. Naast de meer tra-

ditionele cultuurvormen moeten we ook oog hebben voor nieuwere cultuurvor-

men en de ontwikkeling van de talenten die zich daarin manifesteren en hoe we 

die verder brengen. We gaan meer sturen op kwaliteit, dat betekent dat we in de 

uitvoering meer gebruik gaan maken van externe deskundigen die ons adviseren 

op het gebied van kwaliteit.

We gaa n voor de volgende speer pu nten:

→ Kiezen voor een veelzijdig aanbod. Om het aanbod spannend en leven-

dig houden is dynamiek binnen kunst en cultuur belangrijk. We sti-

muleren (verrassend) aanbod dat relevant is, meegaat met de tijd en 

aansprekend is voor nieuwe doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is het 

extra budget dat we aan de Stadsschouwburg & De Vereeniging hebben 

gegeven voor een spannender aanbod en meer binding met de stad.

→ Kiezen voor kwaliteit. We willen de betekenis vergroten door kwaliteit te 

verhogen. Daarvoor stimuleren wij dat kwaliteit zich kan ontwikkelen. 

We onderzoeken hoe we de ontwikkeling van de beeldende kunst kans-

rijker kunnen maken. Voor kunst in de openbare ruimte geven we bij-

voorbeeld prioriteit aan hoogwaardig, spraakmakend aanbod passend 

bij een stad met stedelijke allure. 

→ Inzetten op de top. We zetten in op het krijgen van meer landelijke be-

tekenis met ons cultuuraanbod. We matchen rijksmiddelen waar dat 

nodig is. Om de top te bereiken blijft een goede basis noodzakelijk. 

→ Erfgoed. Door een betere koppeling tussen erfgoed en cultuur krijgen 

we een sterker en zichtbaarder erfgoedaanbod in de stad. 

Programmalijn 3: Ruimte voor innovatie en 

creativiteit

Voor een stad loont het om te investeren in innovatie: het levert nieuwe produc-

ten, technologieën en diensten op en het genereert nieuwe ideeën of originele 

concepten. Innovaties in cultuur zijn van grote betekenis als drijvende kracht ach-

ter tal van brede economische en maatschappelijke processen. Voor innovatie 

hebben we creativiteit nodig. Hoewel de culturele sector van nature veel creatie-

ve geesten kent met een uniek en groot vernieuwingspotentieel die in staat zijn 

innovatie op gang te brengen en te houden, gaat dat niet vanzelf. Er is een stede-

lijk creatief klimaat nodig dat bijdraagt aan het innovatievermogen in de stad. Als 

gemeente pakken we daar een rol in. 

We gaa n voor de volgende speer pu nten:

→ Ruimte voor creativiteit. Veel creativiteit blijft verborgen in de stad. 

We gaan creativiteit stimuleren en de aanwezigheid ervan zichtbaar 

maken. Hiervoor is een goede infrastructuur belangrijk. Het gaat dan 

om aanwezigheid van broedplaatsen, netwerken/platforms, een goed  

atelierbeleid en de mogelijkheid en ruimte om samen te werken met 

andere domeinen.

→ Talentontwikkeling. Talentontwikkeling is een speerpunt omdat het 

hebben van talenten van belang is voor de stad. Het zorgt voor een 

gezonde groei en ontwikkeling van de cultuur in de stad. Talenten in-

spireren anderen en we kunnen hun kwaliteiten inzetten om maat-

schappelijke uitdagingen met creatieve oplossingen te benaderen. Bij 

de ontwikkeling van een veelzijdig kwalitatief aanbod hoort ook de ont-

wikkeling van een veelzijdigheid aan talenten uit de stad. Zo zullen ook 

de nieuwere cultuurvormen talentvolle kunstenaars voortbrengen die 

we willen ondersteunen naar een succesvolle toekomst. 

→ Experiment en innovatie: Dat doen we op twee manieren. Door innova-

tie van de kunsten zelf; vernieuwing; verrassing; ontwikkeling van het 

genre of de discipline. Kunst en cultuur zijn in zichzelf motors voor inno-

vatie, maar moeten zichzelf steeds opnieuw uitvinden om relevant en 

van betekenis te blijven. Experiment en innovatie zijn daarom belang-

rijk voor alle kunstdisciplines. Door innovatie in de samenleving; door 

met behulp van creativiteit uit de kunst- en ontwerpsector verbinding 
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aan te gaan met andere domeinen en thema’s, zoals wetenschap, zorg, 

duurzaam, economie etc. Kunst, cultuur en creativiteit vormen de hu-

muslaag voor innovaties (ontwikkeling, oplossingen en uitvindingen) en 

innovatieve bedrijvigheid (Health en High Tech). 
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Hoofdstuk 4 
Uitvoering

 

Ter informatie en illustratie 
geven wij in dit hoofdstuk een 
opsomming van de actiepunten 
per programmalijn.



In de vorige hoofdstukken zijn de koers en de programmalijnen beschreven. Na 

vaststelling hiervan door de gemeenteraad gaan we aan de slag met de uitvoe-

ring hiervan via de programmalijnen. Ter informatie en illustratie geven wij in dit 

hoofdstuk een opsomming van de actiepunten per programmalijn. De proeftuinen 

van 025 Arnhem-Nijmegen zien wij hierbij als integraal onderdeel van de uitvoe-

ring van onze cultuurvisie. Onderstaande agenda is een voorlopige, dynamische 

agenda. Het jaar 2020 gebruiken wij als een ontwikkeljaar, waarin we aan de slag 

gaan met de voorbereiding van 2021. In 2021 is de cultuurvisie volledig ingevoerd. 

Agenda 

Programmalijn: Voor en door iedereen

Cultuur op school

→ De hoge kwaliteit van het onderwijs in de volle breedte in Nijmegen en de 

landelijke politiek-bestuurlijke aandacht voor het belang van educatie ma-

ken dat er veel kansen liggen om als Nijmegen hier een voorlopersrol in te 

pakken. Daarvoor moet eerst een goede verkenning plaatsvinden hoe we 

dit gaan aanpakken. We starten in 2020 met deze verkenning door in over-

leg te gaan met stakeholders vanuit onderwijs en cultuur. 

Meedoen is belangrijk 

→ Om de participatie te stimuleren en verbreden gaan we de subsidieregeling 

van amateurs aanpassen. De twee regelingen voor amateurs van de afgelo-

pen periode - een meerjarige voor HaFaBra ’s (Harmonie, Fanfare en Brass-

bands) en een jaarlijkse voor alle andere amateurverenigingen – voegen we 

samen tot een regeling voor alle amateurverenigingen. We creëren hiermee 

meer eenduidigheid. 

→ Amateurverenigingen hebben te maken met diverse uitdagingen, zoals de 

vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkom-

sten uit subsidies, contributies en sponsoring. Daarom gaan we samen met 

de koepels/verenigingen onderzoeken hoe de verenigingen toekomstbe-

stendig kunnen worden.

→ In lijn met het landelijke beleid, vragen we vanaf 2021 aan alle culturele in-

stellingen om de code diversiteit te gebruiken. We hanteren daarbij de stel-

regel ‘pas toe en leg uit’. 

→ Financiële drempels voor mensen met lage inkomens voor deelname aan 

cultuur verlagen wij door continuering van de Meedoenregeling en de bij-

dragen vanuit stichting Leergeld.

Publiek 

→ Om het bereik te vergroten biedt samenwerking met het sociale domein 

veel mogelijkheden. We starten in 2020 met een verkenning hoe we dat het 

beste kunnen doen. Samenwerking met het sociaal domein vraagt ook veel 

inzet van de gemeente zelf. Hoe kunnen wij ontschotten en beter sturen op 

integratie van cultuur in het sociale domein?

→ Via de proeftuin Publiekkennis en Smaakclusters van 025 Arnhem Nijmegen 

onderzoeken we hoe we door samenwerking het publieksbereik kunnen 

vergroten. Deze proeftuin loopt al. Ervaringen nemen we mee naar 2021 en 

verder.

→ Via strategische marketing is meer publiek te bereiken. Hiervoor is samen-

werking nodig. Into Nijmegen is hiervoor een eerste stap en moet nog ver-

der doorontwikkeld worden. Dit pakken we op samen met het nieuwe city- 

marketing beleid en de culturele sector. Werken met thema’s zien we als 

één van de mogelijkheden om dit te bereiken. Het profiel ‘Old city, young 

vibe’ waarmee de gemeente Nijmegen zich de komende jaren wil presen-

teren past goed bij onze cultuurvisie. Dit profiel verbindt het al bestaande 

profiel ‘Oudste stad van Nederland’ met het karakter van Nijmegen als ver-

nieuwende, creatieve en jeugdige (studenten)stad.

Programmalijn: Aantrekkingskracht van Nijmegen 

vergroten door middel van cultuur

Veelzijdig aanbod

→ We creëren kansen voor (nieuwe) makers door een aanjaagfonds. Dit is een 

laagdrempelige manier van subsidiëren met een kleine startsubsidie. We 

overwegen hierbij de inzet van een cultuurscout. We starten hier in 2020 

mee en zien dit als een proef om uit te proberen hoe dit het beste aangepakt 

kan worden.

→ We stimuleren en faciliteren (nieuw) aanbod om zo nieuwe doelgroepen te 

bereiken (Urban, digitale kunst etc.). 
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Kiezen voor kwaliteit

→ We verlenen de Stadsschouwburg en De Vereeniging structureel meer sub-

sidie voor een kwaliteitsvolle programmering.

→ We investeren in Museum Het Valkhof, zodat daar weer een aansprekend mu-

seum ontstaat, dat ook een belangrijke pijler is voor het Valkhofkwartier.

→ Met de proeftuin Smart Culture van 025 Arnhem Nijmegen investeren we in 

de kwaliteit van culturele organisaties met de Cultuur Academy.

→ We sturen bij de uitvoering van kunst in de openbare ruimte op versterking 

van de stedelijke allure van de stad. 

→ We laten de subsidieaanvragen beoordelen op kwaliteit door een commis-

sie in te stellen. We gaan uit van een pool van adviseurs. We nemen hierbij 

de commissie die we al hebben voor kunst in de openbare ruimte mee. We 

onderzoeken of we de commissie samen met Arnhem en eventueel de pro-

vincie kunnen vormgeven. Dat past in het beleid van 025 Arnhem Nijmegen 

waar we afgesproken hebben om het beleid op elkaar af te stemmen. Voor-

jaar 2020 installeren wij de nieuwe commissie.

Top

→ Om landelijke middelen binnen te halen moeten wij zorgen voor matchings-

geld. Daarvoor trekken we samen op met Arnhem en de provincie, als on-

derdeel van 025 Arnhem Nijmegen. Op 1 februari 2020 moeten de aanvra-

gen ingediend worden bij het Rijk en de fondsen. 

→ In het najaar van 2019 openen we het festivalhuis, waar InScience, Winter-

tuin, Go Short en Music Meeting samen gehuisvest worden. Door van elkaar 

te leren en elkaars faciliteiten te gebruiken verstevigen we ons profiel als 

festivalstad.

→ De proeftuin 025 Arnhem Nijmegen voor een filmfonds en een film commissi-

oner (die onze regio in beeld brengt bij filmmakers) versterkt ons filmprofiel.

→ Met de Hub voor film- en beeldeducatie (proeftuin van 025 Arnhem Nijme-

gen) onderscheiden wij ons op filmgebied en zijn we een landelijk voor-

beeld. LUX ontvangt hiervoor in 2019 al middelen van het Rijk.

Erfgoed

→ We onderzoeken op welke manier cultuur en erfgoed elkaar kunnen ver-

sterken. We willen het verhaal van het Nijmeegse erfgoed beter vertellen 

aan bewoners en bezoekers en onderzoeken hoe dat het beste kan en wie 

onze partners daarbij zijn. 

Programmalijn: Ruimte voor innovatie en creativiteit

Ruimte voor creativiteit

→ We geven opdracht aan een bruggenbouwer/verbinder voor het inzetten 

van creativiteit door het verbinden van diverse netwerken en domeinen in 

de stad. We stemmen dit onder meer af met de Radboud Universiteit. 

→ We onderzoeken of inzet van een cultuurscout lokale talenten naar een ho-

ger plan kan brengen.

→ Via de proeftuin Poppunt Gelderland wordt gewerkt met een talentenmake-

laar voor popmuziek. 

Ruimte voor experiment en innovatie

→ Vernieuwing binnen de disciplines vraagt om meer projectgeld. We gaan 

hiervoor ruimte maken binnen de bestaande begroting. Dat vraagt om 

scherpe keuzes.

→ Het broeikasfestival (proeftuin van 025 Arnhem Nijmegen) zien wij als een 

experiment voor nieuwe kruisbestuivingen tussen de diverse disciplines 

waar experimenten worden aangegaan. 

→ Het werken aan de betekenis is een belangrijke innovatie. We zien dit als 

een ontwikkelproces waarvoor ook binnen de gemeente het nodige moet 

gebeuren, zoals het ontschotten en domein overstijgend werken. Cultuur 

wordt van ons allemaal. We gaan ook het gesprek aan met het veld waar-

door er meer betekenis gegenereerd kan worden. Binnen de grote opga-

ven van de gemeente bekijken we waar en op welke manier cultuur bij  

kan dragen.
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Subsidiehuis 
Het subsidiehuis krijgt in 2021 zijn definitieve vorm. In 2020 bereiden wij dit voor 

en werken we het verder uit. Met een aantal regelingen starten we in 2020. De sub-

sidies moeten aantoonbaar bijdragen aan onze programmalijnen.

2020
De subsidie voor instellingen die al meerdere jaren subsidie ontvangen verlengen we 

voor een jaar. We vragen hen in de subsidieaanvraag aan te geven hoe zij bijdragen 

aan de programmalijnen en maken nieuwe prestatieafspraken. 

De huidige subsidieregelingen voor amateurkunst, de HaFaBra ‘s en de subsidierege-

ling culturele initiatieven Nijmegen (SCIN) laten we met ingang van 2020 vervallen. 

Deze vervangen wij door een tweetal nieuwe regelingen. Daarnaast voeren we een 

nieuwe regeling in; het aanjaagfonds. Hieronder een korte beschrijving van deze re-

gelingen.

1. A mateu r :  er komt één regeling voor alle amateurs. Dat betekent dat er 

geen aparte regeling komt voor HaFaBra ‘s. Het doel is zo veel mogelijk men-

sen in staat stellen om actief deel te nemen aan een vorm van amateurkunst 

in verenigingsverband. De regeling draagt bij aan vergroting van de zicht-

baarheid van de amateursector. Deze regeling heeft de volgende kenmerken:

 → Het is een exploitatiesubsidie.

 → De subsidie wordt voor twee jaar toegekend.

 → Verenigingen met een educatiefunctie (jeugdleden) 

  ontvangen extra subsidie.

2. C u lt u rele  projec ten:  een subsidieregeling voor (incidentele) culturele 

projecten, activiteiten voor zowel amateurkunstprojecten, welzijnsprojecten 

als professionele kunstprojecten. Deze regeling heeft de volgende kenmer-

ken:

 → Het is een projectsubsidie.

 → Er kan één keer per jaar aangevraagd worden.

3. Aa njaag fonds:  flexibel geld voor beginnende, nieuwe initiatieven. Het is 

een opstartsubsidie met een aanjagende functie. Het draagt bij aan de reu-

ring binnen het veld. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte om meer 

flexibel budget door het jaar heen te hebben. We gaan dit mogelijk combine-

ren met de inzet van een cultuurscout. Deze regeling heeft de volgende ken-

merken:

 → Het is een opstart/stimuleringssubsidie.

 → Er kan het hele jaar aangevraagd worden.

 → Het is gericht op nieuwe en vernieuwende initiatieven.

 → De cultuurscout kan daarbij helpen.

2021
Vanaf 2021 gaan we de ook de rest van het subsidiehuis invullen. De drie regelingen 

waarmee we in 2020 werken zetten we voort en passen we waar nodig aan. Daarbij 

komen nog drie subsidiecategorieën. Onderstaand een beschrijving op hoofdlijnen, 

de details werken we verder uit in 2020.

1. Basi s i n f rast r uct uu r :  voor instellingen die dusdanig essentieel zijn 

voor de stad dat zij tot de basisinfrastructuur horen. Deze regeling heeft de 

volgende kenmerken:

 → Het is een meerjarige exploitatiesubsidie.

 → De gemeente bepaalt wie tot de basis behoort.

 → De culturele instellingen worden gevisiteerd door een 

  externe commissie.

2. Meer ja ren exploitat iesubsid ie:  voor instellingen en voorzienin-

gen die belangrijk (o.a. vanwege landelijk belang) zijn voor de stad. Deze re-

geling heeft de volgende kenmerken:

 → Het is een meerjarige exploitatiesubsidie.

 → Visitatie of screening van de aanvraag door een externe 

  commissie.

3. C u lt u rele  P rog ra m masubsid ie:  deze subsidie is voor artistieke 

programma’s (producties en/of presentaties). Deze regeling heeft de volgen-

de kenmerken:

 → Het is bedoeld voor bestaande en nieuwe initiatieven.

 → Beoordeling van de subsidieaanvraag gebeurt door een externe 

  commissie.

 → Een meerjarige subsidie aanvragen is mogelijk.
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Financiën

De stadsbegroting 2019-2022 voor het programma Cultuur en cultureel erfgoed 

vormt het financiële kader voor de cultuurvisie. In dit programma zitten deelpro-

ducten van cultuurhistorie, archeologie en herdenkingen. Deze laten wij buiten 

beschouwing bij deze cultuurvisie. Meerjarig gaat het om een budget voor cultuur 

van € 20 miljoen. Het bedrag is verdeeld over de taakvelden cultuurpresentatie en 

cultuurproductie (Doornroosje, Lindenberg, Stadsschouwburg & De Vereeniging, 

LUX, festivals, productiehuizen amateurkunst, kunst in de openbare ruimte etc.), 

musea (o.a. Museum Het Valkhof en Bastei) en media (bibliotheek en RN7).
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