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1. Inleiding 
 
Gemeenten dragen een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokale leven. Dit betreft niet 

alleen de inrichting van de openbare ruimte, maar ook de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikke-
ling. Deze maatschappelijke kwaliteit wordt ondermeer geleverd door deelname aan kunst en cultuur1. 
Kunst en cultuur vormen de spiegel van de samenleving. Hun uitingen laten ons lachen, genieten, 
stemmen ons tot nadenken en beschouwing en verwarren ons soms. In elk geval leiden ze tot  bijzon-
dere en betekenisvolle ervaringen die boven het dagelijkse bestaan uitstijgen.  
 
Hoewel dat misschien niet altijd tot uiting komt, is er in Nederland een zeer breed draagvlak voor 

kunst en cultuur. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking (92%) vindt het belangrijk dat er 
zoiets is als kunst en cultuur. 2 Dit brede draagvlak voor kunst en cultuur vormt een belangrijke legiti-
matie voor de overheid om zorg te dragen voor een divers en kwalitatief aanbod van kunst en cultuur. 
Maar aanbod alleen is niet voldoende, er ligt ook een taak bij de overheid om te zorgen dat alle inwo-

ners in voldoende mate kennis kunnen nemen van kunst en cultuur en daar actief aan kunnen deelne-
men.   
 

Van alle overheden dragen de gemeenten financieel gezien het meeste bij aan het cultuurbeleid. De 
autonomie van gemeenten op het terrein van kunst en cultuur is groot. Er is weinig wet- en regelge-
ving die voorschrijft wat gemeenten moeten doen. Deze beleidsvrijheid biedt gemeenten kansen. 
Daarom investeren we als gemeente niet alleen in het intrinsieke waarde van cultuurdeelname, maar is 
het gemeentelijk beleid ook gericht op een instrumentele toepassing waarbij een meerwaarde wordt 
gezocht voor maatschappelijke doelen. Cultuurbeleid is daarmee bij uitstek een beleidsterrein waar 

gemeenten zich positief kunnen onderscheiden als een aantrekkelijke woon- en leefstad. In de context 
van een krimpende bevolking in Nederland zal die van Lelystad de komende jaren blijven groeien. Ook 
het voorzieningenniveau zal een aantrekkingskracht moeten uitoefenen op deze potentiële nieuwe 
Lelystedeling.  
 
Cultuur is er voor iedereen. Cultuurdeelname en met name de amateurkunst speelt een belangrijke rol 

bij de maatschappelijke participatie en de sociale binding. Hierbij kan worden gedacht aan de over-

dracht van maatschappelijke waarden, codes, tradities, en culturele conventies. Maar ook aan het 
maatschappelijk betrekken van nieuwe bevolkingsgroepen en verbetering van de sociale samenhang 
middels cultuurdeelname. En dat is belangrijk voor een stad waar het merendeel van de inwoners „im-
port‟ is. Een divers en aantrekkelijk cultureel aanbod zorgt ook voor levendigheid van de stad. Bijzon-
dere culturele „landmarks‟ in de openbare ruimte dragen bij aan de herkenbaarheid van onze stad en 
haar identiteit. 
 

De afgelopen tien jaar zijn diverse onderzoeken uitgevoerd waarbij de invloed van cultuur op de lokale 
economie is onderzocht. Deze onderzoeken hebben bijzondere conclusies opgeleverd.3 Zo blijkt, an-
ders dan veel wordt gedacht, de directe impact van cultuur op de lokale economie gering. Kunst in 
strikt economische zin stelt weinig voor. – Als je commerciële musicals produceert ligt dit misschien 
anders, maar 95% van de beeldend kunstenaars kan in Nederland bijvoorbeeld niet leven van hun 
artistieke werk. Er is wel een positieve invloed op extra bestedingen van toeristen, maar cultuur blijkt 

uiteindelijk geen doorslaggevende vestigingsfactor voor bedrijven. Bij ranglijstjes zijn grondprijs en 

bereikbaarheid veel belangrijker dan cultuur. Anders is dit voor de optiewaarde dat kunst en cultuur 
heeft voor (potentiële) inwoners. De mogelijkheid om in je directe omgeving naar kunst en cultuur te 
gaan [de optiewaarde], ook al ga je in de praktijk misschien niet heel zo vaak, speelt met name voor 
hoogopgeleiden mee bij de keuze van een woonplaats. En dan komt toch weer de economische bete-
kenis om de hoek kijken, want steden met goede culturele voorzieningen zijn daarmee de plaatsen 
waar bedrijven hoogopgeleide en creatieve werknemers kunnen vinden. En dat gegeven telt wel voor 

bedrijven bij hun vestigingsbesluit. In dat opzicht is het van belang dat Lelystad creativiteit (zowel 

                                                
 

2
 “Een brede kijk op de belangstelling voor kunst en cultuur, een eerste verkenning. Motivaction  (2007) 

3
 De Kunst van investeren, SEO rapport 976,  SEO, (2007). 
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professioneel als op amateurniveau) aan zich weet te binden. Culturele voorzieningen en activiteiten 

dragen op deze wijze er aan bij om Lelystad te positioneren als een complete en volwaardige stad, 
aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. 
 
Met de Cultuurnota 2005 – 2008 is het cultuurbeleid van de gemeente Lelystad voor het eerst inte-
graal vastgesteld. Daarbij is gekozen voor een beleidsperiode van 4 jaar. In deze periode is het ge-
meentelijk cultuurbeleid onderdeel geworden van het programmatisch werken; in bijzonder het pro-
gramma Binding & Ontmoeting. Maar het gemeentelijk cultuurbeleid kan uiteraard ook een bijdrage 

leveren aan de doelstellingen van de andere programma‟s. 
 
Naast topvoorzieningen ook brede cultuurparticipatie 

Met De Kubus en de realisatie van het jongerencultuurhuis/popcentrum Underground, de realisatie van 
het nieuwe Agora theater en de aanstaande nieuwe accommodatie voor de bibliotheek, beschikt de 
infrastructuur in Lelystad over een aantal bijzondere culturele topvoorzieningen. In Lelystad worden 

tevens bijzondere culturele manifestaties georganiseerd die de stad met levendigheid en dynamiek 

verrijken. De investeringen in cultuur die de afgelopen jaren door de gemeente zijn gedaan, blijken 
een positief effect te hebben op de tevredenheid van de inwoners over het aanbod van culturele voor-
zieningen in Lelystad. In 2004 was nog maar 40% van de inwoners tevreden over het culturele voor-
zieningenniveau van de stad. In 2007 is het aandeel inwoners dat wel (zeer) tevreden is opgelopen tot 
49%. Ook de cultuurdeelname is in deze periode toegenomen.  
 

Volgend op de investeringen in hoogwaardige culturele voorzieningen, past nu aandacht voor de brede 
cultuurparticipatie; met bijzondere inzet voor de mogelijkheden voor de amateurkunst en de beelden-
de kunst, de ontwikkeling van „community art‟ en voor het kunstaanbod op bijzondere locaties. Aan de 
hand van de thema‟s Creativiteit, Identiteit en Ontmoeting gaan we daarom de komende periode niet 
zozeer in gebouwen, maar vooral in activiteiten investeren om de inwoners van Lelystad volop moge-
lijkheden te geven aan kunst en cultuur deel te nemen. Dit zal bijdragen aan verdere versterking van 
de sociale samenhang waarbij de aanwezigheid van een rijke verscheidenheid aan culturen daar kleur 

en kracht aan kan geven. In deze context is en blijft onze ambitie het bevorderen van integratie van 
de diversiteit in culturen en leefstijlen. Daarom zetten wij in op het realiseren van wervende ontmoe-
tingsgelegenheden en het vergroten van de participatie van alle Lelystedelingen, van jong tot oud, 

allochtoon en autochtoon.  
 
Echter, alle aandacht voor kunst en cultuur in termen van maatschappelijke participatie, sociale sa-

menhang en optie waarde ten spijt. In de kern gaat het bij cultuurbeleid uiteindelijk nog steeds om de 
intrinsieke waarde die kunst en cultuur aan de inwoners biedt. Kunst krijgt pas betekenis voor de sa-
menleving als het er daadwerkelijk is. Als cultuur de aanjager is van binding en ontmoeting of de mo-
tor voor de economie , dan is kunst de brandstof. Zonder die brandstof gebeurt er niets. En vernieu-
wing – vooral in de kunst - gebeurt veelal daar waar de overheid niet kijkt.   
 
1.2 Begripsbepaling 

Bij de ontwikkeling van het lokale kunst- en cultuurbeleid gaan wij uit van de volgende definitie: kunst 
en cultuur bevatten alle uitingen en bronnen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, podi-
umkunsten, literatuur, audiovisuele kunst, architectuur en het culturele erfgoed. De reikwijdte van het 
gemeentelijk cultuurbeleid beperk zich tot die cultuuruitingen die van belang worden geacht voor de 

Lelystadse samenleving en die zonder gemeentelijke steun niet tot stand zouden komen.  

 
1.3 Leeswijzer 

 
De nota is als volgt opgebouwd. In deel I wordt de eerst een beschrijving gegeven van het huidige 
culturele voorzieningenniveau in Lelystad, gevolgd door een conclusie. Vervolgens komen in de vol-
gende paragraaf de diverse relevante  beleidskaders aan de orde. In het afsluitende hoofdstuk van 
deel I wordt ingegaan op de drie thema‟s die sturing geven aan het toekomstige cultuurbeleid en de 
subsidiesystematiek. In Deel II vindt de lezer voor elk thema een uitwerking van de beleidsmaatrege-

len. Deel III tenslotte biedt een recapitulatie van de beleidsmaatregelen inclusief de financiële para-
graaf voor het toekomstig beleid. 
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2. Stand van zaken 
 

2.1 Het culturele voorzieningen niveau 

 
Op basis van het ringenmodel van de VNG dat ten behoeve van een analyse van het lokale culturele 
voorzieningenniveau is opgesteld, beschikt Lelystad momenteel over een culturele voorzieningenniveau 
dat bij een gemeente van 73.000 kan worden verwacht. 
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Op grond van dit schema valt waar te nemen dat gemeenten tussen de 30.000 ten 90.000 inwoners 

veelal beschikken over een uitgebreid cultuurbeleid met een cultureel voorzieningenniveau bestaande 
uit: een openbare bibliotheek, een centrum voor kunstzinnige vorming, een multifunctioneel podium-
accommodatie, een jazz/poppodium, een oudheidskamer of museum, een lokale omroep, kleinere 
filmvertoners en een archief. In gemeenten met deze omvang zijn bovendien voorzieningen aan te 
treffen op het terrein van de beeldende kunst: een percentageregeling, een kunstuitleen, een aan-
koopfonds en een tentoonstellingsruimte. De gemeenten van deze omvang besteden daarbij zorg aan 
de vormgeving van de openbare ruimte, monumenten, amateurkunst, bouwkunst, literaire activiteiten 

en een aanbod van festivals.  
 
Het culturele voorzieningenniveau van Lelystad past in belangrijke mate in dit algemene profiel. Met de 
realisatie van het jongerencultuurhuis/popcentrum Underground, het nieuwe Agora theater en aan-
staande nieuwe accommodatie voor de bibliotheek, en de komst van een filmtheateraanbod, heeft de 
culturele infrastructuur van Lelystad de afgelopen 4 jaar een belangrijke impuls gekregen. Bovendien 

worden er in toenemende mate in Lelystad diverse culturele manifestaties georganiseerd die bijdragen 
aan de levendigheid van de stad. De Lelystadse kunstenaarsgemeenschap is weliswaar niet omvang-

rijk, maar ontwikkelt zich wel. In totaal wonen en werken in Lelystad ongeveer 50 professionele en 
semi-professionele beeldende en podiumkunstenaars. Op het gebied van de amateurkunst zijn in Lely-
stad ongeveer 30 verenigingen actief. In Lelystad is nog wel een duidelijke leemte zichtbaar bij voor-
zieningen op het terrein van de beeldende kunst: een percentageregeling/opdrachtenfonds voor kunst 
in de openbare ruimte, een aankoopfonds en een goede tentoonstellingsruimte ontbreken. Daarnaast 

ontbreekt een subsidiebudget voor voorstellingen op bijzondere locaties. 
 
De investeringen blijken hun vruchten af te werpen.  
In 2004 is in het kader van het Leefsituatieonderzoek de cultuurparticipatie van de inwoners van 18 
jaar en ouder onderzocht.  Omdat jongeren voor het cultuurbeleid een belangrijke doelgroep vormt, is 
naast het leefsituatieonderzoek in 2004 via de Lelystadse jongerenenquête ook onderzoek gedaan naar 
de cultuurparticipatie onder jongeren in de leeftijd 12 – 23 jaar. De gegevens van beide onderzoeken 

zijn vervolgens samengebracht in de „Cultuurpeiling 2004 „. Om inzicht te krijgen in de beleidsmatige 
effecten van het cultuurbeleid, heeft de uitkomst van de Cultuurpeiling 2004 gediend als een nul-
meting van de cultuurdeelname bij de inwoners in Lelystad. Eind 2007 zijn beide onderzoeken her-

haald. Door de uitkomsten van de onderzoeken uit 2004 en 2007 met elkaar te vergelijken kan een 
indicatief beeld worden gekregen van de ontwikkeling in de cultuurdeelname van onze inwoners.  
 

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid bij de inwoners over het aanbod aan culturele voorzienin-
gen is de afgelopen vier jaar aanzienlijk gestegen.4  
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4 Bron: Cultuurpeiling 2007, Afdeling Onderzoek gemeente Lelystad (2008) 
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Was in 2004 nog maar 40% van de inwoners tevreden tot zeer tevreden over de culturele voorzienin-

gen in Lelystad. In 2007 blijkt dat ondertussen 49% van de inwoners tevreden tot zeer tevreden is 
over het aanbod aan culturele voorzieningen in Lelystad. Het aandeel inwoners dat ontevreden tot zeer 
ontevreden is over de culturele voorzieningen blijkt in deze periode licht te zijn gedaald van 14% naar 
13%. Slechts 3% van de inwoners is nog zeer ontevreden.  Ook het deel van de inwoners dat noch 
tevreden noch ontevreden was over de culturele voorzieningen blijkt gedaald, namelijk van 46% in 
2004 tot 38% in 2007. Het meest gemist worden: klassieke muziek, popmuziek, musical en cabaret.  
 

Uit het volgende overzicht blijkt dat naast de tevredenheid over het culturele voorzieningenniveau, ook 
de cultuurdeelname bij de inwoners op de verschillende beleidsterreinen de afgelopen vier jaar is toe-
genomen. 
 

Indicator 
Nulmeting 

2004 
peiling 
2007 

      

Percentage inwoners dat aan amateurkunst doet 42% 48% 

Percentage jongeren dat aan amateurkunst doet 63% 63% 

Percentage allochtonen dat aan amateurkunst doet 38% 50% 

      

Percentage inwoners dat podiumkunsten bezoekt 60% 70% 

Percentage jongeren dat podiumkunsten bezoekt 65% 73% 

Percentage allochtonen dat podiumkunsten bezoekt 48% 61% 

      

Percentage inwoners dat een bk-instelling bezocht 17% 28% 

      

Percentage inwoners dat gebruik maakt van de bibliotheek 45% 47% 

Percentage jongeren dat gebruik maakt van de bibliotheek 60% 55% 

Percentage allochtonen dat gebruik maakt van de bibliotheek 43% 44% 

      

Percentage inwoners dat in Lelystad cult-hist bezoekt 19% 27% 

   

Percentage inwoners dat een bioscoop bezoekt  52% 

 
 

 
Stadsmeeting Cultuur 
 
Op 12 november 2007 heeft ter voorbereiding van de Cultuurnota op initiatief van de gemeente in de 
Agora een stadsgesprek over het cultuurklimaat in Lelystad plaats gevonden. Diverse vertegenwoordi-

gers uit het culturele veld, raadsleden en andere geïnteresseerden spraken daar onder leiding van 
gespreksleiders van het Walter Maashuis met elkaar over het huidige culturele aanbod in Lelystad. 
Tijdens deze bijeenkomst werd in werkgroepen geïnventariseerd welke onderdelen toegevoegd zouden 
moeten worden aan het culturele voorzieningenniveau in Lelystad om het culturele klimaat in Lelystad 

te bevorderen. De onderdelen die in de verschillende werkgroepen werden genoemd waren:  
 

▪  Een laagdrempelige en informele plek in het stadshart waar beeldende kunstexposities en 
kleinschalige podiumkunstenproducties georganiseerd kunnen worden; 

▪  Meer expositie/repetitieruimten en toepassing van kunst in de openbare ruimte; 
▪  Culturele intendant die verbinding maakt; Verbinding ontstaat door iets samen te doen. Dat is 

iets anders dan dingen van buiten naar binnen halen. Het gaat erom dingen samen te doen. 
Denk daarbij aan Community art; 

▪  Culturele programmering Lelystad; breng samenhang tussen dat wat er al gebeurt.                                

▪  Amateurkunst kan niet zonder professionele kunst; 
▪  Na investeren in gebouwen, nu in mensen. 
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Onderzoek naar Huis voor de Amateurkunst 
 
In het collegewerkprogramma 2006 - 2010 is als actiepunt opgenomen dat onderzoek zouden worden 
gedaan naar de mogelijkheden voor een zogeheten 'Huis voor de Amateurkunst'. Zo‟n nieuwe  voor-
ziening zou faciliteiten kunnen bieden voor de amateurkunst in Lelystad en daarmee een impuls kun-
nen geven aan de verdere ontwikkeling hiervan. In het najaar van 2007 heeft een extern bureau dit 
onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn weergegeven in het rapport 'Huis voor de 

Amateurkunst in Lelystad, wensen, kansen en mogelijkheden nader onderzocht'. Voor het onderzoek 
zijn verschillende gesprekssessies met amateurkunstverenigingen en -organisaties in Lelystad georga-
niseerd. Aanvullend is via internet een enquête onder Lelystadse amateurkunstverenigingen gehouden. 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat er vooralsnog geen behoefte is aan een nieuwe fysieke voorzie-
ning voor de amateurkunst. Maar er is wél behoefte aan een goede coördinatie om het gebruik van de 
huidige beschikbare accommodaties voor de amateurkunst te optimaliseren. In het rapport wordt te-

vens de aanbeveling gedaan dat De Kubus op basis van de beschikbare faciliteiten van het gebouw, 
meer nog dan nu het geval is ruimte zou kunnen bieden voor de amateurkunst. Daarnaast geeft het 

onderzoek aan dat er behoefte is aan een functionaris die ondersteuning biedt aan de organisatorische 
en inhoudelijke ontwikkeling van de amateurkunst in Lelystad. Tenslotte wordt ook geconstateerd dat 
er in Lelystad  een behoefte aan meer atelierruimte.    
 

2.2 Huidig gemeentelijk cultuurbeleid 

 
In de Cultuurnota 2005 – 2008 is centrale doelstelling voor het gemeentelijk cultuurbeleid als volgt 
geformuleerd: 

Versterking van de maatschappelijke infrastructuur, gericht op de ontwikkeling van een aantrekkelijk 
leefklimaat door het aanbieden en in standhouden van een breed voorzieningenniveau en beleidsin-
strumentarium, dat inwoners van Lelystad de gelegenheid biedt actief en/of receptief deel te nemen 
aan culturele activiteiten en bijdraagt aan de ontwikkeling van Lelystad tot een complete en 

volwaardige stad. 

 
De doelstelling voor het gemeentelijk cultuurbeleid is voor de periode 2005 2008 vertaald in een be-
leidsprogramma gericht op de volgende beleidsterreinen. De genoemde bedragen zijn niveau 2007. 
 

 Letteren  

Doelstelling: het bevorderen van de overdracht van cultuur, informatie en educatie door het open-
baar bibliotheekwerk en literaire manifestaties. De gemeente ziet het als haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad kunnen beschikken over een goede bibliotheek-
voorziening waar burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en waar een ade-
quaat aanbod van geschreven cultuur is te vinden. Bij deze doelstelling gaat bijzondere aandacht 
uit naar specifieke doelgroepen in Lelystad, zoals jongeren en allochtonen. Op die wijze draagt het 
bibliotheekwerk bij aan de ontwikkeling in de sociale samenhang van onze gemeente. Daarnaast 

willen wij stimuleren dat inwoners ook op andere wijze met literatuuruitingen in contact komen.   

Productomschrijving: het bevorderen van de overdracht van cultuur, informatie en educatie door 

middel van het openbaar bibliotheekwerk. De Stichting Flevomeer Bibliotheek voert op basis van 
een budgetsubsidie en een uitvoeringsovereenkomst dit beleidsvoornemen uit en zorgt daarnaast 
voor ontwikkeling en uitvoering van diverse projecten. Ook de benoeming van een stadsdichter 
van Lelystad en de subsidiering van literaire manifestaties vormt onderdeel van het letterenbeleid. 

Budget: € 1.979.000,00 

 

 Kunstzinnige vorming 

Doelstelling: De gemeente Lelystad vindt het in het kader van de Sociale Samenhang belang dat 
zoveel mogelijk inwoners van Lelystad kunnen deelnemen aan cursussen en bijeenkomsten op het 
gebied van kunst en cultuur.  
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Productomschrijving: het organiseren van cursorisch aanbod op gebied van kunst en cultuur, ont-

moetingen met kunstuitingen, projecten en ondersteuning in alle disciplines van de (ama-
teur)kunst; het bieden van een ontmoetingsplaats aan amateuristische en professionele kunsten. 
De Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst en Cultuur voert op basis van een gemeentelijke bud-
getsubsidie en een uitvoeringsovereenkomst deze beleidsvoornemens uit. Als steunfunctie en pro-
jectbureau organiseert De Kubus tevens diverse projecten en dienstverlening op het gebied van 
cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. 

Budget: € 1.805.428,00 

 

 Podiumkunsten 

Doelstelling: De gemeente Lelystad vindt het van belang dat inwoners van Lelystad in hun directe 
omgeving samen een gevarieerd aanbod van professionele podiumkunsten kunnen bezoeken. Met 
het beleid voor de podiumkunsten willen wij in Lelystad een breed aanbod aan podiumkunsten rea-
liseren, gericht op een gedifferentieerde behoeftepatroon in de Lelystadse bevolking. 

Productomschrijving: Het beleid richt zich op het aanbieden van structurele voorzieningen voor het 
aanbod van podiumkunsten in de vorm van twee professionele podiumkunstaccommodaties (Thea-
ter Agora en Underground) en op het verstrekken van structurele subsidie aan de Stichting Agora 
en het verlenen van subsidies voor incidentele activiteiten op het terrein van de podiumkunsten.  
 
Budget: €1.144.969,005   
 

 
 Beeldende kunst en vormgeving  

Doelstelling: een kwalitatieve bijdrage leveren aan het leefklimaat (sociale cohesie) en de identiteit 
van Lelystad zowel op stad- als op wijkniveau en de inwoners van Lelystad op een laagdrempelige 
wijze kennis laten nemen met  beeldende kunst en vormgeving.  

Productomschrijving: Het subsidiëren van beeldende kunstmanifestaties, de kunstuitleen en expo-

sities in het stadhuis en het onderhouden van de kunstwerken uit de gemeentelijke collectie. 

Budget: € 74.014 

 

 Cultuurbeleid algemeen 

Doelstelling: op het terrein van de amateurkunst de inwoners van Lelystad de gelegenheid te bie-
den zich in een kunstdiscipline te kunnen ontwikkelen en tot creatieve prestaties en presentaties te 
komen. Met het amateurkunstbeleid willen we tevens de inwoners van Lelystad met elkaar in con-

tact te brengen en de zelfredzaamheid van de burgers versterken. De gemeente Lelystad vindt het 
van belang dat inwoners van Lelystad in hun directe omgeving een gevarieerd aanbod van inciden-
tele culturele manifestaties kunnen bezoeken. Het aanbieden van een cultureel voorzieningenni-
veau met daarin een gedifferentieerd aanbod van films van cinematografische waarde en voor-
waarden scheppen voor lokale media-aanbod op cultureel en maatschappelijk gebied. 

Productomschrijving: Het verlenen van incidentele subsidie voor uitvoeringen en presentaties op 

het gebied van amateurkunst en voor diverse professionele culturele manifestaties en festivals. 

Verlenen van structurele exploitatiesubsidie voor het filmtheater, lokale radio-omroep en de regio-
nale programmaraad Zuid-Oost Flevoland. 

Budget: 91.408,00 

 

In onderstaande grafiek is de relatieve verdeling van de beschikbare structurele subsidie over de 
verschillende beleidsterreinen in 2007 weergeven, inclusief de bijdragen voor de huurlasten.  

                                                
5 Dit is inclusief de subsidie voor Underground dat uit het beleidsproduct Jongerenwerk wordt gedekt 
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Subsidieverdeling 2007, 

inc. huurlasten, excl.  incidentle subsidie

Bibliotheekw erk

kunstzinnige vorming

beeldende kunst

Amateurkunst

Cultuur algemeen

Podiumkunsten 

 

De omvangrijke uitgaven voor culturele voorzieningen zoals de openbare bibliotheek, de kunstzinnige 
vorming en de podiumkunsten laten zich verklaren door de structurele personeelskosten en accommo-
datiekosten voor deze voorzieningen. De activiteiten die vanuit de andere posten worden gefinancierd 

zijn merendeel incidentele activiteiten die veelal door vrijwilligers worden verzorgd.  

Naast de culturele activiteiten en voorzieningen die worden gefinancierd binnen de bovengenoemde 
structurele begrotingsposten, worden ook uit andere gemeentelijk begrotingsposten structureel en/of 
incidenteel culturele activiteiten ondersteund. Het zwaartepunt ligt bij de subsidie voor Underground 
(uit het Jongerenbeleid), culturele manifestaties en de plaatsing van kunstwerken in de openbare ruim-
te. Tot het incidentele beleid behoort ook het tijdelijk beschikbaar stellen van atelierruimte aan lokale 

beeldend kunstenaars. Afhankelijk van de vraagstukken en mogelijkheden die zich voordoen, kunnen 
daarmee de incidentele uitgaven voor kunst en cultuur uit die begrotingsposten per jaar verschillen.  

2.3. Conclusie 

 
De investeringen in cultuur die in de periode 2005 – 2008 door de gemeente zijn gedaan, blijken een 

resultaat op te leveren. Met De Kubus en de realisatie van het jongerencultuurhuis/popcentrum Un-
derground, de realisatie van het nieuwe Agora theater en de aanstaande nieuwe accommodatie voor 
de bibliotheek, beschikt de infrastructuur in Lelystad binnenkort over een aantal bijzondere culturele 
topvoorzieningen. De stijging van de cultuurdeelname in de diverse bevolkingsgroepen en de sterk 
gestegen tevredenheid van de inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen in Lelystad, is 
een duidelijk signaal dat we met het gemeentelijk cultuurbeleid op de goede weg zijn.  
 

Centrale probleem 
Wanneer we kijken naar de ontwikkelambitie van Lelystad, dan kan zonder meer worden gesteld dat 
het huidige culturele voorzieningenniveau volop bijdraagt aan die ontwikkeling van Lelystad. Gelijktij-

dig moet ook worden opgemerkt dat het gemeentelijk cultuurbeleid op bepaalde onderdelen moet wor-
den geïntensiveerd om de doelstelling van een volledige en complete stad waar te kunnen maken.  
Volgend op de investeringen in hoogwaardige culturele voorzieningen van de afgelopen jaren, past 
daarom nu extra aandacht voor beleid gericht op culturele activiteiten die bijdragen de verdere 

ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en volwaardige stad.  
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3.  Beleidskaders 2009 – 2012 
 

3.1  Overheidsbeleid 

 
In de tweede helft van de 20e eeuw hebben de drie overheden een taak hebben voor kunst en cultuur. 
Dit heeft ertoe geleid dat een aanzienlijk deel van het culturele leven in Nederland wordt gefinancierd 

door de overheid. Om het cultuurbeleid van de diverse overheden beter op elkaar af te stemmen is 
halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw een rolverdeling afgesproken. Binnen die rolverdeling 
is het Rijk grotendeels verantwoordelijk voor het aanbod, de ontwikkeling en de conservering van 
kunst en cultuur. De provincie richt zich op participatie en spreiding op regionaal niveau. De gemeen-
ten hebben de zorg voor de locale culturele infrastructuur en de ondersteuning aan plaatselijke cultu-

rele activiteiten. In het afgelopen decennium is deze rolverdeling in de praktijk minder strikt geworden.  

 
Rijksbeleid 
Het cultuurbeleid van het Rijk wordt vastgesteld aan de hand van de vierjaarlijks cultuurnota van het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008 en 
een volgende nota is in voorbereiding. In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor het cultuurbe-
leid de volgende uitgangspunten afgesproken: 

 kunst en cultuur verbindt mensen; 

 Cultuurparticipatie zal actief worden gestimuleerd, met speciale aandacht voor jongeren en al-
lochtonen; 

 Cultuureducatie blijft een belangrijke plaats innemen; 
 Amateurkunst en volkscultuur worden gestimuleerd. 

 
Geldstroom beeldende kunst 
In het kader van het beleid voor de beeldende kunst van de Rijksoverheid ontvangen momenteel 14 

steden en de provincies geld van het rijk ten behoeve van beleid voor beeldende kunst en vormgeving. 
Dit beleid wordt gewijzigd. Het kabinet gaat  de functie van steden op het gebied van talentontwikke-
ling en publieksbereik versterken. De maatregelen worden gefinancierd door een herschikking van de 
Rijksmiddelen voor beeldende kunst en vormgeving. Per 2009 wordt een kwart van het rijksbudget 
voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving gedecentraliseerd naar 36 steden. Dit zijn alle pro-
vinciehoofdsteden en gemeenten met meer dan 90.000 inwoners. Hiermee vervallen de middelen van 

het rijk voor de provincies. Met het verleggen van deze geldstroom wordt een financiële impuls gege-
ven aan het beeldende kunstklimaat in Lelystad van € 150.000,-- per jaar. 
 
Fonds cultuurparticipatie 
 
Vanaf 2009 richt het Rijk een nieuw fonds in om de cultuurparticipatie te stimuleren. Dit nieuwe fonds 
vervangt het huidige Actieplan Cultuurbereik. Gemeenten en provincies kunnen op basis van een eigen 

cultuurparticipatieprogramma in aanmerking komen voor cofinanciering vanuit het nieuwe fonds. Het 
budget voor het fonds zal in de komende jaren oplopen naar zo‟n 27 miljoen euro. Het grote verschil 
met het Actieplan Cultuurbereik is dat gemeenten en provincies hun plannen niet meer indienen bij het 

rijk, maar rechtstreeks bij het fonds, die de subsidies ook direct zal toekennen. Een ander verschil is 
dat het Programmafonds, zich vooral gaat richten op amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. 
De komende jaren komt de aandacht liggen bij de actieve cultuurparticipatie. Lelystad komt niet recht-
streeks voor cofinanciering vanuit het nieuwe fonds in aanmerking, maar moet daarvoor een pro-

gramma indienen bij de provincie Flevoland.     

 
Provinciaal beleid 
Het cultuurbeleid van de provincie Flevoland wordt vastgesteld aan de hand van de vierjaarlijks cul-
tuurnota. De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. Een nieuwe nota wordt momenteel voorbe-

reid.  
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3.2 Gemeentelijke beleidskaders 

 
In dit paragraaf wordt een overzicht geven van de vigerende gemeentelijke beleidskaders die van in-
vloed zijn op het cultuurbeleid.  
  
Masterplan Versnelde groei (1996) 

In het Masterplan Versnelde Groei (1996) heeft Lelystad de centrale ambitie uitgesproken om als 
hoofdstad van de provincie Flevoland in de komende tien jaar uit te groeien naar een stad van 80.000 
inwoners. De beoogde groei van de stad is geen doel op zich, maar een middel om de samenstelling 
van de bevolking van Lelystad in evenwicht te brengen en daarmee het draagvlak voor de voorzienin-
gen te vergroten. Kenmerkende knelpunten worden op een voortvarende wijze aangepakt, zodat Lely-
stad zich verder ontwikkelt tot een aantrekkelijke woon-, werk -en leefstad. 
 

Visie op een uitzonderlijke stad (1997) 
In Visie op een uitzonderlijke stad en de Plannen van aanpak en Structuurmodellen van Bureau Vlieg-

wiel wordt aan kunst en cultuur een prominente rol toegeschreven voor de ontwikkeling van de stad. 
Lelystad dient hierbij een eigen cultureel imago te ontwikkelen waar de inwoners van de stad zich in 
herkennen en identiteit aan ontlenen. Bovendien wordt gewezen op het belang dat de verbondenheid 
met de directe woonomgeving wordt versterkt door de ontwikkeling van de woon – en leefcultuur per 

stadsgebied/ wijk te bevorderen. 
 
Ontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid (2000) 
Het Grotestedenbeleid is gericht op het realiseren van een complete stad op basis van de volgende 
pijlers: fysiek, sociaal en economie/werk. Culturele voorzieningen vormen daarin belangrijke vesti-
gingsfactoren voor bedrijven. Tevens worden in dit programma culturele voorzieningen genoemd als 
voorzieningen van importantie voor vergroting van maatschappelijke participatie in de wijken. In het 

kader van het GSB-beleid van Lelystad wordt op terrein van cultuur de inspanningen genoemd voor de 
„Brede school‟.  
 
Masterplan Stadshart Lelystad (2000) 
Het „Masterplan Stadshart” stelt dat culturele voorzieningen deel uitmaken van een stedelijk leefpa-

troon en dat het stadshart de beste locatie is voor dergelijke voorzieningen. Culturele voorzieningen 
leveren een goede bijdrage aan de beleving van de stad en kunnen ook andere stedelijke functies sti-

muleren. Het Masterplan voorziet onder meer in de bouw van nieuwe accommodaties voor het theater 
en bibliotheek en de bouw van het jongerencultuurhuis.  

Collegeprogramma 2006 – 2010 (2006) 

“Iedereen doet mee”, dat is de missie van dit college. Dat geldt voor inwoners, bedrijven en instellin-
gen in onze stad, maar ook voor de politiek. Het college onderkent nadrukkelijk dat de gemeente er is 
voor de burgers en de organisaties in de stad en niet andersom. Hij hecht ook belang aan de beleving 

van de mensen en de instellingen waar het allemaal om te doen is. Daarom wil hij, met in achtneming 
van het karakter van de representatieve democratie, het speelveld voor de inwoners en de organisa-
ties zo groot mogelijk maken.  
 
Actiepunten uit het collegeprogramma 

Nieuwe Bibliotheek in het Stadshart. Het college zal vanaf 2008 structureel een bedrag van € 370.000 
per jaar opnemen in het financieel meerjarenperspectief om – naast een fantastisch mooi nieuw thea-

ter – ook een nieuwe bibliotheek in het Stadshart te realiseren. Er wordt nader onderzoek verricht naar 
de mogelijkheden om in de stad een "Huis voor de Amateurkunst" te realiseren en te exploiteren. 

 
Stadsvisie 2020 (2007) 
Lelystad is een stad in ontwikkeling, een stad in beweging. Dat heeft niet in het minst te maken met 
onze unieke ontstaansgeschiedenis. Met de sluiting van de afsluitdijk werd 75 jaar geleden een verle-
den afgesloten en een toekomst gestart. We zijn hoofdstad van een unieke provincie, volledig uit 

nieuw land gecreëerd. De meest in het oog springende eigenschappen van onze stad zijn: groen, wa-
ter, rust en ruimte, maar gelijk ook dynamisch, centraal gelegen en open en zelfbewust. Deze 
kernkwaliteiten bepalen de kwaliteit van wonen, werken en recreëren, en bieden Lelystad de mogelijk-
heid uit te groeien tot een uitzonderlijk aantrekkelijke stad. Maar waar gaat onze stad naartoe? In de 
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Stadsvisie op Lelystad in 2020 is dit omschreven op basis van begrippen: ontwikkeling, diversiteit en 

openheid. 

Stad in ontwikkeling  

Lelystad is allereerst een jonge stad, uniek in haar ontstaanswijze. Gesitueerd op het grootste kunst-
matige eiland van de wereld en volop in ontwikkeling. We realiseren het ons niet altijd, maar in Lely-
stad is het gewoon om bijzondere dingen te doen. Dat is ondermeer zichtbaar in de consequente toe-
passing van vernieuwende en eigentijdse architectuur bij woningen en voorzieningen. 

Bij de verdere ontwikkeling van Lelystad kiezen wij voor „groei met kwaliteit‟. Dit bereiken we door 

onze kernkwaliteiten duurzaam te ontwikkelen. Dat levert een grote verscheidenheid in onze stad. Op 
grond van ervaringen uit het verleden gaat Lelystad bij haar ontwikkeling verstandig om met geld. We 
smijten geen geld „over de balk‟, maar zetten het in om onze stad in goede staat te houden en ontwik-
kelingen te starten waardoor de stad in kracht groeit.  

De keuze voor een gestage groei leidt ook tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling en tot grotere 
betrokkenheid van de inwoners tot de stad en elkaar. In dat opzicht vormt Lelystad ook een multicul-

turele samenleving in balans. Diversiteit en wederzijds vertrouwen is het Lelystadse antwoord op een 
dreigende maatschappelijke tweedeling en polarisatie. 

Dynamische stad 

Lelystad is een stad met een stadshart dat zich snel aanpast aan nieuwe behoeften. Een stad met een 
regionale functie op het gebied van detailhandel, horeca, recreatie en zorg. Maar niet alleen dat: het is 
ook een stad die ruimte biedt voor nieuwe economische ontwikkelingen en werkgelegenheid, gericht op 
industrie, handel en logistiek. Lelystad levert met de kwaliteiten een eigen en unieke bijdrage aan de 

concurrentiepositie van de Randstad. Lelystad is een stad, die haar eigen economische troeven strate-
gisch inzet, zoals de ontwikkeling van de luchthaven. Lelystad de kansen die de Randstad biedt en we 
benutten daarbij onze strategische ligging op de grens van West-, Noord- en Oost-Nederland als in-
termediair voor ontwikkelingen en ontmoetingen tussen de verschillende regio‟s.  

Water is belangrijk en onmisbaar voor Lelystad: denk het open waterfront met spraakmakende en 
markante leisure-activiteiten, vooral op het gebied van de watersporten die langs de Lelystadse kust 

beoefend worden. Deze dynamiek geeft de grote wateren, de robuuste groenverbindingen en de inter-

nationaal bekende Oostvaardersplassen extra betekenis en uitstraling.  

Open en gastvrij 

Al vanaf de eerste planvorming is Lelystad een stad waar het draait om mensen. Een stad waar ieder-
een meedoet. Ontmoetingen en verbindingen zorgen voor sociale samenhang. We bieden mensen kan-
sen op het gebied onderwijs, cultuur, arbeidsmarkt, wonen en vrije tijd. Goede basisvoorzieningen 
horen daarbij. Daarom streeft de stad naar een volwaardig voorzieningenniveau, afgestemd op de 

omvang, diversiteit en samenstelling van de bevolking.  

Wijkontwikkeling zorgt ervoor dat de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving én verantwoordelijkheid 
voor de eigen leefomgeving wordt vergroot. Het doel zijn leefbare wijken die prettig, veilig, gezond en 
duurzaam zijn. Centraal staan hierbij de marktplaatsen voor de buurt. Plekken gericht op ontplooiing, 
binding en ontmoeting van bewoners.  

Lelystad is op grond van haar ontstaansgeschiedenis een open, gastvrije en tolerante stad. Diversiteit 

is onze kracht. De stad en haar inwoners hebben een open blik naar elkaar, maar ook naar de wereld. 

De inwoners van Lelystad zijn trots op hun stad en wat ze bereikt hebben. Zij geloven in zichzelf en in 
Lelystad en zien de mogelijkheden voor de toekomst. Vanuit dit zelfbewustzijn, is Lelystad een stad 
met durf!  

Programma Binding & Ontmoeting (2007) 
Het gemeentelijk beleid is vanuit het sturingsprincipe van het programmatische werken opgebouwd in 
zeven programmalijnen. Het cultuurbeleid sluit dicht aan bij de doelstellingen van het Programma Bin-
ding & Ontmoeting. Dit betekent dat het gemeentelijk cultuurbeleid primair een bijdrage levert aan de 

realisatie van de doelstellingen in dit programma. Waar nodig kan het cultuurbeleid ook een bijdrage 
leveren aan de beleidsdoelstellingen van andere programma‟s zoals bijvoorbeeld het programma 
Kernkwaliteiten en het programma Jeugd.    
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4. Uitgangspunten cultuurbeleid 2009 - 2012 
 

4.1. Thema’s 

Vanuit de hierboven benoemde beleidskaders zullen Creativiteit, Identiteit en Ontmoeting de leidende 
thema‟s vormen voor het cultuurbeleid voor de periode 2009 – 2012.  Om aan te geven wat deze be-
grippen voor het gemeentelijke cultuurbeleid inhouden, worden de thema‟s hier kort toegelicht. 

Creativiteit 
 
De afgelopen jaren is de zogeheten „creatieve economie‟ en de „creatieve klasse‟ voor de ont-
wikkeling van steden volop in de belangstelling komen te staan. Tot de creatieve economie 
worden de activiteiten van zelfstandig opererende bedrijven en personen gerekend die net als 
scheppende en uitvoerende kunstenaars eenmalige producten maken of bijzondere toepassin-

gen ontwikkelen, gericht op de exploitatie van creatief inzicht en intellectueel eigendom. Denk 

hierbij aan de producten en dienstverlening op het terrein van communicatie, vormgeving, ad-
vies en onderzoek. De beleidsmatige aandacht voor de creatieve klasse komt voort uit twee 
toonaangevende publicaties die in het afgelopen decennium zijn verschenen. In de eerste 
plaats is dit het boek „Cities in Civilizations (1998) van Peter Hall. In zijn boek onderzoekt Hall 
de relatie tussen de bloeiperiode van steden en hun culturele betekenis. Volgens Hall komt die 
verbintenis tussen creativiteit en de ontwikkeling steden enerzijds voort uit de mogelijkheden 

die met name steden bieden voor het onderhouden van face-to-face contacten en de openheid 
voor nieuwkomers en ideeën, anderzijds is de sociale turbulentie die steden kenmerkt een we-
zenlijke factor in de ontwikkeling van steden.  

Een boek dat in het bijzonder in de afgelopen jaren veel invloed heeft gehad op het denken 
over het cultuurbeleid is „The rise of the creative class’ (2002) van Richard Florida. Florida be-
schrijft in deze publicatie de opkomst van een nieuwe maatschappelijke klasse die creativiteit 
centraal stelt, niet alleen in het werk, maar met name ook in vrije tijd.  Deze „creatieve klasse‟ 

woont het liefst in een stedelijke omgeving waar men elkaar kan ontmoeten in wat Florida de 
„third spaces‟ noemt. Dit zijn de publieke ruimten in de stad waar men kan verblijven naast het 
eigen huis en het werk – en gebruik kan maken van alle culturele voorzieningen. De aanwezig-
heid van deze creatieve klasse blijkt ook voor bedrijven een relevante vestigingsfactor. Steden 
die ruimte beiden aan talent, technologie en tolerantie, hebben volgens Florida de toekomst.  

 
In hun publicaties richten Hall en Florida hun aandacht vooral op de ontwikkeling van metropo-

len, die over een voldoende kritische massa beschikken. Desalniettemin zijn hun denkbeelden 
op onderdelen ook relevant voor de ontwikkeling van een middelgrote stad als Lelystad. Net als 
bij grote steden is het voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk en levendig leefklimaat van 
belang dat Lelystad inwoners aan zich weet te binden die vanuit hun professie of in hun vrije 
tijd, bijzondere culturele en/of creatieve activiteiten organiseren. Het aanbod van bijzondere en 
unieke activiteiten die de zogeheten „culturele ondernemers‟ organiseren, zijn een onmisbaar 

component voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad.  
 

De ideeën van Hall en Florida sluiten aan bij de conclusies uit de „Atlas voor gemeenten 2007’. 

In deze Atlas worden de vijftig grootste gemeenten van Nederland op ruim veertig punten met 
elkaar vergeleken. Naast de inmiddels traditionele vergelijkingen is de Atlas 2007 gewijd aan 
een inventarisatie en analyse van het belang van cultuur voor een stad. De Atlas constateert in 
2007 dat nieuwe groeikernen dreigen af te glijden en dat gebrek aan cultuur daarvan een be-

langrijke oorzaak is. Het blijken vooral new towns en groeikernen (waaronder Lelystad) te zijn 
die volgens de Atlas hun aantrekkingskracht op de midden- en hogere inkomensgroepen drei-
gen te verliezen. Het is de verwachting van de Atlas dat deze gemeenten het zowel economisch 
als op het gebied van leefbaarheid en veiligheid steeds moeilijker krijgen. Het probleem van de 
New Towns en groeikernen wordt in de Atlas als volgt geschetst: “dergelijke gemeenten heb-
ben in rap tempo de omvang van een grote stad gekregen en krijgen daardoor steeds meer te 
maken met grootstedelijke problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. De voorde-

len van een grote stad, zoals een gevarieerd cultureel aanbod, bieden zij echter onvoldoende. 
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Daardoor zijn ze steeds minder aantrekkelijk voor de midden- en hogere inkomensgroepen, 

wonen er relatief veel laagopgeleiden die in dat soort steden weinig kans hebben op een baan, 
waardoor ook de leefbaarheid in de wijken steeds verder onder druk komt te staan‟. Kortom 
een gebrek aan een aantrekkelijk leefklimaat vanwege een onderontwikkeld cultureel klimaat. 
De grote bevolkingsgroei gaat in de meeste groeikernen – in tegenstelling tot uitdijende tradi-
tionele steden zoals Utrecht – niet gelijk op met het culturele aanbod en andere binnenstedelij-
ke voorzieningen. New towns en groeigemeenten scoren daardoor zonder uitzondering slecht 
op dat soort stedelijke voorzieningen. En hoogopgeleide mensen willen juist graag wonen in 

steden met veel cultuur. Vooral steden met veel podiumkunsten – divers kleinschalig en ge-
richt op inwoners van de stad zelf – in combinatie met culinair aanbod in een historische bin-
nenstad, zijn populair. Dergelijke steden trekken niet alleen een hoogopgeleide creatieve be-
volking aan, maar hebben over het algemeen ook meer werkgelegenheid te bieden. Steden 
met een interessante binnenstad en een gunstige bevolkingssamenstelling bieden bovendien 
meer banen in bijvoorbeeld de horeca, waarvan ook lager opgeleiden kunnen profiteren (trickle 

down).   
Kortom, creativiteit wordt in toenemende mate beschouwd als het sociale kapitaal van een 

stad. Creatieve inwoners blijken in veel opzicht het „zout in de pap‟; met hun aanwezigheid, 
initiatieven en activiteiten geven ze de stad een bruisend karakter. Creatieve dynamiek is een 
belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van steden. 
Daarmee ligt er een verantwoordelijk bij een stadsbestuur om condities te scheppen om de 
creatieve klasse (professioneel en amateur) aan Lelystad te binden en voor de stad te benutten 
6.  

Identiteit 
 
Vanwege de jonge historie van Lelystad bestaat onze bevolking voor 80% uit inwoners die niet 
in Lelystad geboren en getogen zijn, maar om verschillende redenen naar Lelystad zijn geko-
men. Lelystad heeft veel inwoners bij wie de binding met de andere bewoners, de wijk en de 
stad zich nog volop ontwikkelt. Om bij de nieuwe inwoners een binding met de stad te stimule-
ren achten wij het van belang dat de bevolking zich op een positieve manier met Lelystad kan 

identificeren. Cultuur biedt de mogelijkheden om unieke kenmerken die Lelystad bezit op een 

bijzondere manier tot uiting te brengen om zo de ontwikkeling van een authentieke lokale 
woon- en leefcultuur te bevorderen. Anders geformuleerd: cultuur zorgt ervoor dat de inwo-
ners Lelystad niet alleen als een plaats zien om te wonen en werken, maar Lelystad daadwer-
kelijk als „hun stad‟ gaan beleven. Gezichtsbepalende culturele voorzieningen en activiteiten 
dragen er aan bij dat Lelystad zich kan onderscheiden en zich kan presenteren als een comple-
te, volwaardige en open stad, aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. 
 

Voor een positieve beleving van Lelystad als woon- en verblijfstad is het van belang dat aan-
dacht wordt besteed aan de kwaliteit van de publieke omgeving. De herontwikkeling van het 
stadshart met de realisatie van het nieuwe theater en de komst van de nieuwe bibliotheek 
vormt hierbij een belangrijke impuls. Met de plaatsing van goed vormgeven straatmeubilair en 
kunst in de openbare ruimte kan op een inspirerende wijze worden ingespeeld op de ruimtelij-
ke en planologische ambities van Lelystad. Aandacht voor gerichte en adequate vormgeving 

van de openbare ruimte in de wijkontwikkelingsplannen bevordert een kwalitatieve woon- en 

leefomgeving en stimuleert de vorming van een identiteitsbesef op wijkniveau.  
In dat opzicht neemt ook voor een jonge stad als Lelystad aandacht voor cultuurhistorie in be-
lang toe. Cultuurhistorie kan een kennis- en inspiratiebron zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwik-
kelingen. Deze kunnen direct of indirect verwijzen naar bijzondere cultuurhistorische en ar-
cheologische waarden in het betreffende gebied. Zo kan het unieke karakter van de nieuwe 
ontwikkeling worden versterkt en wordt het risico op een te grote eenvormigheid van de open-

bare ruimte beperkt.  Vormgeving van de openbare ruimte met respect voor de cultuurhistorie 
vergroot de kwaliteit, de herkenbaarheid en daarmee de identiteit van de inrichting van Lely-

                                                
6  Overigens blijkt dat Lelystad het op dit punt wellicht ook boven eigen verwachting het niet slecht te doen. Bij een 

relatieve vergelijking van het aantal arbeidsplaatsen in kunst en cultuur per 1000 inwoners bij de G31, stond  Lely-
stad in 2004 op de 13e plaats, boven steden als Leiden, Rotterdam, Tilburg, Amersfoort, Enschede en Zaanstad. 
Bron: Cultuurimpuls stedelijke vernieuwing Opgave 2008-2012, ABF Research (Delft, 2007). 
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stad. Door cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten van een gebied of een object als 

uitgangspunt te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen, kan aan die ruimtelijke ontwikkeling een 
bijzondere historische betekenis worden gegeven die een bijdraagt aan de identiteit van Lely-
stad. 

 

Ontmoeting 
 
De ontwikkeling van onze samenleving heeft belang bij cultuurhistorische besef. Dit vereist ook 
dat culturele kennis wordt overgedragen aan nieuwe generaties. Hiermee worden culturele 
competenties opgebouwd en kan men op basis van eigen keuzen bewust deelnemen aan het 

culturele leven.7 Net als de prestaties van topsporters de amateur-sporters kunnen motiveren 
om hun eigen sportieve grenzen te verleggen, kunnen inspirerende voorbeelden van professio-
nele kunstenaars de beschouwers aanzetten om hun eigen artistieke vaardigheden en moge-
lijkheden te exploreren. Maar bij kunst en cultuur gaat het niet alleen om cognitieve kennis en 

vaardigheden. Ontmoetingen met uitingen van kunst en cultuur stimuleren onze verbeelding 
en creativiteit en prikkelen onze percepties op de werkelijkheid. Ze stellen onze stelligheden 
over (culturele) conventies, waarden en normen ter discussie en creëren daarmee de ruimte 

waarin elke generatie weer zijn eigen kunst en cultuur vorm kan geven.  
 
Net als in andere steden is de maatschappelijke structuur in Lelystad aan snelle veranderingen 
onderhevig. In onze geïndividualiseerde samenleving is het van belang dat inwoners niet volle-
dig los komen te staan van hun omgeving, maar zich betrokken voelen bij de lokale gemeen-
schap. De vorming van informele verbanden en een stevig maatschappelijk middenveld heeft 

blijvend tijd en aandacht nodig. In februari van dit jaar heeft het bureau SEO Economische On-
derzoek (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) in opdracht van het ministerie van 
OC&W het rapport „De kunst van investeren in cultuur‟ gepubliceerd8. Dit onderzoek stond ook 
aan de basis van de conclusies in de Atlas voor gemeenten 2007, dat rond het thema cultuur 
was opgebouwd. Het rapport toont met diverse empirische studies aan dat deelname aan cul-
turele activiteiten in de wijk of in de buurt bij de deelnemers leidt tot: meer zelfvertrouwen; 

meer sociale contacten; een groter gevoel van veiligheid en meer tevredenheid met de woon-

omgeving. Op basis van dit onderzoek kan dus worden gesteld dat culturele activiteiten  de so-
ciale cohesie en collectieve identiteit van een buurt of wijk bevorderen en daarmee de leef-
baarheid van de wijk vergroot. (In onderzoekstermen heeft dit gentrification)  
Het is onze ambitie integratie van de diversiteit in leefstijlen te bevorderen. De aanwezigheid 
van een rijke verscheidenheid aan culturen kan daar kleur en kracht aan geven. Daarom wordt 
ingezet op het realiseren van wervende ontmoetingsgelegenheden en ontmoetingsmomenten 
om zo de maatschappelijke participatie van alle Lelystedelingen, van jong tot oud, allochtoon 

en autochtoon te stimuleren. 

4.2. Centrale doelstelling gemeentelijk cultuurbeleid 

 
De centrale doelstelling van het gemeentelijk cultuurbeleid dient aan te sluiten bij het bestaande be-
leidskaders van de gemeente Lelystad. De uitgangspunten die in de vorige paragraaf zijn benoemd, 

vormen de basis van de doelstelling van het gemeentelijk cultuurbeleid in de periode 2009 - 2012.  

Dit betekent dat de algemene doelstelling van het gemeentelijk cultuurbeleid in belangrijke mate wordt 
gecontinueerd, in de zin dat het cultuurbeleid dient bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling 
van Lelystad.  
 
Centrale doelstelling gemeentelijk cultuurbeleid: het realiseren van een cultureel voorzieningenniveau 

dat bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, bewoners en bezoekers van Lelystad 
stimuleert om kennis te nemen van en deel te nemen aan culturele activiteiten en de ontwikkeling van 
Lelystad tot een open, dynamische en volwaardige stad ondersteunt. 

                                                
7  Onderwijs in cultuur.  Onderwijsraad en Raad voor Cultuur (2006). 
8 De Kunst van investeren, SEO rapport 976,  SEO, (2007). 
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Relatie tussen de thema’s en het beleid  

Hoewel de doelstelling in belangrijke mate wordt gecontinueerd, krijgt het cultuurbeleid de komende 
jaren wel een ander accent. Naar aanleiding van de analyse van resultaten van de afgelopen beleids-
periode  gaan we in de periode 2009 – 2012 niet volop investeren in nieuwe culturele gebouwen, maar 
wordt de focus gelegd bij de ondersteuning van culturele activiteiten. Op deze wijze gaan we bewo-
ners, bezoekers en bedrijven stimuleren om samen aan kunst en cultuur deel te nemen.  
Aan de hand van de drie thema‟s wordt het cultuurbeleid uitwerkt en vertaald in concrete beleidsmaat-
regelen. De keuze om een beleidsmaatregel onder te brengen bij een thema is uiteraard niet absoluut. 

In de uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Lelystad zal altijd sprake zijn van 
onderlinge samenhang tussen de drie thema‟s. Het zijn vooral de accenten in het beleid die bepalend 
zijn voor de relatie met een van de drie thema‟s.  
 
Bij het thema Creativiteit gaat het om beleid dat zich richt op de voorzieningen voor de amateur en 
professionele kunstenaar. De betreffende beleidsterreinen zijn: 

 
 Amateurkunst 

 Beeldende kunst 
 
Bij het thema Identiteit gaat het om beleid gericht op de inrichting van de openbare ruimte en het 
aanbod van bijzondere gezichtbepalende culturele projecten. De betreffende beleidsterreinen zijn: 
 

 Beeldende kunst 
 Podiumkunsten 
 Letteren 
 Cultuurhistorie 
 Archeologie 
 Audiovisueel 

 

Bij het thema Ontmoeting gaat het om het beleid om de kennismaking met cultuur te bevorderen en 
de interactie tussen inwoners te stimuleren. De betreffende beleidsmaatregelen zijn: 
 

 Podiumkunsten 
 Bibliotheekwerk 
 Cultuureducatie 

 Beeldende kunst 
 Audiovisueel 
 Community art 

 
De wederzijdse relatie tussen de drie thema‟s en de beleidsmaatregelen voor de verschillende beleids-
terreinen kan als volgt schematisch in beeld worden gebracht.   
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In deel II van de nota wordt voor elk thema een uitwerking gegeven op de betreffende beleidsterrei-

nen, de beleidsdoelen en beleidsmaatregelen. 
 

4.3 Meetpunten 

Om de resultaten van het meerjarenbeleid te kunnen toetsen, worden de volgende meetpunten gehan-
teerd. 
 
Kwanititatief 

Op basis van de resultaten van de cultuurpeiling in 2011 en de gegevens van de gesubsidieerde instel-
lingen, zal het bereik van de culturele instellingen onder de inwoners van Lelystad worden gemeten.  
 
Kwalitatief 
Op basis van de resultaten van de cultuurpeiling in 2011 en de periodieke publieksonderzoeken bij de 
grote culturele instellingen zal de tevredenheid over het culturele voorzieningenniveau onder de inwo-

ners van Lelystad worden gemeten.  

4.4. Subsidiesystematiek 

 
Subsidies zijn een belangrijk beleidsinstrument voor de gemeente om beleidsdoelen te verwezenlijken. 
Om subsidies doelgericht in te zetten, misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan en om subsidie-
ontvangers voldoende rechtszekerheid te geven, is het van belang dat de rechten, plichten en be-
voegdheden van de subsidiënt en subsidieontvanger op een heldere wijze zijn vastgelegd. De Algeme-
ne subsidieverordening Lelystad (ASVL)9 voorziet hierin voor de subsidie die door de gemeente Lely-
stad wordt verstrekt.  

 
Beleidsregels  

Met beleidsregels wordt een inhoudelijk vertaling gemaakt van beleidsdoelstellingen in criteria voor 
subsidieverlening en wordt de wijze van verdeling van de beschikbare middelen nader bepaald. Be-
leidsregels dragen bij aan een doelmatiger inzet van subsidiegelden. Beleidsregels worden door het 

college vastgesteld en kunnen op grond van beleidsoverwegingen in de loop van de cultuurnota-
periode worden aangepast.  
 
Dit betekent dat subsidieaanvragen, naast de criteria van de Algemene Subsidieverordening, ook wor-

den beoordeeld op de samenhang tussen de volgende criteria: 

a. Betekenis voor het culturele klimaat in Lelystad  

(gericht op de toegevoegde waarde voor het aanwezige culturele aanbod van Lelystad) 

b. Betekenis voor de ontmoeting in Lelystad  

(gericht op binding en ontmoetingsfunctie van de activiteiten) 

c. Betekenis voor de identiteit van Lelystad  

(gericht op het gezichtsbepalende karakter van de activiteit) 

 
Budgetsubsidie 

 
Ter bevordering van de doelmatigheid van de subsidieverstrekking door de gemeente, wordt een gro-
tere nadruk gelegd op de resultaten van de subsidieverstrekking, door subsidies - voor zover mogelijk 
– te verstrekken in de vorm van budgetsubsidies. Dit is tevens in overeenstemming met de subsidie-
praktijk, waarin de afgelopen jaren het accent is verschoven van de instandhouding van instellingen en 
organisaties binnen de gemeente, naar het stimuleren en instandhouden van activiteiten ten behoeve 
van de inwoners van Lelystad. Bij grotere culturele instellingen wordt – zover dit niet reeds is gebeurd 

                                                
9
 Met de subsidiesystematiek wordt reeds rekening gehouden met de nieuwe  ASVL die thans wordt voorbereid. De 

nieuwe verordening treedt in werking met gelijktijdige intrekking van de Algemene subsidieverordening 2002 (ASV 
2002).  
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- overgestapt naar budgetsubsidiëring op basis van een in te dienen productbegroting en een uitvoe-

ringsovereenkomst. 10 
 

Subsidievormen 

Eenmalige budgetsubsidie 
Een eenmalige subsidie wordt verstrekt voor projecten, evenementen, activiteiten, experimenten en 
investeringen met een incidenteel karakter.  

Jaarlijkse budgetsubsidie 

De jaarlijkse budgetsubsidie wordt verstrekt voor jaarlijks terugkerende gelijke of gelijksoortige activi-
teiten.  

Meerjarige budgetsubsidie. 
Culturele instellingen die worden gerekend tot de culturele basisinfrastructuur van de gemeente en 
culturele activiteiten die vanwege hun bijzondere en unieke karakter een bijdrage leveren aan de iden-
titeit van Lelystad, kunnen in aanmerking komen voor een meerjarige subsidietoezegging met een 

maximum van vier jaar. Dit houdt in binnen het beschikbare budget voor de duur van de cultuurnota-
periode, jaarlijks voor de subsidie aan deze instellingen en activiteiten een vast bedrag word gereser-
veerd. Omdat meerjarige subsidies op grond van het vijfde lid van artikel 21 worden verleend onder 
het voorbehoud dat de raad in de gemeentebegroting voldoende middelen voor de subsidiering be-
schikbaar stelt, wordt gedurende de subsidieperiode het jaarlijkse subsidiebedrag middels een afzon-
derlijke beschikking aan de subsidieontvanger beschikbaar gesteld.  

 
Kengetallen 
Het invoeren van budgetsubsidiëring maakt de resultaten van de instellingen in kwantitatieve zin beter 
zichtbaar. In de uitvoeringsovereenkomst worden tussen de instelling en gemeente periodiek afspra-
ken gemaakt over de kengetallen waarover door de gesubsidieerde instelling jaarlijks wordt gerappor-
teerd. In overleg met de afdeling Onderzoek, wordt de gegevensverzameling en de rapportage over de 

kengetallen voor het cultuurbeleid verder worden ontwikkeld. 

Adviescommissie 

In het cultuurbeleid in Nederland wordt in de regel het uitgangspunt gehanteerd dat de overheid geen 
oordeel heeft over de inhoud van kunst. Dit is de zogenaamde „Thorbecke-doctrine‟.11 Dit betekent dat 
het bestuur wel de beleidsrandvoorwaarden kan bepalen, maar dat de artistieke beoordeling van kunst 
zelf buiten de invloed van de politiek wordt gehouden. Bij subsidieverlening voor kunstuitingen wordt  
daarbij gebruik gemaakt van onafhankelijke adviseurs. 

Met het oog op de hoogte van de huidige subsidieplafonds voor de incidentele projectsubsidies, wordt 
de instelling van een externe adviescommissie in de Lelystadse context nog niet opportuun geacht. De 
kosten van een externe adviescommissie staan niet in verhouding tot de omvang van het subsidiebud-
get. Bij stijging van het budget voor incidentele subsidies kan de toepassing van een onafhankelijke 
adviescommissie worden overwogen.  

                                                
10 In de afgelopen jaren is deze werkwijze al toegepast bij de subsidie voor de openbare bibliotheek en de stichting 

De Kubus. In de komende periode zal deze methodiek ook voor de subsidie voor de Stichting Agora worden inge-
voerd. 

11 Thorbecke (1798-1872): „ de regering is geen oordelaar van kunsten en wetenschap’ 
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Deel II  

Beleidsprogramma cultuurbeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal 
doorbrengen’ (Woody Allen) 
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Thema Creativiteit 
 
 

Binnen dit thema vallen de inspanningen die vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid worden verricht om 
creativiteit aan Lelystad te binden en voor de ontwikkeling van de stad te benutten. Binnen dit thema 
past het beleid dat zich richt op de faciliteiten voor de amateur- èn de professionele kunstenaar. 

 

Amateurkunst 

De ondersteuning van de amateurkunst krijgt binnen deze cultuurnota prioriteit. Om die reden 
gaan we hier dieper in op de relevante ontwikkelingen dan bij de andere beleidsterreinen. We 
maken daarbij gebruik van de  conclusies van het onderzoek dat in 2007 in opdracht van de 
gemeente heeft plaatsgevonden naar de behoefte en mogelijkheden voor een zogeheten „Huis 
voor de amateurkunst‟. In het kader van dit onderzoek is een analyse gemaakt van de belang-

rijke landelijke ontwikkelingen in de amateurkunst en is uiteraard goed gekeken naar de situa-
tie in Lelystad.  

  
Tendensen in de amateurkunst 
De belangstelling voor amateurkunst is in Nederland nog steeds groot, dat blijkt wel uit de 
cijfers. Uit landelijk onderzoek van Kunstfactor, sectorinstituut voor amateurkunst, blijkt dat in 
Nederland bijna 6 miljoen mensen van zes jaar en ouder zich meer dan 50 minuten per week 

met enige vorm van amateurkunst bezig houden. Ook het economisch belang mag niet 
onderschat worden; de gezamenlijke amateur-kunstenaars geven jaarlijks ongeveer € 2.44 
miljard uit aan hun hobby. Tegenover iedere euro subsidie die vanuit de overheid (rijk, 
provincie en gemeente) in de amateurkunst wordt gestoken, staan er tien die de amateur-
kunstenaar zelf uitgeeft aan zijn of haar hobby. Naast dit economische en individuele belang is 
er ook sprake van een lokaal belang van amateurkunst. Veel verenigingen zijn bijzonder actief 
in het verzorgen van optredens, concerten, exposities, etc.  

 

De wijze waarop de amateurkunst wordt beoefend is sterk aan verandering onderhevig. Verre-
weg de omvangrijkste groep amateur-kunstenaars (in Lelystad zo‟n 74%), is thuis in een eigen 
atelier, studio, of zelfs hun huiskamer, alleen of met anderen met veel plezier en enthousiasme 
ongeorganiseerd zelfstandig of met kennissen hun hobby aan het beleven. Een belangrijk deel 
van de amateur-kunstenaars is actief in verenigingsverband (15%). Vooral het sociale aspect is 

voor veel leden van amateurkunstverenigingen een belangrijk onderdeel van hun hobby. Men 
wil vooral samen bezig zijn met kunst. Het “lekker bezig zijn” en de “gezelligheid” blijken even 
belangrijke motivaties voor amateur-kunstenaars12 als hun eigen artistieke ontwikkeling. Net 
zoals veel amateursporters hun sport beoefenen om in beweging te blijven, beoefenen ook veel 
amateur-kunstenaars hun kunst; ze willen ze wel in hun activiteit verder ontwikkelen, maar 
niet primair vanuit vernieuwende pretenties of met de ambitie de beste te zijn. Al geldt dit ui-
teraard niet voor iedereen.  

 
In vrijwel iedere gemeente heeft het merendeel van de traditionele amateurkunstverenigin-
gen13 te maken met vergrijzing. Volgens Cultuurnetwerk Nederland is vergrijzing één van de 

belangrijkste tendensen, die zich landelijk voordoet binnen het veld van de amateurkunst. De-
ze ontwikkeling weerhoudt veel jongeren ervan om deel te nemen aan het verenigingsleven14. 

De vergrijzing binnen de amateurkunstverenigingen moet echter niet verward worden met een 
mogelijke afname van het aantal jongeren dat een vorm van amateurkunst beoefent. Geen en-

                                                
12 Cultuurnetwerk Nederland. 2007. Amateurkunst in de Toekomst. Utrecht 

13 Met traditionele verenigingen worden de verenigingen bedoelt, waar de leden wekelijks samenkomen om hun 

kunst te beoefenen, dit jaarlijks één tot enkele malen ten uitvoer brengen of ten toon stellen, voornamelijk geïnte-
resseerd zijn in de eigen kunstdiscipline en vooral erg autonoom werken. 

14 Cultuurnetwerk Nederland. 2007. Amateurkunst in de Toekomst. Utrecht. 
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kel onderzoek kan dit namelijk bevestigen. Ook in Lelystad bleek in 2007 dat 63% van de Lely-

stadse jongeren van 12 tot en met 17 jaar aan amateurkunst doet,15.  

Jongeren willen zich niet binden aan één specifieke kunstdiscipline. Jongeren wisselen tegen-
woordig erg makkelijk van activiteit en vooral ook van kunstdiscipline. Ook de concurrentie 
tussen de amateurkunst en andere vrijetijdsbestedingen speelt daarbij een grote rol. Daar-
naast is er volgens Kunstfactor een groot gat zichtbaar in amateurkunstparticipatie bij de leef-
tijdsgroep tussen 17 en 32 jaar. Op oudere leeftijd stroomt men weer langzaam in16.  

Kort maar hevig 

Behalve de fragmentatie van de amateurkunstbeoefening is een tweede fenomeen waarneem-
baar. Jongere generaties houden niet van verplichtingen of bindingen in hun vrije tijd. Dit 
hangt samen met een sterke mate van individualisering in de samenleving. Bij de traditionele 
amateurkunstverenigingen wordt wekelijks, meestal op een vaste avond of dag gerepeteerd. 
Steeds vaker willen amateurkunstenaars zich niet meer vastleggen op een dergelijk patroon, 
maar vooral projectmatig bezig te zijn. Niet jaarlijks lang repeteren voor die ene jaarlijkse uit-

voering, maar een korte tijd het liefst met een multidisciplinair team hard werken aan een pro-
ductie, voorstelling of evenement. Niet een vaste avond in de week naar schilderles, maar wel 

in een vakantie een aquarelcursus volgen. 

Lokale ontwikkelingen 
 

In Lelystad doet 46% van de volwassen inwoners en 63% van de jongeren en 50% van de al-
lochtonen iets aan amateurkunst. Vanuit het huidige gemeentelijk cultuurbeleid worden subsi-
dies onder meer beschikbaar gesteld om de sociale cohesie in de stad te stimuleren. Dit blijkt 
op een goed uitgangspunt en wordt in die zin ook door de verenigingen gewaardeerd. Ama-
teurkunstverenigingen in Lelystad blijken wel behoefte te hebben aan ondersteuning. Dit ver-
taalt zich naar twee aspecten; deskundigheidsbevordering door samenwerking met professio-
nele kunstenaars en de behoefte aan organisatorische ondersteuning voor bestuurders en ma-

nagement. In Lelystad wonen echter weinig professionele kunstenaars, met name op het ter-
rein van de podiumkunsten. Wanneer de huidige kunstenaars zouden wegvallen, neemt dit 
probleem nog toe. Het tekort aan deskundigheidsbevordering in de amateurkunst is beleidsma-

tig nog eens versterkt vanwege de bezuiniging op vormingssubsidies die jaren geleden is door-
gevoerd. Dit wordt door de verenigingen als een probleem beschouwd, omdat er vrijwel geen 
financiële middelen zijn om de leden bij te scholen. Hierdoor staat de kwaliteitsontwikkeling bij 
de verenigingen op de tocht.  

 
Daarnaast is bij amateurkunstverenigingen behoefte aan ondersteuning voor de bestuurders en 
het management van verenigingen. Het gebrek aan een goede infrastructuur waar verenigin-
gen op kunnen terugvallen leidt er ook toe dat men moeite heeft met het aantrekken van 
nieuwe bestuurders. De combinatie van een hoge mate van verantwoordelijkheid, regelgeving 
en gebrekkige ondersteuning schrikt veel potentiële bestuursleden af. In het land zijn voor-

beelden van gemeentelijke of provinciale instellingen die aan deze behoefte inspelen. Het pro-
vinciale Centrum voor Amateurkunst Flevoland heeft slechts beperkte capaciteit en richt daarbij 
vooral op de inhoudelijke ontwikkeling van amateurkunst in heel Flevoland. De amateurkunst 
in Lelystad heeft vooral behoefte aan een loket dat de verenigingen gevraagd en ongevraagd 
voorziet van informatie die voor amateurskunstenaars van belang is. Voor specifieke kennis 

(auteursrecht, repertoire) kan een vereniging veelal terecht bij zijn landelijke koepelorganisa-
tie. Voor algemene informatie over onderwerpen als lokale subsidies, (gebruiks)vergunningen 

en horeca, heeft men vooral behoefte aan een lokale kennisbaak, vergelijkbaar met het Sport-
steunpunt dat de sportverenigingen in Lelystad ondersteuning biedt bij bestuurlijke en organi-
satorische vraagstukken. 

 
Faciliteiten 

                                                
15 Gemeente Lelystad. 2008. Jongerenonderzoek 2007. 

16 Kunstfactor 2007. AK OK! Amateurkunst in cijfers. Utrecht. 
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Het onderzoek naar een Huis voor de Amateurkunst geeft ook aan dat niet eenduidig geconclu-

deerd kan worden dat er in Lelystad een nijpend tekort is aan fysieke oefenruimten voor de 
amateurkunst. Het probleem spitst zich meer toe op de kosten, de gebruiksmogelijkheden en 
de roostering van reeds aanwezige ruimtes in Lelystad. Voor verschillende muziek- en koorver-
enigingen blijkt geluidsoverlast een veel voorkomend probleem is. Hierdoor is een aantal van 
deze verenigingen al meerdere keren gedwongen om een nieuwe oefenruimte te zoeken. Voor-
al in slecht geïsoleerde binnenstedelijke ruimten komt dit probleem nog als eens voor. Vereni-
gingen willen echter geen toevlucht zoeken in ruimten buiten het centrum, bijvoorbeeld op be-

drijventerreinen. Men voelt zich daar ‟s avonds niet veilig en vaak kunnen deze ruimten als ge-
volg van wet- en regelgeving (o.a. bestemmingsplan) niet gebruikt worden als verenigingsge-
bouw.  

Uit het onderzoek naar het huis voor de amateurkunst blijkt dat de verenigingen die actief zijn 
op het gebied van de podiumkunsten redelijk tevreden zijn over de kwaliteit van de beschikba-
re podia in Lelystad: Agora, De Kubus en Underground. De  hoge kosten voor het gebruik blij-

ken echter een probleem. Vooral de doorberekening van de personeelskosten bij deze accom-

modaties zorgt voor een (te) hoge drempel. De verenigingen missen daarmee een betaalbare 
uitvoeringsruimte met een capaciteit tot maximaal 150 man.  

Doelstelling: Met het amateurkunstbeleid willen we de inwoners van Lelystad de gelegenheid te bieden 
zich in een kunstdiscipline te kunnen ontwikkelen en tot creatieve prestaties en presentaties te komen.  

Beoogd effect: toename van het aantal inwoners dat actief deelneemt aan amateurkunst 

Indicator: percentage inwoners dat in het voorafgaande jaar een kunstzinnige activiteit heeft gedaan. 

Beleidsmaatregelen voor de amateurkunst 

 

 Verbreding subsidie-instrumentarium 

Het huidige beleid voor amateurkunst voorziet alleen in het verstrekken van projectsubsidies 
voor uitvoeringen. Om de amateurkunst de komende jaren een impuls te geven gaan we de 

beleidsregels voor de subsidiemogelijkheden voor de amateurkunst verruimen, zodat onder 

bepaalde voorwaarde subsidie kan worden verleend voor kleine investeringen in een accom-
modatie.  

 Subsidieregeling Deskundigheidsbevordering 

Uit het onderzoek naar het Huis voor de Amateurkunst is gebleken dat een herintroductie van 
de zogeheten „vormingsubsidies‟ een bijdrage kan leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling van 
de amateurkunst in Lelystad.  Om deze deskundigheidbevordering in de amateurkunst weer te 

stimuleren, gaan we deze subsidiemogelijkheid weer instellen.  

 Amateurkunststeunpunt 

Voor de organisatorische en facilitaire ondersteuning van de amateurkunstverenigingen, wordt 
een functionaris aangesteld die relevante informatie en kennis verzamelt en op een toeganke-
lijke wijze aan de amateur-kunstenaarsverenigingen beschikbaar stelt. Deze functionaris zal 
tevens als steunpunt gaan fungeren voor de grote groep ongeorganiseerde amateur-

kunstenaars. Aan de hand van de uitkomsten van de uitwerking van de Nota Maatschappelijk 

vastgoed, kan deze functionaris mogelijk ook een functie kunnen krijgen voor de stedelijke 
roostering van de amateurkunstfaciliteiten. In de loop van de Cultuurnota-periode zal worden 
bekeken in hoeverre dit steunpunt zich inhoudelijk kan ontwikkelen als intendant voor de ama-
teurkunst.  Voor de cofinanciering van deze functie zal bij de provincie Flevoland een aanvraag 
worden gedaan in het kader van het Fonds Cultuurparticipatie.  

 Betere beschikbaarheid van De Kubus, Underground en Agora 

Voor uitvoeringen en repetities van amateurkunstproducties kunnen de zalen bij De Kubus en 
Underground en eventueel ook de Agora nog beter benut worden. Met name met De Kubus be-
schikt Lelystad reeds over een voorziening dat goed is toegerust voor de amateurkunst. Behal-
ve de unieke centrale ligging, de praktische indeling van het gebouw en de vele functionele 
mogelijkheden maakt vooral het centrale podium dit gebouw uitermate geschikt voor dit doel. 
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Op grond van de uitvoeringsovereenkomst ontvangt De Kubus reeds subsidie voor dit doel. Met 

De Kubus zal worden nagegaan hoe een laagdrempelig gebruik van het gebouw door amateur-
kunstenaars kan worden geoptimaliseerd. Dit geldt in bepaalde mate ook voor Underground en 
de Agora.  

 stimuleren van actieve cultuurdeelname in het bijzonder door specifieke doelgroepen  

 
Aandachtspunt in het cultuurbeleid is het bereik van jongeren, allochtonen en ouderen. Ook 
hierin kunnen amateurverenigingen een rol spelen. Zoals hierboven is beschreven worden met 
name ouderen op dit moment al goed bereikt door de amateurverenigingen. Middels de be-
leidsregels willen wij stimuleren dat de amateurkunst verenigingen zich ook (meer) op jonge-
ren en allochtonen gaan richten. Hierbij moet aangetekend worden dat niet alle verenigingen 
en kunstvormen zich direct lenen voor het bereiken van jongeren en allochtonen. Hiervoor 
hebben we begrip. Wij verwachten wel van de amateurverenigingen dat zij binnen hun moge-

lijkheden voldoende uiting geven aan het karakter van Lelystad als een open, gastvrije en tole-
rante stad.  

Beeldende kunst  

 
De beeldende kunst is een middel om visueel en/of plastisch te verbeelden wat in de samenle-

ving leeft. Er zijn verschillende redenen om te investeren in het beeldende kunstklimaat van 
Lelystad. Een levendig beeldende kunstklimaat draagt bij aan het woon, werk- en leefklimaat 
van de stad. Inwoners kunnen van beeldende kunst in de openbare ruimte genieten en kennis 
maken met verassende ideeën en manieren om tegen de wereld aan te kijken. Beeldende 
kunst is ook onderdeel van de creatieve industrie. De aanwezigheid van kunstenaars zorgt voor  
een creatief vestigingsklimaat voor bedrijven en heeft een positieve invloed op het imago en de 

uitstraling van de stad.  
 

Doelstelling: In het kader van het beeldende kunstbeleid willen we faciliteiten bieden om beeldende 
kunstenaars en vormgevers aan Lelystad te binden.  

Beoogd effect: Toename van het aantal professionele kunstenaars dat in Lelystad als kunstenaar actief 
is. Indicator: aantal professionele kunstenaars in Lelystad. 
 

Beleidsmaatregelen voor de beeldende kunst 
 
 Werk en presentatievoorzieningen voor beeldend kunstenaars en vormgevers 

Om kunstenaars in de stad te behouden of aan te trekken is het uiteraard van belang dat er   
goede atelier- en tentoonstellingvoorzieningen voorhanden zijn. Momenteel kan de gemeente 
slecht in zeer beperkte mate en dan nog vaak op tijdelijke basis voorzien in een atelier. Een 
van de oorzaken is dat er in een jonge en zich ontwikkelende stad bijna geen gebouwen zijn te 

vinden waar betaalbare ateliervoorzieningen zijn te realiseren. De noodzaak voor goede ate-
lieraanbod in de stad wordt vanuit het oogpunt van binding van creativiteit echter wel erkent. 
In de komende beleidsperiode krijgt de ontwikkeling van het atelierbeleid daarom prioriteit. 
Het voornemen is het atelierbeleid te betrekken bij de uitwerking van de veranderopgave in 
een gemeentelijk meerjarenprogramma voor het maatschappelijk vastgoed.  

Een ander wezenlijk aandachtspunt betreft is de beperkte aanwezigheid van galeries en andere 

tentoonstellingsruimten voor beeldend kunstenaars. Hoewel in Lelystad een redelijk aantal 
(part time) galeries goed functioneren, is het galerieaanbod in met name het stadshart zeer 
beperkt. Het exploiteren van een galerie is primair een economische activiteit, waarbij het initi-
atief en het ondernemersrisico bij de cultureel ondernemer ligt. Toch is het ook voor het cultu-
rele klimaat en de dynamiek van de stad van belang dat er galeries en andere expositieruimten 
aanwezig zijn waar (lokale) beeldend kunstenaars hun werk kunnen tonen en verkopen. Wij 
zullen hier in elk geval zelf aan bijdragen door de expositiemogelijkheden in het (heringerichte) 

stadhuis te continueren. Maar daarnaast zal worden gekeken of we ook andere partijen kunnen 
stimuleren om in het stadshart (tijdelijke) expositieruimten voor beeldende kunst en vormge-
ving in te richten, met aandacht voor lokale en regionale kunstenaars. In veel gemeenten heeft 
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zo‟n tijdelijke culturele functie tevens bijgedragen aan het verbeteren van de omgeving en het  

marktgeoriënteerde object.   
 

 Voorzieningen voor ‘culturele broedplaatsen 

Door bureau Ma.aN uit Rotterdam is voor de Warande een plan ontwikkeld voor toepassing van 
kunst in de openbare ruimte: de „Warandewijzer‟. In de Warandewijzer neemt de boerderijka-
vel aan de Buizerdweg een belangrijke positie in. Analoog met het werkeiland in Lelystad-
haven dat vijftig jaar geleden als uitvalsbasis heeft gediend voor de inpoldering van zuidelijk 

Flevoland en de ontwikkeling van Lelystad, kan de boerderijkavel worden beschouwd als een 
„werkeiland‟ van waaruit de ontwikkeling van de Warande vorm krijgt. De kavel werd tot voor 
kort gebruikt voor agrarische activiteiten. De entree tot de boerderijkavel is de Buizerdweg, 
een toegangsweg tot het bosgebied Hollandse Hout en het natuurgebied de Oostvaardersplas-
sen. Deze weg zal later ook een belangrijke verbinding vormen naar de nieuwe wijk. Op de 
boerderijkavel staan nog diverse gebouwen die vanuit hun oorspronkelijke agrarische functie 

getransformeerd kunnen worden naar een informatiecentrum voor Warande in combinatie met 

een culturele functie. In de Warandewijzer wordt gedacht aan een gastatelier. Maar de locatie 
biedt goede mogelijkheden voor de inrichting een culturele broedplaats17. De vergelijking met 
de biologische broedplaatsen in de nabij gelegen Oostvaardersplassen ligt hierbij voor de hand. 
Als onderdeel van de broedplaatsfunctie kan aan de betreffende kunstenaar(s) de opdracht 
wordt verleend om in het gebied Warande regelmatig een kunstmanifestatie met een bovenlo-
kale uitstraling te organiseren. De voorziening op de boerderijkavel krijgt geen woonfunctie, 

maar fungeert als een „productiekantoor‟ voor kunstmanifestaties in de Warande. Voor de cul-
turele programmering van de Warande kan eventueel een intendant worden aangesteld. 

In een later stadium kunnen de ruimten eventueel in de vorm van gastatelier tevens mogelijk-
heden kunnen bieden voor een „artists in residence project‟. Hierbij kan werk-atelierruimte  be-
schikbaar worden gesteld aan een lokale of een (inter)nationale beeldend kunstenaar(s) voor 
een periode van minimaal 6 tot maximaal 12 maanden met als opdracht dat elke werkperiode 
een beeldend kunstwerk oplevert voor de Warande, al dan niet van tijdelijke aard. 

 Centrum Beeldende Kunst Flevoland 

Het CBK Flevoland is een ontmoetingsplek voor kunstenaars en publiek. Professioneel werken-
de kunstenaars die wonen en/of werken in Flevoland kunnen zich inschrijven bij de kunste-
naarsdocumentatie van CBK Flevoland. Alle kunstenaars die zich aanmelden worden getoetst 
op professionaliteit. Met de kunstenaarsdocumentatie zijn beeldende kunstenaars uit Flevoland 
op één centrale plek on line te vinden. Opdrachtbemiddeling, kunstaankopen, tentoonstellingen 

en informatieverstrekking wordt op deze manier vereenvoudigd. Daarnaast organiseert het 
CBK Flevoland regelmatig tentoonstellingen van en projecten met werk van Flevolandse kun-
stenaars. In de Roestbak in Almere is daarvoor een speciale tentoonstellingsruimte ingericht. 
Het CBK Flevoland wordt tot 2008 door de provincie Flevoland gesubsidieerd van uit de geld-
stroom Beeldende Kunst en Vormgeving van het Rijk. Vanaf 2009 ontvangen Almere en Lely-
stad middelen uit deze geldstroom. Samen met de gemeente Almere zullen wij de subsidiering 
voor het CBK Flevoland continueren, waarbij het CBK de opdracht krijgt om ook in Lelystad 

tentoonstellingen van Flevolandse kunstenaars te organiseren.    
 

 

 

                                                
17 Broedplaats: een complex van werk- en oefenruimten, al dan niet in combinatie met woonruimten, voor een 

samenwerkende groep van overwegend culturele/creatieve ondernemers en kunstenaars(groepen), waar zij onder 
de juiste financiële en facilitaire condities en in een inspirerend klimaat hun werk kunnen produceren en presente-
ren, niet primair gericht op commercieel succes 
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Thema Identiteit 

 
Binnen dit thema behoren de inspanningen die vanuit het cultuurbeleid worden verricht om de identi-
teit van Lelystad te versterken. Het gaat daarbij om aandacht voor kunst in de openbare ruimte, bij-
zondere gezichtsbepalende culturele activiteiten, cultuurhistorie en archeologie. 

Beeldende kunst 

De beeldende kunst is een middel om visueel en/of plastisch te verbeelden wat in de samenle-
ving leeft. Er zijn verschillende redenen om te investeren in het beeldende kunstklimaat van 
Lelystad. Een levendig beeldende kunstklimaat draagt bij aan een attractief het woon, werk- en 
leefklimaat van de stad. Inwoners kunnen van beeldende kunst in de openbare ruimte genieten 
en kennis maken met verassende ideeën en zienswijzen om tegen de wereld aan te kijken.  
 
In het afgelopen decennium heeft Lelystad geen structureel beleid ontwikkeld om met de 

plaatsing van kunstwerken de visuele kwaliteit van markante plekken in het centrum en het 
buitengebied te vergroten. De moeilijke financiële situatie waarin onze gemeente in verkeerde 
noopte destijds tot afschaffing van de 1% regeling en een grote terughoudendheid ten opzichte 
van het verstrekken van opdrachten. Desalniettemin kon de openbare ruimte van Lelystad het 
afgelopen decennium incidenteel worden verrijkt met bijzonder kunstwerkenwerken. Zo werd 
met de plaatsing van het kunstwerk Regenboog van Jan de Baat de revitalisering van een wijk 

(Wold) afgerond. Hans van Houwelingen gaf met de Zuil van Lely de stad een hart en met de 
realisatie van het landschapskunstwerk Exposure van de Britse kunstenaar Antony Gormley 
krijgt de kust van Lelystad binnenkort een bijzonder landmark.  

 
Doelstelling: Met de plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte en de subsidiering van kunst-
manifestaties die gezichtsbepalend zijn voor Lelystad, willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van  de openbare ruimte en de identiteit van Lelystad. 

Beoogd effect: Versterking van de kwaliteit en herkenbaarheid van de openbare ruimte 
Indicator: Percentage inwoners dat tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte 

 

Beleidsmaatregelen beeldende kunst 

 Betere spreiding beeldende kunst in de openbare ruimte over de stad 

Beeldende kunst in de openbare ruimte heeft in onze gemeente een belangrijk functie bij het 
bevorderen van een aantrekkelijk leefklimaat. Tijdens de RIJP periode is veel aandacht besteed 

aan plaatsing aan kunst in de openbare ruimte. In latere perioden ontbraken daar de middelen 
of de aandacht voor. Dit heeft ertoe geleid dat de spreiding van kunst in de openbare ruimte 
onevenredig is. In de oudere wijken staat relatief veel kunst, terwijl in de jongere wijken het 
kunstaanbod gering is. Bij een aantal bestaande kunstwerken is de omgeving in de loop der ja-
ren dermate gewijzigd dat het kunstwerk op de locatie niet meer volledig tot recht komt. In-
dien mogelijk zullen we kijken of in dat geval een kunstwerk kan worden verplaatst naar een 

nieuwe locatie waar het kunstwerk wel tot zijn recht komt. Hierbij gaat een voorkeur uit voor  
verplaatsing naar de wijken met weinig kunstwerken.   

 Programma Kunst op rotondes 

Vanuit het project Hoofdwegennet is het idee ontwikkeld het middenterrein van rotonden op de 
Hoofdwegen in te vullen door middel van kunstuitingen. Deze kunstuitingen komen, mede naar 
aanleiding van belangstelling uit ondernemerskringen, in aanmerking voor sponsoring. De ver-
wachting is dat deze kunstuitingen op het hoofdwegennet een positief effect hebben op de uit-

straling van Lelystad.  Er wordt een meerwaarde gecreëerd voor Lelystad; de herkenbaarheid 
van de stad wordt uitgebreid, de plaatsbepaling binnen de stad duidelijker en er wordt een bij-
drage geleverd aan vergroting van de uitstraling in de ruimtelijke invulling, binnen de stedelij-
ke omgeving. Sponsoring van kunstuitingen op rotonden is voor het bedrijfsleven een moge-
lijkheid om haar betrokkenheid bij de samenleving  en Lelystad in het bijzonder te tonen.  

 Onderzoek naar structurele financiering voor beeldende kunst in de openbare ruimte  
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Beeldende kunst in de openbare ruimte zorgt niet alleen voor versterking van de visuele kwali-

teit van een gebied. Het draagt ook bij aan de eigen identiteit van een stad. Zie de plaatsing 
van De zuil van Lely van Hans van Houwelingen, als icoon voor het centrum van de stad. Met 
de oog op de kwalitatieve ontwikkeling van onze stad vinden wij het van belang om deze bij-
drage aan de openbare ruimte een structureel karakter te geven. Door de Rijksdienst IJssel-
meerpolders werd met de 1%-regeling, waarbij een procent van de bouwkosten van rijksge-
bouwen werd gereserveerd voor beeldende kunst, de basis gelegd voor een kwalitatief hoog-
waardige collectie kunstwerken in de openbare ruimte. De 1% -regeling is al jaren geleden 

vanuit een bezuinigingsmotieven afgeschaft. In de cultuurnota-periode gaan we onderzoeken 
of er mogelijkheden er zijn om wederom middelen vrij te maken voor een structurele toepas-
sing van kunst in de openbare ruimte. 

 Aankoopbudget gemeentelijke collectie 

In 2002 is bij wijziging van de regeling Geldstroom lagere overheden er geen budget meer 
voor de  aankoop van kunstwerken voor het stadhuis. De huidige collectie van kunstwerken  is 

zeer verouderd en bestaat in belangrijke mate uit werken uit de voormalige BKR-collectie. Om 

na de herinrichting van het stadhuis de medewerkers voor inrichting van hun werkruimten een 
adequate collectie kunstwerken aan te kunnen bieden is een uitbreiding van hedendaagse 
kunstwerken – met voorkeur voor werken van lokale en regionale kunstenaars - noodzakelijk. 
Daartoe gaan we vanaf 2009 jaarlijks een budget van € 5000,-- reserveren.    

 Onderhoudsprogramma gemeentelijke collectie 

In de auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting 

hebben dit werk naar behoren te beheren, te onderhouden en waar nodig te restaureren. Als 
eigenaar van een groot aantal kunstwerken draagt dus ook de gemeente deze verantwoorde-
lijkheid. Daarnaast is het bij enkele kunstwerken(o.a. de  Zuil van Lely) voor de openbare vei-
ligheid noodzakelijk dat de constructie van de werken periodiek worden geïnspecteerd. Voor de 
gemeentelijke kunstcollectie in de openbare ruimte is in samenwerking met externe deskundi-
gen een meerjarig onderhoud- en inspectieprogramma opgesteld. Dit onderhoudsprogramma 
wordt in 2009 - 2012 gecontinueerd. 

 Implementatie Warandewijzer 

De gemeente Lelystad heeft zich ten doel gesteld om te groeien naar een bevolkingsaantal van 
80.000 inwoners. Deze groei dient vooral plaats te vinden in uitbreidingslocaties, in het bijzon-
der Warande. De ambities en beelden voor Warande zijn in 2003 uitgewerkt in het 'Omge-
vingsplan voor Lelystad-Zuid'.  In het Ontwikkelingsplan is aandacht voor de beeldkwaliteit die 
voor Warande wordt geambieerd. De toepassing van kunst heeft aldus het Ontwikkelingsplan 

een meerwaarde voor beleving  en herkenning en identiteit. De gemeente heeft buro MA.AN uit 
Rotterdam gevraagd voor Warande een beeldend masterplan te maken. De „Warandewijzer‟ 
(2007) is daarvan het resultaat. Het geeft een voor Nederlandse begrippen unieke aanpak 
weer van hoe beeldende kunst gelijk op kan gaan met het bouwen van een wijk. In het ont-
wikkelingsplan voor Warande is omschreven dat de kwaliteit van de aanleg van dit landschap 
in het hele plan en gedurende de totale looptijd continue is. Het argument van continuïteit 
geldt ook bij de in de Warandewijzer voorgestelde toepassing van kunst in de openbare ruimte. 

In de „Warandewijzer‟ wordt op deze continuïteit ingespeeld door bij voorhand geen concrete 
kunstopgaven voor specifieke locaties in Warande te benoemen, maar bewust ruimte te bieden 

aan en gebruik te maken van de ontwikkeling die Warande als uitbreidingslocatie de komende 
jaren door gaat maken. De uitwerking van enkele zogeheten „observaties‟ en van kunsttoepas-
singen in de verschillende ontwikkelingsstadia van de Warande, zijn vervolgens niet alleen 
vanuit een culturele optiek zeer interessant te noemen, maar hebben ook de potentie bij te 
dragen aan de promotie van het gebied (branding) als een hoogwaardige gebied en een bij-

zondere woonlocatie voor de beoogde bewoners afkomstig buiten Lelystad.  De culturele opga-
ve voor Warande wordt daarmee onderdeel van een strategisch proces, waarbij wordt aange-
haakt bij het marketingplan voor Warande. 

Letteren 

Doelstelling: Met de subsidiering van literaire manifestaties die gezichtsbepalend zijn voor Lelystad, 
willen we de identiteit van Lelystad tot uitdrukking brengen. 
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Beoogd effect:versterking van de binding met Lelystad   

Indicator: percentage inwoners dat zich verbonden voelt met Lelystad 
 

Beleidsmaatregelen letteren 

 Stadsdichter  

Lelystad is volop in ontwikkeling. De stad groeit, het stadshart en de kust krijgen een nieuw 
aanzien. Het nieuwe elan van Lelystad biedt volop aanknopingspunten voor een poëtische be-
spiegeling. Om die reden wordt tweejaarlijks een stadsdichter benoemd. De stadsdichter heeft  

als taak om in deze periode jaarlijks zes gedichten te schrijven naar aanleiding van bijzondere 
gebeurtenissen in de stad. Deze gedichten worden in elk geval geplaatst in publicaties van de 
gemeenten. Verder wordt nog bezien of een of meer van deze gedichten, tijdelijk of perma-
nent, kunnen worden tentoongesteld, bijvoorbeeld middels een muurschildering, plaquette, ex-
positie, als poëzieroute of anderszins. 

 Subsidies festivals en manifestaties 

Nederland kent maar enkele literaire festivals op locatie. Sunsation is daar een van, en qua 
omvang het tweede poëziefestival van Nederland. De locatie, het kunstwerk van Robert Morris, 
draagt bij aan het bijzondere karakter. Gezien het  - ook voor Nederland - unieke en kwalita-
tieve karakter van dit festival en de bijdrage van het festival aan de identiteit van Lelystad zijn 
wij voornemens om de subsidie aan Sunsation voor de periode 2009 – 2012 een meerjarig ka-
rakter te geven. Dit geldt ook voor de Nationale Stadsdichtersdag, onder de voorwaarde dat de 
publieke belangstelling voor de dag toeneemt. 

 

Audiovisueel 

 Budgetsubsidie voor de Stichting Nationaal Filmfestival voor Scholieren 

Het Nationaal Filmfestival voor Scholieren heeft de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling 
door gemaakt. Van een lokaal initiatief van de SGL om haar leerlingen een podium te bieden 

om zelfgemaakte filmproducties in competitieverband te kunnen tonen, heeft het festival zich 
in enkele jaren ontwikkeld tot een nationaal evenement met inzendingen van een groot aantal 

scholen in Nederland. Het festival heeft ook relaties met internationale scholieren filmfestivals, 
waar inzendingen uit Nederland – met name uit Lelystad -  hoge ogen gooien. Het Nationaal 
Filmfestival voor Scholieren is voor de doelgroep een uniek cultureel evenement. Het is bijzon-
der dat het festival in Lelystad wordt georganiseerd. Gezien het  unieke en kwalitatieve karak-
ter van dit festival en de betekenis van het festival voor de identiteit van Lelystad, zijn wij 
voornemens het festival voor de periode 2009 – 2012 te subsidiëren. 

Cultureel erfgoed 

 
Bij de behandeling van het Structuurplan Lelystad 2015 heeft de raad aangeven behoefte te 
hebben aan meer inzicht in het cultuurhistorisch erfgoed in Lelystad. In opdracht van de ge-
meente Lelystad heeft het Bureau STOA in 2007 een inventarisatie gedaan en een waardering 

opgesteld van het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed in Lelystad.   

Strikte regelgeving met betrekking tot behoud van cultuurhistorische en archeologische ele-
menten kan (soms onbedoeld) een verstikkend effect hebben op de ontwikkelingsmogelijkhe-
den die elk tijd nodig heeft. Door uit te gaan vanuit het principe van „behoud door ontwikke-
ling‟, kan een beter evenwicht gevonden worden tussen respect voor het verleden en ruimte 
voor ontwikkeling „Behoud door ontwikkeling‟ staat voor een beleidsmatige aanpak dat zijn 
oorsprong vindt in de nota Belverdere (1999) van het rijk. Binnen het concept van „Behoud 

door ontwikkeling‟ wordt het cultuurhistorisch erfgoed niet louter beschermd, maar worden de 
cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten benut bij ruimtelijke vraagstukken op bijvoor-
beeld het gebied van woningbouw, infrastructuur en natuurontwikkeling. Cultuurhistorie kan 
worden ingezet als kennis- en inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen direct of indirect verwijzen naar bijzondere cultuurhistori-
sche en archeologische waarden in het betreffende gebied. Daarmee kan het unieke karakter 
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van de nieuwe ontwikkeling worden versterkt en wordt het risico op een te grote eenvormig-

heid in de openbare ruimte beperkt.  Vormgeving van de openbare ruimte met respect voor de 
cultuurhistorie vergroot de kwaliteit, de herkenbaarheid en daarmee de identiteit van de inrich-
ting van Lelystad. Door cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten van een gebied of een 
object als uitgangspunt te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen, kan aan die ruimtelijke ont-
wikkeling een bijzondere historische betekenis worden gegeven die een bijdrage kan leveren 
de identiteit van Lelystad. Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed heeft een economische 
component. Cultuurhistorisch erfgoed en archeologie staan tegenwoordig sterk in de publieke 

belangstelling. Cultuurhistorisch erfgoed en archeologie hebben daardoor naast de ruimtelijke 
aspecten ook een toeristisch-recreatieve waarde gekregen, met een meerwaarde voor de loka-
le economie. Daarmee worden de waarden van het cultuurhistorisch erfgoed direct betrokken 
bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en er niet buiten geplaatst. Dit komt niet alleen 
het erfgoed ten goede (behoud), maar ook de kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp. (ontwikke-
ling). In Lelystad is bij de ontwikkeling van het Werkeiland Lelystad-haven, dit principe reeds 

toegepast. Verder heeft het Nieuw Land Erfgoedcentrum een belangrijke functie bij het verza-
melen en presenteren van informatie over het immateriële culturele erfgoed met betrekking tot 

de samenlevingsopbouw in de polder.    

Doelstelling: Met het beleid op het gebied van cultuurhistorie willen we de kennis en bewustwording 
van de inwoners en bezoekers over de cultuurhistorische kwaliteiten van Lelystad bevorderen. Het 
beleid dient bij te dragen aan een hogere ruimtelijke kwaliteit en een herkenbaar (identiteitsvol) Lely-
stad en aan de versterking van de aantrekkingskracht van Lelystad voor toeristen. 

 
Beoogd effect:versterking van de binding van de inwoners met Lelystad   
Indicator: percentage inwoners dat zich verbonden voelt met Lelystad 
 

 
Beleidsmaatregelen cultureel erfgoed 

 Gemeentelijke monumentenverordening en monumentencommissie 

Op grond van een op handen zijnde wijziging van de Monumentenwet 1988, dienen gemeenten 

vanaf 1 januari 2009 te beschikken over een gemeentelijke monumentenverordening en een 
onafhankelijke monumentencommissie. De monumentencommissie kan eventueel voor meer-
dere gemeenten werkzaam zijn, waarmee de mogelijkheid voor een regionale monumenten-
commissie kan worden overwogen. Een andere optie die zal worden onderzocht is of de taken  
van de monumentencommissie kunnen worden ondergebracht bij de huidige welstandcommis-

sie. Voorwaarde is dat de monumentencommissie onafhankelijk kan opereren. 

 Onderzoek  effecten gemeentelijke monumenten. 
  

Voorafgaand aan het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst, aan de hand van de 
volgende gebouwen en complexen voor een periode van 10 jaar in kaart te brengen wat de fi-
nanciële en ruimtelijke consequenties zijn van een gemeentelijke monumentenlijst: Werkei-
land; Gemaal Wortman; Houtribsluizen; Viskwekerwoningen; Rode Klif; Smedinghuis; NS-

Station Lelystad Centrum; Stadhuis; CKC De Kubus;  De periode van 10 jaar wordt verdeeld in 
2 perioden van 5 jaar. Voor de eerste periode wordt met terugwerkende kracht gekeken naar 
de effecten op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar (2003 – 2007) en de twee-

de periode strekt zicht uit over de komende 5 jaar (2008 – 2012). 

Archeologie 

Omdat in Nederland de meeste beslissingen over de ruimtelijke ordening op gemeentelijk ni-
veau worden genomen heeft het rijk haar beleid ten aanzien van het archeologisch erfgoed 

verregaand gedecentraliseerd. Dat betekent dat bij de meeste ruimtelijke ingrepen de gemeen-
te het bevoegd gezag krijgt (in theorie al is) inzake beslissingen over de archeologische mo-
numentenzorg. Binnen de kaders van het provinciale en rijksbeleid krijgen gemeenten en pro-
vincies grotere vrijheid om daar naar eigen inzicht (financieel en beleidsmatig) vorm aan te 
geven. 

De hierboven bespreken ontwikkelingen zijn, na een jarenlang wetgevingstraject, uiteindelijk in 

2007 verankerd in de herziening van de Monumentenwet 1988. In de systematiek van deze 
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wet is vooruitgelopen op de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, die naar verwachting me-

dio 2008 in werking treedt. Met de Wet op de archeologische monumentenzorg, gecombineerd 
met de aanstaande herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zal de zorg voor ar-
cheologische waarden volledig geïntegreerd zijn in de systematiek van de ruimtelijke ordening 
in Nederland. Daarmee wordt de geleidelijke decentralisatie van overheidstaken voltooid, die 
het rijksbeleid over de ruimtelijke ordening en monumenten sinds de jaren negentig kenmerkt. 
Tegelijk worden gemeenten daarmee uitvoerder van het rijks- en provinciale beleid voor het 
behoud van het bodemarchief en het streven naar versterking van de kwaliteit van de leefom-

geving. 

De bescherming van het archeologisch erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruim-
telijke ontwikkeling zijn het onderwerp van het Europese Verdrag van Malta18. Aan de basis 
van het verdrag ligt de constatering dat overal in Europa de ruimtelijke inrichting steeds vaker 
gepaard gaat met steeds omvangrijkere ingrepen in de bodem. Daarbij dreigen vele sporen 
van samenlevingen uit het verleden ongezien en voor altijd te worden uitgewist. De kern van 

„Malta‟ is dat de cultuurhistorische en archeologische waarden als “gemeenschappelijk Euro-

pees erfgoed” beschermd en beheerd moet worden. Inmiddels zijn de gemeentelijke besluiten 
op het gebied van ruimtelijke ordening al grotendeels „Malta-proof„. In bestemmingsplannen 
worden archeologische paragrafen opgenomen en er worden voorschriften aan verboden ter 
bescherming van de archeologische waarden. Voordat er bodemingrepen kunnen plaatsvinden 
dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van archeologische waarden. 

 

De vertaling van het Verdrag van Malta is terug te vinden in de Nota Archeologiebeleid Provin-
cie Flevoland. Het gebiedsgerichte cultuurhistorische beleid is opgenomen in het Provinciaal 
omgevingsplan (POP) 2006. De zorg voor archeologische waarden in de categorie „archeologi-
sche aandachtsgebieden‟ ziet de provincie als een primaire verantwoordelijkheid voor de ge-
meenten. Voor deze gebieden stimuleert de provincie de gemeenten om archeologische be-
leidskaarten op te stellen, waarmee zij de archeologisch ruimtelijke prioriteiten vaststellen. Zo-
lang deze beleidskaarten er niet zijn blijft het toetsingsregime zoals vastgelegd in de Handrei-

king gemeentelijke plannen gehandhaafd. Eén van de belangrijkste verschillen tussen het oude 
en het nieuwe stelsel is dat gemeenten op basis van de Monumentenwet en de Wet op de AMZ 
de rol van bevoegd gezag krijgen. Dit betekent dat de zorg voor het bodemarchief niet langer 

vrijblijvend is, maar zij de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de archeologische monu-
mentenzorg. 

Beleidsmaatregelen archeologie 

 

 Voor het gemeentelijk archeologiebeleid wordt een aparte beleidsnota archeologiebe-
leid opgesteld. 

 

                                                
18

 Verdrag van Malta of Verdrag van Valetta: Europees verdrag dat door Nederland in 1992 is ondertekend. 
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Thema Ontmoeting 
 

Binnen dit thema vallen de inspanningen die vanuit het cultuurbeleid worden verricht om inwoners en 
bezoekers van Lelystad in gelegenheid te stellen kennis te nemen van kunst- en cultuuruitingen èn de 

interactie tussen inwoners te stimuleren.  
 

Podiumkunsten 

 
Een theater heeft een belangrijke sociale functie in een stad. Het is een plek waar mensen sa-
menkomen om een voorstelling of een concert te bezoeken en elkaar ontmoeten. Een plek 
waar op vele manieren van podiumkunsten kan worden genoten, maar waar ook op commerci-
ele basis congressen en symposia plaats kunnen vinden. In die zin gaan in het theater cultuur 
en economie hand en hand. Voor wat betreft de distributie van de podiumkunsten, is Neder-

land goed georganiseerd. Volgens sommigen misschien wel te goed. Anders dan in andere lan-
den is de bouw van een  theater een lokale aangelegenheid. Tegenwoordig heeft dan ook vrij-
wel iedere stad en middelgrote  plaats in Nederland een theater, of anders wel de ambitie om 
binnenkort een theater te bouwen. Nederland heeft hierdoor vrijwel de grootste theaterdicht-
heid ter wereld. Oorzaken zijn de toegenomen welvaart, het beleid van de horizontale cultuur-
spreiding19 en de citymarketing van lokale overheden. 20. Door de grote dichtheid aan theaters 
met een vergelijkbaar aanbod is de actieradius van de gemiddeld toeschouwer in Nederland 

zo‟n 20 kilometer. Alleen voor bijzondere producties reist het publiek verder. Daarmee heeft 
een theater vooral een lokale functie. Gelijk met deze dichtheid aan podia, is ook de verschei-
denheid in het aanbod aan gesubsidieerde en commerciële podiumkunsten de afgelopen de-
cennia aanzienlijk toegenomen. Met name voor de kleine zaal is een breed spectrum aan thea-
ter, muziek en kleinkunstproducties (o.a. cabaret) ontstaan. Daarnaast worden steeds vaker 
interessante podiumkunstproducties gemaakt die voor de enscenering gebruik maken van bij-
zondere locaties buiten het theater.  

 

Bereik 
Wanneer wordt gekeken naar de deelname aan de podiumkunsten in Lelystad, dan is sprake 
van een belangrijke toename. Uit de Cultuurpeiling 2007 blijkt dat ongeveer 70% van de vol-
wassen (18 jaar en ouder) Lelystedelingen minimaal één keer een voorstelling21 bezocht. In 
2004 was dit nog 59%. Deze groei in deelname aan de podiumkunsten zien we ook bij jonge-

ren. Het aantal voorstellingen dat wordt bezocht is de afgelopen jaren wel gedaald van 7 keer 
naar gemiddeld 6 keer per jaar.  Wel worden er nu meer verschillende typen voorstellingen be-
zocht. Interessant is natuurlijk om te zien hoeveel van deze bezoeken in Lelystad plaats vin-
den. In de periode van eind 2006  tot eind 2007 heeft  46% van de volwassen Lelystedelingen 
heeft minstens één keer het Agora theater bezocht.  21% van de inwoners kwam in De Kubus 
en 8% heeft Underground bezocht. In 2004 lagen deze bezoekcijfers nog respectievelijk 28%, 
17% en 6%. Maar is dat jaar was de Agora vanaf juni gesloten. Het Agora theater is medio 

2007 heropend. De bezoek aan het theater lijken in korte tijd weer op het niveau van voor de 
sloop te zijn teruggekomen.(2003: 49%). Ook Underground wordt beter bezocht, met name 
door de leeftijdsgroep 18-23 jaar (11% - 20%). Bij de groep 12-17 jaar is het bezoek aan Un-

derground de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven (28%-29%).  
Wanneer we kijken naar de belangstelling voor de diverse locatievoorstellingen en festivals, 
dan zijn bij volwassen het Stadshartfestival en het Waterfestival (beide 28%) populair. Bij jon-
geren is het vooral het Stadshartfestival favoriet, gevolgd door het Waterfestival en de Dance 

tour. Opvallend is overigens dat het bezoek aan muziekuitvoeringen zoals opera‟s en operettes, 

                                                
19

 Podiumkunst producties worden gemaakt met als doel naar theaters door het heel Nederland te reizen. In andere 

landen reizen producties zelden: dit zijn standplaatsproducties. In Nederland wordt dit systeem alleen bij grote 
musicals en de Nederlandse opera toegepast. 
20

 Economie van het theater, Cees Langeveld (2006) 
21 RCO-definitie van podiumkunsten: concert pop/wereld-muziek, cabaret of kleinkunst, musical, toneel, concert 
klassieke muziek, jazz-/blues, ballet/dans, dance/houseparty, opera/operette, koor, harmonie/ fanfare/brassband, 
literaire bijeenkomst, lezing over kunst/kunstgeschiedenis. 
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musicals, concerten (zowel klassiek als pop) en dance- en/of houseparty‟s, veelal buiten Lely-

stad plaats vindt.  
 

Doelstelling: Met het beleid voor de podiumkunsten willen wij de inwoners en bezoekers van Lelystad 
de gelegenheid bieden om door middel van het bezoeken van voorstellingen en uitvoeringen in Lely-
stad kennis te nemen een breed aanbod aan professionele podiumkunsten te bezoeken, uitgaande van 
een gedifferentieerde behoeftepatroon bij de Lelystadse bevolking.  
 

Beoogd effect: Toename van de deelname aan culturele activiteiten door de inwoners van Lelystad 
Indicator: Percentage inwoners dat gebruik maakt van het culturele aanbod in Lelystad. 

Beleidsmaatregelen podiumkunsten 

 
 Budgetsubsidiering Stichting Agora op basis van productbegroting en prestatiecontract  

In 2007 is het nieuwe Agora theater in gebruik genomen. Met twee technisch goed geoutilleer-

de theaterzalen van respectievelijk 750 plaatsen en 200 plaatsen, biedt het nieuwe theater de 
inwoners en bezoekers de mogelijkheid om in Lelystad een breed aanbod van professionele 
voorstellingen (theater, muziek cabaret, musical, e.d. ) te bezoeken.  

Het nieuwe theater wordt net als het voormalige cultureel centrum Agora door de Stichting 
Agora geëxploiteerd. Ten behoeve van de exploitatie verzorgt de stichting niet alleen een cul-
tureel programma, maar organiseert de stichting ook commerciële activiteiten zoals congres-
sen, symposia en bedrijfspresentaties. Tot op heden ontving de Stichting Agora op grond van 

een seizoensbegroting jaarlijks een exploitatiesubsidie van de gemeente. Nu het nieuwe thea-
ter in gebruik is genomen, zal aan de Stichting Agora op grond van een productbegroting en 
een uitvoeringsovereenkomst een budgetsubsidie worden verleend. Bij het oude theater waren 
er vanuit het gemeentelijk beleid geen beleidslijnen opgesteld m.b.t. tot de culturele functies 
van het theater, behalve dat de St. Agora moest voorzien in een professioneel podiumaanbod 
voor de inwoners van Lelystad. Nu het nieuwe theater gereed is vormen prestatieafspraken 
over de culturele functie van het theater de basis voor de uitvoeringsovereenkomst.  

Het nieuwe theater zal door de programmering van de grote zaal en kleine zaal een impuls 
moeten geven aan het culturele klimaat van Lelystad. De culturele programmering zal vol-
doende differentiatie moeten bieden van het landelijke aanbod van groot- en kleinschalige po-
diumkunsten zoals theater, dans, muziek, cabaret en overige podiumkunstvormen, conform de 
VSCD-typologie van een „lokaal theater‟.22  Hiermee dient goed rekening te worden gehouden 
met de voorkeuren van te onderscheiden doelgroepen. Met andere woorden: het theater dient 

een voorziening voor alle Lelystedelingen te zijn. Met het oog op de beperkte beschikbaarheid 
van adequate podiumaccommodaties in onze gemeente, zal het theater ook onderdak moeten 
bieden aan andere (culturele) evenementen. Daarbij zal het nieuwe theater onder meer een 
betaalbaar podium moeten gaan bieden voor de Lelystadse amateurkunstgezelschappen voor 
het uitvoeren van concerten, voorstellingen en presentaties.  

Opstartfase 

In 2007 zijn met de Stichting Agora afspraken gemaakt over het culturele ambitieniveau en de 

omvang van de subsidie. Bij een volledig seizoen wordt uitgegaan van een cultureel aanbod 

met 122 voorstellingen per seizoen. Met dit aantal voorstellingen wil de Stichting Agora het 
culturele gebruiksrendement van het nieuwe gebouw verbeteren en het culturele klimaat in Le-
lystad versterken. De commerciële activiteiten waarvoor het gebouw zich ook leent dienen bij 
te dragen aan de exploitatie van het gebouw. Het nieuwe theater bevindt zich momenteel in de 
opstartfase. De exploitatiemogelijkheden van het nieuwe theater zijn op basis van kengetallen 
uitvoerig verkend, maar blijven uiteindelijk aannames. Pas met het gebruik van het nieuwe 

theater wordt zichtbaar hoe de culturele en de commerciële exploitatiemogelijkheden van het 
nieuwe theater in de Lelystadse context zich werkelijk kunnen ontwikkelen. Aan de hand van 
een evaluatie wordt vastgesteld hoe de exploitatie zich daadwerkelijk ontwikkelt en zal worden 
besloten om het huidige omvang van het culturele aanbod te handhaven of te kiezen voor een 
ander ambitieniveau. 

                                                
22 Bron: Podia 2003, cijfers en kengetallen, VSCD (Amsterdam, 2004) 
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 Gebouw  

De gemeente is eigenaar van het theater waarin de stichting Agora is gevestigd en haar activi-
teiten organiseert. Het gebouw heeft twee technisch goed geoutilleerde theaterzalen van res-
pectievelijk 750 plaatsen en 200 plaatsen, foyer en verschillende vergaderruimten, toegesne-
den op zowel de podiumkunst- en de commerciële activiteiten die de stichting organiseert. Het 
gebouw wordt beheerd door de afdeling Gebouwenbeheer van de gemeente en door deze afde-
ling verhuurd aan de stichting Agora. 

 Versterken samenwerking Agora met andere culturele instellingen/initiatieven 

 
De drie belangrijkste podiavoorzieningen in Lelystad liggen op steenworp afstand van elkaar. 
De organisaties van het theater Agora, De Kubus en Underground willen deze ligging goed 
gaan benutten en hebben besloten om in AKU-verband inhoudelijk en marketingtechnisch sa-
men te gaan werken. Het stadshart gaat tevens ruimte bieden aan de nieuwe bibliotheek en op 

termijn  een nieuwe bioscoop en aan avondhoreca. Naast de geografische afstemming, dient 
ook inhoudelijke afstemming plaats te vinden tussen het theater en andere culturele voorzie-

ningen in de stad. Alleen met een goede samenhang tussen het aanbod en de activiteiten van 
de diverse culturele instellingen, kan een maximale synergie worden bereikt die nodig is om 
met de beschikbare middelen in Lelystad een optimaal cultureel klimaat te scheppen. Uiteraard 
geldt de noodzaak tot samenwerking en afstemming ook voor de relatie met de podiumkunst-

accommodaties in de ons omringende gemeenten. Met name op het gebied van de program-
mering en marketing liggen daar goede kansen.  

 Samenwerking tussen cultuurinstellingen met het onderwijs; 

Afstemming is ook gewenst met het onderwijs. Door de introductie van het vak CKV in het 
voortgezet onderwijs neemt de belangstelling vanuit het onderwijs voor een cultureel aanbod 
dat is afgestemd op kinderen en jongeren toe. De podia dienen daar adequaat op in te spelen 
door in overleg met het onderwijs in dit specifieke podiumaanbod te voorzien. Hierbij kan goed 

worden aangesloten bij de ruime ervaring die met name De Kubus op dit terrein heeft opge-
daan. 
 

 Ontwikkeling van Underground naar een zelfstandig Centrum voor de Popcultuur 

De voorzieningen die in Underground zijn getroffen maken het mogelijk om in de accommoda-
tie popconcerten van beperkte omvang (250 - 400 personen) plaats te laten vinden. Un-
derground wordt bezocht door ongeveer 25% van de jongeren in Lelystad en 7% van de vol-

wassenen.  

Nadat Underground drie jaar had gefunctioneerd, heeft  De Kubus een onafhankelijk onderzoek 
uit te laten voeren naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor Underground. Uit dit onderzoek 
bleek dat  oorspronkelijke (idealistische) beleidsdoelstelling van een jongerencultuurhuis (cul-
tuur in combinatie met jongerenwerk) te vaag was en in de praktijk niet tot het beoogde resul-
taat leidde. Underground ging gebukt onder onduidelijkheid en dubbele verwachtingen bij de 

verschillende stakeholders. De behoefte aan een eenduidig concept bleek in de hele organisatie 
aanwezig.  

Deze conclusies van het onderzoek sluiten aan bij een landelijke tendens. Veel Nederlandse 

jongerencultuurcentra en poppodia hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld van een acti-
viteitenplek voor jongeren tot een volwaardige culturele voorziening voor een brede doelgroep. 
Deze podia worden vaker poppodium genoemd dan jongerencultuurcentrum. Dit sluit aan bij 
de ervaring dat het succes van een voorziening wordt bepaald door de culturele geloofwaardig-

heid. Het huidige poppubliek is verbreed en beslaat diverse generaties en daar wordt door deze 
podia handig op ingespeeld. De podia hebben zich daardoor ontwikkeld tot goed georganiseer-
de culturele ondernemingen, die zich voor een deel zelf kunnen bedruipen. 

Volgens het onderzoek lijkt in Lelystad (en de regio) voldoende ruimte voor een bescheiden, 
maar volwaardig (pop)podium met activiteiten voor verschillende doelgroepen. De samenstel-
ling van het potentiële publiek vraagt wel om een geraffineerde combinatie van programmering 
en marketing. Voor een succesvolle ontwikkeling toekomst voor Underground dient daarom 

een duidelijke keuze te worden gemaakt in de richting van een volwaardig poppodium/centrum 
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voor popcultuur. Deze voorziening sluit beter aan bij behoefte van jongeren in Lelystad en ook 

via een volwaardig poppodium zijn er goede verbindingen met het jongerenbeleid te maken. 
De doelstellingen en bedrijfscultuur van een poppodium vragen om een grote autonomie en 
flexibiliteit voor de werkorganisatie. Inbedding van Underground in een groot Centrum voor 
kunst en Cultuur past daarbij niet. Dit betekent dat Underground in de komende jaren organi-
satorisch zal worden  losgekoppeld van de werkorganisatie van De Kubus. De activiteiten van 
Underground zullen worden ondergebracht bij een aparte werkorganisatie, maar deze werkor-
ganisatie krijgt in de vorm van een personele unie wel hetzelfde bestuur als de stichting De 

Kubus. Tussen de werkorganisaties van De Kubus en Underground kunnen vervolgens goede 
werkafspraken worden gemaakt voor facilitaire en administratieve samenwerking. Underground 
moet vervolgens in staat zijn om met het huidige subsidiebudget het poppodium/centrum voor 
popcultuur zelfstandig draaiende te krijgen. 

 Structureel subsidiebudget voor subsidie voor (kleinschalige) professionele podiumkunsten op 
bijzondere locaties 

 

Met het bestaande beleidsinstrumentarium worden bijna alle middelen uit het cultuurbeleid 
voor professionele podiumkunsten ingezet voor de culturele programmering van het theater 
Agora. De enige uitzondering hierop vormt de subsidie voor het jaarlijkse Uitgast festival. Het 
gevolg is, dat er daarmee geen middelen zijn om in Lelystad podiumkunstproducties op bijzon-
dere locaties mogelijk te maken. Vanwege het bijzondere karakter van dit soort voorstellingen, 
vormen locatieproducties niet alleen een interessante aanvulling op het reguliere programma in 

de Agora, maar weten zij vaak ook veel publiek te trekken. In 2005 en 2006 was het nog mo-
gelijk dit soort producties (o.a.  in het stadhuis, begraafplaats Ölandhorst, het Nieuw Land Erf-
goedcentrum en de Waterlely in het Natuurpark) te subsidiëren ten laste van het begrotings-
product Agora dat vanwege sluiting van het theater deels werd ingezet voor een alternatief po-
diumkunstaanbod. In 2007 was vanwege de opening van het nieuwe theater dit budget niet 
meer beschikbaar. Voor 2008 is voor dit doel via de Voorjaarsnota 2007 slechts een incidenteel 
budget beschikbaar gekomen. Omdat er nu kansen dreigen te worden gemist om de levendig-

heid van Lelystad te verbeteren, zal vanaf 2009 structureel een budget beschikbaar worden 
gesteld voor de subsidiering van professionele podiumproducties op bijzondere locaties. Gezien 

de positie die het festival heeft verworven, wordt de subsidie voor het Uitgast Festival in 2009 
– 2012 gecontinueerd. 

 

Beeldende Kunst 

 

Doelstelling: met het beleid willen we de inwoners van Lelystad in de gelegenheid stellen om kennis te 
nemen van de ontwikkelingen op het gebied van de beeldende kunst. 

Effect: Toename van de passieve cultuurparticipatie op het gebied van de beeldende kunst. 
Indicator: Percentage inwoners dat lid is van de kunstuitleen en het percentage inwoners dat de expo-
sities in het stadhuis bezoekt.  
 

 Subsidie Kunstuitleen 

In Lelystad kan een breed publiek door de Stichting Kunstuitleen Flevoland tegen lage kosten 
werk van professionele beeldend kunstenaars in huis halen. De kunstuitleen richt zich niet al-
leen op het uitlenen van werk aan particulieren, ook de belangstelling van het bedrijfsleven om 
kunst te lenen neemt de laatste jaren toe. Omdat wij het van belang vinden dat de inwoners 
van Lelystad in de gelegenheid worden gesteld om via de kunstuitleen beeldende kunst tegen 
een maatschappelijk aanvaardbaar tarief kunst te lenen, wordt de subsidie aan de stichting 

Kunstuitleen Flevoland voor de kunstuitleenfunctie gecontinueerd.  
 

 Exposities in het stadhuis 
 

Tot voor kort organiseerde de Stichting Passe Partout openbare exposities in de hal van het 
Stadhuis. Met deze exposities wordt aan de bezoekers aan het Stadhuis op een toegankelijke 

wijze inzicht gegeven in de ontwikkelingen in de beeldende kunst in Nederland. In 2008 is deze 
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functie overgenomen door de Stichting Kunstuitleen Flevoland. Omdat wij het van belang vin-

den dat de inwoners van Lelystad in de gelegenheid worden gesteld om via de exposities in het 
stadhuis kennis te nemen met beeldende kunst, wordt de subsidie aan de Stichting Kunstuit-
leen voor de expositiefunctie in het stadhuis voortgezet.  

 

Bibliotheekwerk  

Het openbare bibliotheekwerk vormt een zeer belangrijk onderdeel van de gemeente Lelystad. 
Tot 2007 fungeerde de Stichting Openbare Bibliotheek Lelystad (SOBL) als uitvoerend rechts-

persoon. Vanwege de nieuwe bibliotheekstructuur in Flevoland is het  bibliotheekwerk in Lely-
stad in 2007 ondergebracht bij de nieuwe stichting Flevomeer Bibliotheek. 

Bibliotheekvernieuwing 

Vanuit de constatering dat de historisch gegroeide structuur van de openbare bibliotheken door 
de diverse maatschappelijke veranderingen toe was aan vernieuwing, heeft de Stuurgroep Her-

structurering Openbaar Bibliotheekwerk (Commissie Meijer) in 2000 in opdracht van het minis-

terie van OC&W het rapport Open poort tot kennis opgesteld. De commissie Meijer heeft in dit 
rapport het concept van de „basisbibliotheek‟ geïntroduceerd. De „basisbibliotheek‟ is geen 
strikt omschreven model dat aan alle bibliotheken wordt opgelegd, maar staat voor een mo-
derne, slagvaardige, lokaal verankerde bibliotheekorganisatie die invulling kan geven aan de 
hedendaagse eisen die door de (potentiële) consument aan een moderne bibliotheek worden 
gesteld. Op basis van het rapport  Open Poort tot Kennis hebben het ministerie van OC&W, het 
IPO en de VNG in 2001 de Koepelconvenant Herstructurering openbare bibliotheken gesloten 

en is naar een nieuwe structuur voor het bibliotheekwerk toegewerkt. Deze landelijke ontwik-
keling heeft er geleid dat er in provincie Flevoland in 2007 twee basisbibliotheken zijn inge-
richt: een voor de gemeente Almere en de basisbibliotheek Flevomeer met lokale frontoffices in 
de gemeenten Zeewolde, Dronten, NOP, Urk en Lelystad. 

Het landelijke traject vernieuwing is ingezet om de dienstverlening van de bibliotheek over de 
volle breedte van de 5 kernfuncties van het bibliotheekwerk te verbeteren: Warenhuis van 
kennis en informatie; Centrum van ontwikkeling en educatie;  Encyclopedie van kunst en cul-

tuur; Inspiratiebron van lezen en literatuur en Podium voor ontmoeting en debat. De taken die 
de bibliotheek van oudsher verzorgde, de uitleenfunctie, de raadpleegfunctie en de inlichtin-
genfunctie, zijn geïntegreerd in deze vijf kernfuncties.  

In 2001 heeft het bureau Innogration in opdracht van de gemeente Lelystad de notitie Lees-
Wijzer23, opgesteld. Op grond van de aanbevelingen in de notitie Lees-Wijzer heeft de gemeen-
te in 2001 de volgende functies voor de openbare bibliotheek vastgesteld: Informatiefunctie: in 

de bibliotheek is informatie te verkrijgen van zeer gevarieerde aard; Educatiefunctie: de biblio-
theek biedt educatiemogelijkheden door middel van een open leercentrum, studieplekken en 
ondersteuning van schoolmediatheken; Cultuur- en ontmoetingsfunctie: de bibliotheek biedt 
internetcafé-achtige ontmoetingsplekken en een aanbod aan culturele activiteiten, met de na-
druk op literatuur. Deze functies sluiten grotendeels aan bij de 5 kernfuncties van het landelij-
ke proces van bibliotheekvernieuwing en vormen in grote lijnen nog steeds de uitgangspunten 
voor het gemeentelijk bibliotheekbeleid. 

Huisvesting 

De huidige huisvesting van de openbare bibliotheek in het stadhuis is om verschillende redenen 
niet ideaal. Zowel de ligging als de oppervlakte (2.540 m2) en de inrichting bieden onvoldoende 
mogelijkheden om de hierboven genoemde functies van een basisbibliotheek op adequate wijze 
uit te voeren. In 2009 zal de bibliotheek een nieuwe accommodatie aan het Wisselplein in ge-
bruik nemen. In deze nieuwe accommodatie kan de openbare bibliotheek beter uitvoering ge-
ven aan de verschillende kernfuncties. Met de nieuwe accommodatie kan ook beter worden in-

gespeeld op de toename van de vraag naar de diensten van de openbare bibliotheek die voort-
vloeit uit de groei van de bevolkingsomvang van Lelystad. De koppeling van de openbare bi-
bliotheek aan de West-entree van aan het stadhuis biedt een meerwaarde aan de informatie-

                                                
23

 Lees-Wijzer, meerjarenperspectief voor het gemeentelijk bibliotheekbeleid in de gemeente Lelystad. Innogration Management 
Consultants, (2001).  
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voorziening richting de burger van zowel de openbare bibliotheek als de gemeente. Ten slotte 

levert de grote en constante publieksstroom naar de bibliotheek een relevante impuls aan de 
ontwikkeling van het nieuwe stadshart.  

Bereik 

De afgelopen jaren is sprake van een lichte daling van het ledenpercentage, tot 22,6% van de 
Lelystadse bevolking. Deze daling is in lijn met de landelijke trend. Op landelijk niveau worden 
meer en meer collectieve campagnes geïnitieerd om het lezen en het gebruik van de (fysieke 
en digitale) bibliotheek te bevorderen. Het behoud van bestaande klanten en het vermarkten 

van nieuwe digitale producten zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Tegenover een daling in 
het aantal leden is echter een stijgende lijn zichtbaar bij een ander gebruik van de bibliotheek, 
namelijk als bezoeker/gebruiker. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in groeiende bezoe-
kersaantallen, met name door volwassenen (47%). Bij jongeren (55%) is een kleine daling 
zichtbaar. De bibliotheek wordt bezocht voor o.m. het lezen van tijdschriften, zoeken naar in-
formatie, gebruik van computerfaciliteiten en deelname aan (culturele) activiteiten. Door deze 

tendens, wint het bezoekersaantal in zeggenschap als indicator voor het bereik van het biblio-

theekwerk. 

 
Doelstelling: De gemeente ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners 
van Lelystad kunnen beschikken over een goede bibliotheekvoorziening waar burgers met hun kennis- 

en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van  een adequaat aanbod van geschre-
ven cultuur. 

Beoogd effect: Toename van de deelname aan bibliotheekwerk door de inwoners van Lelystad 
Indicator: Percentage inwoners dat gebruik maakt van de bibliotheek in Lelystad 
 

Beleidsmaatregelen bibliotheekwerk 

 

 Budgetsubsidie stichting Flevomeer Bibliotheek op basis van productbegroting en prestatiecontract 

De gemeente heeft een budgetrelatie met de Stichting Flevomeer Bibliotheek voor wat betreft de 
door de stichting te leveren producten op het gebied van het openbare bibliotheekwerk vanuit de 
locatie  (frontoffice) in Lelystad. De uit te voeren prestaties van de openbare bibliotheek worden 
vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst  tussen de gemeente Lelystad en de Stichting Fle-
vomeer Bibliotheek. Voor de dekking van de financiële consequenties van het uitvoeringsover-
eenkomst gelden de financiële kaders van het gemeentelijke meerjarenbudget voor het biblio-

theekwerk tot en met 2012. Vanaf 2008 is de subsidie voor het bibliotheekwerk structureel ver-
hoogd om de huisvestingslasten in de nieuwe accommodatie èn de extra inspanningen ten be-

hoeve van de bibliotheekvernieuwing te kunnen dekken. 

 Clickpunt/Digitaal trapveld 

In februari 2001 startte met het project Clickpunt een digitaal trapveld in Lelystad. Het digitaal 

trapveld is bedoeld om bewoners van de GSB-aandachtswijken in staat te stellen kennis te 
nemen van en vaardigheden op te doen met informatie- en communicatietechnologie. Het pro-
ject is zeer succesvol gebleken. In het kader van het Grotestedenbeleid wordt het Clickpunt in 

elk geval tot met 2009 worden. In 2009 wordt gekeken of het Clickpunt ook na 2009 zal wor-
den gecontinueerd.  

Cultuureducatie 

 

Kunsteducatie is leren over, door en met kunst en cultuur.24 Cultuureducatie zet mensen aan 
om kunst te bezoeken, aan kunst te doen en artistieke vaardigheden (verder) te ontwikkelen. 
Kunsteducatie stimuleert de creatieve vermogens van mensen, een competentie dat in onze 
samenleving steeds belangrijker wordt. Cultuur- en kunsteducatie geeft mensen de competen-

                                                
24 Kunsteducatie een Beleidshandreiking , De Kunstconnectie/VKV, VNG (2006).  
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ties die nodig zijn om zelf een gemotiveerd oordeel te vellen over het cultuuraanbod en biedt 

daarmee een basis om actief en bewust deel te kunnen nemen aan het culturele leven. 

Cultuureducatie heeft vanwege de competentieontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur 
een hechte relatie met amateurkunst, en kan de basis vormen voor een persoonlijke ontwikke-
ling wat uiteindelijk mogelijk leidt tot een professioneel kunstenaarschap. Als gevolg van de 
Wet op het specifiek cultuurbeleid zijn gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse cul-
tuureducatie. 

 

Bereik 
Cultuureducatie kent diverse aanbieders. Artistieke vaardigheden worden opgedaan bij ama-
teurverenigingen, via het volgen van cursussen, lessen of workshops bij particuliere aanbieders 
zoals privé-docenten of balletscholen, bij volksuniversiteiten of Centra voor de kunsten. In Le-
lystad heeft de stad met de Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst en Cultuur een belangrij-
ke basisvoorziening voor het aanbod van cultuureducatie. Met dit aanbod bereikt De Kubus 

jaarlijks zo‟n 1700 cursisten. Ongeveer 7% van de amateur-kunstenaars in Lelystad doet dit in 

De Kubus. En 21% van de volwassen en 28% van de jongeren bezoekt een van de activiteiten 
of voorstellingen in De Kubus.  

Cultuur en school 
Kennismaking met kunst en cultuur is echter nog steeds niet voor iedereen even vanzelfspre-
kend. Hoewel dit wel aan het veranderen is, wordt deelname aan culturele activiteiten nog 
steeds mede bepaald door maatschappelijke achtergronden zoals gezin, sociaal milieu en op-

leidingsniveau. Vooral voor deze groep vormt het onderwijs een belangrijke omgeving om met 
kunst en cultuur in contact te komen.  

De huidige taakverdeling tussen de overheden houdt in dat het Rijk vanuit de onderwijswetge-
ving verantwoordelijk is voor hetgeen aan cultuur op school gebeurt. De provincies verzorgen 
de directe ondersteuning, inclusief de bemiddeling. Gemeenten zijn autonoom in het bekosti-
gen van culturele activiteiten en netwerken voor het onderwijs. 

In 1996 heeft het ministerie van OC&W het project Cultuur en School opgestart met als doel 

om leerlingen in het regulier onderwijs tijdens hun schooltijd op een systematische wijze in 

aanraking te brengen met kunst en cultuur.  

Het Rijk heeft diverse stimuleringsmaatregelen opgezet zoals het aanbieden van CKV-vouchers 
in het voortgezet onderwijs en de regeling versterking Cultuureducatie in het primair onder-
wijs. Met de „Regeling Versterking Cultuureducatie‟ stimuleert het rijk dat kunst- en cultuur-
educatie een vaste plek krijgt in het curriculum van het primair onderwijs (po). Scholen dienen 

hierbij een eigen visie te vormen op de plaats van het van cultuureducatie in het onderwijspro-
gramma en dienen dit te vertalen in een eigen cultureel programma. Bij de uitwerking van dit 
beleid kan het onderwijs ondersteuning krijgen van de steunfunctie. Scholen in het primair on-
derwijs die aan de regeling meedoen ontvangen van de rijksoverheid een schoolgebonden bud-
get van € 10,90 per leerling.  Met de invoering van LUMPSUM (augustus 2006) is iedere school 
op basis van een leerlinggebonden budget zelf verantwoordelijk voor de haar uitgaven. Vanaf 
2009 wordt de cultuureducatiebijdrage van het Rijk opgenomen in de LUMPSUM financiering 

voor de scholen. De gelden volgens de voormalige LONDO-norm25 behelzen per jaar € 3,60 per 
leerling plus zo'n € 165,- per school, te besteden aan cultuureducatie. Deze gelden stromen 

ook in de LUMPSUM. Men beslist zelf hoe de gelden worden besteed. Het belang dat een school 
aan cultuureducatie hecht zal daarmee voor een belangrijk deel de grootte van het budget be-
palen wat de school voor cultuureducatie vrijmaakt.  

Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) zijn voor kerndoelen vastgesteld en is Cul-
turele en Kunstzinnige Vorming een verplicht vak. In augustus 2008 komt er voor alle scholie-

ren in het voortgezet onderwijs een gratis cultuurkaart. Met deze kaart krijgen jongeren kor-
ting bij culturele instellingen en culturele activiteiten. De cultuurkaart is de opvolger van de 
huidige cultuurvouchers en is gekoppeld aan de cultuurvakken binnen het voortgezet onder-
wijs. Doel van de nieuwe cultuurkaart is om jongeren (nog) meer bij cultuur te betrekken en 
om de toegankelijkheid van culturele voorzieningen voor jongeren verder te stimuleren. De 
cultuurkaart moet beter aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Op de cultuurkaart 

                                                
25 LONDO is de voormalige financieringsystematiek van de rijksoverheid voor het PO. 
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staat jaarlijks een bedrag van 15 euro. Het is de bedoeling dat de kaart een open systeem 

wordt. Dit betekent dat het jaarlijkse bedrag van OC&W aangevuld kan worden door bijvoor-
beeld gemeenten, ouders en bedrijven. 

 
Steunfunctie primair- en bijzonder onderwijs 

De steunfunctie kunstzinnige vorming is gericht op het primair- en speciaal onderwijs. Door de 
activiteiten van deze steunfunctie worden PO-scholen gestimuleerd om leerlingen structureel in 
aanraking te brengen met de verschillende kunstuitingen. Flevoland heeft in tegenstelling tot 

de andere provincies niet één centrale organisatie die de tweedelijns steunfunctie voor kunst-
zinnige vorming verzorgt. In Flevoland is de steunfunctie verbonden aan de lokale centra voor 
kunstzinnige vorming. In Lelystad is dit de afdeling KUNSTWIJS van De Kubus. Stichting De 
Kubus ontvangt voor de uitvoering van deze taak jaarlijks financiële bijdragen van de provincie 
in de vorm van werkbudgetten of projectsubsidies. Deze bijdragen dekken evenwel alleen de 
directe kosten van de activiteiten. De overhead- en personeelskosten worden voor een aan-

zienlijk deel met gemeentelijke subsidie bekostigd. De achterliggende oorzaak hiervan ligt in 

het verleden toen de bevordering van cultuureducatie in het basisonderwijs een gemeentelijke 
taak was. De ambtenaren die met deze taak waren belast  zijn in 1996 samen met financiële 
dekking voor hun salariskosten overgegaan naar De Kubus. Hierdoor is een situatie ontstaan 
waarin nu zowel gemeente als provincie in financiële zin bijdragen aan de realisatie van cul-
tuureducatieve activiteiten voor het Lelystadse onderwijs. De bevordering van cultuureducatie 
in het onderwijs is in Flevoland weliswaar een provinciale taak, de financiële betrokkenheid van 

de gemeente Lelystad aan zowel de steunfunctie primair onderwijs en de projecten voor het 
voortgezet onderwijs zijn echter van dien aard dat de inzet van deze middelen specifiek ge-
meentelijk beleid legitimeert.   

  
Doelstelling: De gemeente Lelystad wil inwoners van Lelystad de mogelijkheid bieden hun culturele 

competenties en vaardigheden te ontwikkelen door deel te kunnen nemen aan cursussen en bijeen-
komsten op het gebied van kunst en cultuur. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanbod van 
cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs.  

Beoogd effect: Toename van de deelname aan cultureel educatieve activiteiten door de inwoners van 

Lelystad 
Indicator: Percentage inwoners dat gebruik maakt van het cultureel educatieve aanbod in Lelystad 
 

Beleidsmaatregelen cultuureducatie 

 
 Budgetsubsidie voor stichting De Kubus op basis van productbegroting en prestatiecontract 

Bij het Centrum voor Kunst en Cultuur De Kubus kunnen inwoners van Lelystad bij gekwalifi-
ceerde docenten diverse cursussen, lessen en workshops volgen voor muziek, dans, beeldende 

kunst en theater. De Kubus heeft daarvoor in 2006 een kwaliteitskeurmerk ontvangen van de 
stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst. Tevens organiseert De Kubus jaarlijkse 
diverse culturele presentaties en manifestaties. 

De stichting ontvangt voor haar activiteiten jaarlijks een budgetsubsidie op basis van een in te 

dienen productbegroting. De afspraken t.a.v. de subsidieverlening worden jaarlijks vastgelegd 
in een uitvoeringsovereenkomst. Een bijzonder aandachtspunt voor de komende jaren is de 

functie die de stichting De Kubus zou kunnen vervullen ten behoeve van de verdere ontwikke-
ling van de amateurkunst en voor het realiseren van kunstactiviteiten in de wijken, bijvoor-
beeld in het kader van community art en het bereik bij bijzondere doelgroepen. 

 Gebouw 

De gemeente is eigenaar van het gebouw waarin de stichting De Kubus is gevestigd en haar 
activiteiten organiseert. Het gebouw is toegesneden op de diverse activiteiten die de stichting 
organiseert. Het beschikt over goede les- en presentatieruimten voor muziek, dans, theater en 

beeldende kunst. Het gebouw wordt beheerd door de Afdeling gebouwenbeheer van de ge-
meente en wordt verhuurd aan de stichting De Kubus.  
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 Cultuureducatie Primair onderwijs 

We gaan scholen in het primair onderwijs stimuleren om middels een beleidsplan cultuureduca-
tie een structureel onderdeel te laten vormen van het Schoolplan, zodat er voor de cultuuredu-
catie in het primair onderwijs een doorlopende leerlijn kan worden ontwikkeld. Uitgangspunt 
hierbij is de ontwikkeling van een vraaggestuurde programma. Op dit moment hebben 25 van 
de 45 scholen in het PO in Lelystad reeds een beleidsplan voor cultuureducatie opgesteld. Op 
basis van deze beleidsplannen van de scholen willen we graag toewerken naar meer synergie 
bij de cultuureducatie in het primair onderwijs, waarbij met de scholen  en De Kubus de moge-

lijkheid voor een Lokale Cultureel Agenda zal worden onderzocht, in samenhang met de Lokale 
Educatieve Agenda. 
Met een andere wijze van financieren willen we stimuleren dat scholen de rijksgelden voor cul-
tuureducatie die in 2009 onderdeel worden van de LUMPSUM in blijven zetten voor cultuuredu-
catie. Voor Lelystad bedraagt de provinciale bijdrage voor de steunfunctie PO ongeveer € 11,00 
per leerling. De huidige gemeentelijke bijdrage in de vorm een subsidie aan De Kubus voor de 

steunfunctietaak ligt op een niveau van ongeveer € 26,00 per leerling26. We zijn daarom voor-

nemens te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om scholen die de beschikbare rijksmidde-
len uit de LUMPSUM blijven inzetten voor cultuureducatie, op basis van cofinanciering in aan-
merking te laten komen voor een aanvullende gemeentelijke subsidie voor de binnensschoolse 
cultuureducatie. Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek kan vervolgens in de loop van 
de cultuurnotaperiode definitief worden besloten om naar zo‟n nieuwe financieringsvorm over 
te stappen. De dekking voor dit cofinancieringbudget zou kunnen worden gevonden door een 

deel van de huidige gemeentelijke subsidie voor de steunfunctieactiviteiten dat aan de stichting 
De kubus wordt verleend, voor dit schoolgebonden cofinancieringbudget in te gaan zetten.  
 

 Cultuureducatie Voortgezet onderwijs 
 

De Kubus verzorgt met LOOK OUT een programma voor projecten, voorstellingen, concerten, 
workshopdagen samenwerking en faciliteiten ten behoeve van cultuureducatie in het voortge-
zet onderwijs in Lelystad, Dronten, Zeewolde de Noordoostpolder en Urk. In overleg met me-
dewerkers van De Kubus bepaalt de school vervolgens waar ze in geïnteresseerd is, met wie ze 

wil samenwerken, iets wilt inkopen of plannen. De kosten die De Kubus bij de scholen in reke-
ning brengt kunnen worden voldaan met de cultuur-vouchers van het Rijk. De Kubus ontvangt 
voor deze dienstverlening aan de voortgezet onderwijs een subsidie van de provincie van on-

geveer € 17,50 per leerling. De gemeente draagt momenteel bij aan de uitvoering van deze 
dienst op een niveau van ongeveer € 35,-- per leerling.27 
Vanuit het gemeentelijk beleid willen we de relatie tussen scholen, culturele instellingen en 
kunstenaars versterken. Daarbij past ook een vraaggestuurde benadering die aansluit bij de 
belevingswereld van leerlingen in het VO. De mogelijkheden van de nieuwe cultuurkaart in het 
VO sluiten hier goed op aan. In overleg met het onderwijs in Lelystad zullen de mogelijkheden 

worden onderzocht om de subsidiëring van de cultuureducatie in het VO te wijzigen. Hierbij zal 
met name de mogelijkheden voor een leerlinggebonden bijdrage worden bekeken, waarbij de 
gemeente een bijdrage levert aan de cultuurkaart van de VO-leerlingen in Lelystad. De dekking 
voor dit cofinancieringbudget zou kunnen worden gevonden door een deel van de huidige ge-
meentelijke subsidie voor de projecten dat aan de stichting De kubus wordt verleend, voor dit 
schoolgebonden cofinancieringbudget in te gaan zetten.  

  

Community Art 

Community art28 is een benaming die gebruikt wordt voor kunstzinnige projecten rondom soci-
ale vraagstukken. Karakteristiek voor community art is de verbinding tussen kunst en maat-
schappij. Bij Community art werken kunstenaars nauw samen met specifieke groepen in de 
samenleving die meestal geen of slechts een beperkte toegang hebben tot kunst. Er is sprake 

van directe wisselwerking tussen kunstenaar en betrokkenen. Het begrip „community art‟ komt 

                                                
26

 Exclusief de huurlasten gebouw en op basis van alle leerlingen in het po in Lelystad; 
27

 Exclusief de huurlasten gebouw en op basis van alle leerlingen in het vo in Lelystad; 
28

 Een Nederlandse vertaling van dit begrip blijkt lastig. Soms wordt wel de term gemeenschapskunst gebruikt. In 

België wordt gesproken van sociaal-artistieke projecten. 
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uit Groot-Brittannie waar het voor het eerst is gebruikt bij initiatieven van een groep kunste-

naars die in de jaren 60 actief was29. Door de toegenomen aandacht voor sociale samenhang 
bij lokale gemeenschappen is ook in Nederland  de term „community art‟ sinds een jaar of vijf 
steeds vaker in het cultuurbeleid terug te vinden. Community art lijkt daardoor een nieuwe 
ontwikkeling, maar de activiteiten die daarmee worden benoemd zijn dat feitelijk niet. De acti-
viteiten worden al jaren door verschillende instanties vanuit verschillende gezichtpunten geor-
ganiseerd, alleen is de naam community arts daar voorheen nooit voor gebruikt. 

Het gemeenschappelijk proces is het kunstwerk 

Het begrip community art is vanwege de vele toepassingen en uitingsvormen niet eenvoudig te 
definiëren. In elk geval staat bij community art niet de kunstenaar of ontwerper centraal, maar 
vooral het groepsproces en het gemeenschappelijke resultaat dat de deelnemers behalen. Dit 
kan een kunstwerk zijn in de vorm van een voorstelling, een beeldend kunstwerk, fotoboek of 
een manifestatie. Het gaat in elk geval om het proces van samenwerken aan een gemeen-
schappelijk doel met een duurzaam artistiek eindresultaat waar iedereen trots op kan zijn. 

Maar gelijktijdig wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk artistieke kwaliteit. De samenwer-

king met professionele kunstenaars is daarom cruciaal voor community art.  Deelname aan 
community art projecten bevordert integratie tussen de deelnemers en de betrokkenheid bij de 
eigen leefomgeving. Het gerealiseerde artistieke resultaat staat symbool voor de kracht van 
samenwerking in de wijk. Dat is de kern van community art. Samen ben je tot veel meer in 
staat dan als individu, met samenwerking bereik je meer dan met afzondering. Vanuit die op-
tiek is community art ook te beschouwen als een tegenreactie op de maatschappelijke tendens 

van individualisering en anonimisering van de moderne samenleving.  

 
De afgelopen jaren zijn op diverse plekken in het land verschillende ervaringen opgedaan met 
de gemeenschapskunst en zijn op lokaal niveau diverse modellen en instrumenten ontwikkeld 
om vormen van gemeenschapskunst te stimuleren. In enkele gemeenten ontwikkelen professi-

onele kunstenaars samen met inwoners een activiteitenprogramma of worden door kunste-
naars werkstations ingericht die binnen een wijk functioneren als ontmoetingsplek en creatieve 
broedplaatsen voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers.  

 

 
Doelstelling: Aan de hand van community art willen we de cultuurparticipatie en zelfredzaamheid van 
de inwoners stimuleren, sociale contacten bevorderen en de betrokkenheid tussen burgers onderling, 
met de wijk en de stad versterken. 

Beoogd effect: Versterking van de ontmoetingsgraad en de verbinding met de stad bij de inwoners van 
Lelystad 
Indicator: Percentage inwoners dat deel neemt aan community art activiteiten in Lelystad. 
 

Beleidsmaatregelen community art 

 
 Introductie bijeenkomst 

 

In het eerste jaar van de cultuurnota-periode zullen wij een studiedag over community art or-

ganiseren. Aan de hand van inspirerende voorbeelden elders uit het land, wordt op deze studie  
onderzocht op welke wijze community art een bijdrage kan leveren aan het cultuuraanbod en 
cultuurparticipatie in Lelystad.  

 
 Cultuurprogramma Brede school 

De Brede School vervult een belangrijk functie vervullen in het bevorderen van de sociale co-
hesie door het betrekken van bewoners en partners, het beschikbaar stellen van ruimten en 
door het organiseren van wijkgerichte activiteiten. Actieve en reflectieve cultuurparticipatie 
kunnen in deze zaak een belangrijke en drempelverlagende bijdrage leveren in de ontmoe-

                                                
29 Bron: Wikipedia 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1960-1969
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tingsfunctie van buurtbewoners. Echter dé brede school bestaat niet. Er kan op vele manieren 

invulling aan worden gegeven,maar het voornaamste is toch wel, dat het Brede Schoolconcept 
heel geschikt is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. In Lelystad zijn nu 22 
brede scholen actief, waarvan een aantal hebben gekozen voor een profiel met aandacht voor 
culturele activiteiten. Brede scholen in Lelystad krijgen een schoolgebonden budget, waarmee 
de scholen een naschoolse cultuurprogramma kunnen ontwikkelen, dat aansluit bij het profiel 
van de school. De brede scholen kunnen hierbij gebruik maken van het aanbod van culturele 
organisaties en instellingen. 

 Talent in de buurt 

Brede scholen kunnen voor hun cultuurprogramma met dit budget ook “Talent in de buurt” in-
huren. “Talent in de buurt” zijn mensen of verenigingen uit Lelystad met specifieke kennis en 
kunde op het terrein van  beeldende kunst, theater, audiovisuele kunst, textiele werkvormen, 
literatuur, dans, muziek en cultureel erfgoed, die bereid en in staat zijn om kinderen op een 
stimulerende wijze kennis te laten maken met kunst en cultuur. Om de scholen inzicht te ge-

ven in het aanbod van „Talent in de buurt‟, bieden we de brede scholen een actuele inventari-

satie van het aanbod van het “Talent in de buurt”.  Op grond van dit overzicht kunnen scholen  
zelf een keuze maken.  

 
 Combinatiefuncties 

Het Rijk erkent het belang van de Brede School, en honoreert dit met een financiële  “Impuls”. 
De impuls is een belangrijke stimulans om in Lelystad Brede Schoolconcept verder uit te wer-

ken en reeds bestaande Brede Scholen te versterken. De rijksimpuls is uitsluitend bedoeld voor 
het realiseren van “combinatiefuncties” Dit zijn functionarissen, in dienst bij één organisa-
tie/werkgever, maar werkzaam ten behoeve van tenminste twee werkvelden. Voorbeelden van 
mogelijke combinatiefuncties op het gebied van cultuur zijn: een docent van de muziekschool 
die ook onder schooltijd muziekles geeft. Bij de invulling van de impuls zal vooral worden ge-
keken op welke wijze de impuls community art initiatieven van scholen kan stimuleren en on-
dersteunen.  

 

 Cultuurscout 
Een interessant instrument dat voor community art  is ontwikkeld betreft de inzet van zogehe-
ten locale cultuurscouts of cultuurmakelaars. Dit is iemand die voor een bepaalde periode on-
afhankelijk van de culturele instellingen functioneert en de taak heeft om relaties tot stand te 
brengen tussen particuliere initiatieven, bewoners, kunstenaars, culturele- en welzijnsinstellin-

gen, scholen, zelforganisaties en ondernemers om met als doel culturele projecten te realiseren 
die enerzijds bijdragen aan een beter sociaal en cultureel leefklimaat in de wijk en de stad en 
anderzijds de ontwikkeling van de maatschappelijke competenties van de deelnemers stimule-
ren. De cultuurscout jaagt aan, bundelt deskundigheid en biedt ondersteuning om bewoners 
via kunst en cultuur samen te brengen en de zelfredzaamheid bij de participanten te verster-
ken. Waar mogelijk worden stedelijke professionele culturele instellingen actief. Professionele 
kunstenaars, bewoners, sportverenigingen, kerkgenootschappen stedelijke culturele instellin-

gen, amateurkunstverenigingen en onderwijs worden met elkaar in contact gebracht en gesti-
muleerd tot bijzondere projecten. De cultuurscout heeft de beschikking over een werkbudget 
dat o.m. kan worden ingezet om aanvullende financiering te realiseren. We gaan kijken of zo‟n 

cultuurscout ook voor Lelystad van betekenis kan zijn. Voor de cofinanciering van deze functie 
zal bij de provincie Flevoland een aanvraag worden gedaan in het kader van het Fonds Cul-
tuurparticipatie. 

 

 Incidentele Subsidies voor wijkgerichte community art activiteiten  
 

Om in Lelystad de uitvoering van Community art projecten te stimuleren, gaan we vanaf 2009 
subsidie verlenen voor projecten waarin professionele kunstenaars nauw samenwerken met 
specifieke groepen in de Lelystadse samenleving die op afstand staan van het meer reguliere 
kunstaanbod en kunstactiviteiten. Een ambitie hier is om de sociale samenhang (meer) vorm 

te geven via culturele manifestaties op wijk en buurtniveau, het culturele verenigingsleven en 
interculturele festivals. Deze initiatieven worden gedragen door de culturele initiatiefnemers 
zelf. De gemeente draagt bij met projectsubsidie. Voor de ontwikkeling en programmering van 
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community art activiteiten zou eventueel een cultuurscout kunnen worden aangesteld. Waar 

mogelijk zal daarbij afstemming plaats vinden met de participatiebudgetten die de gemeente 
Lelystad reeds beschikbaar stelt. Voor de co-financiering van deze regeling zal bij de provincie 
Flevoland een aanvraag worden gedaan in het kader van het Fonds Cultuurparticipatie. 

Audiovisueel  

Filmtheater 

Vanuit de ontwikkeling van Lelystad als volwaardige stad kan de aanwezigheid van een film-
theater waar kwetsbare kwaliteitsfilms en de arthouse-films worden getoond, worden be-

schouwd als een relevante aanvulling op het reguliere aanbod van bioscoopfilms. De aanwezig-
heid van een gedifferentieerd aanbod van films van cinematografische waarde behoort in onze 
visie tot het basis culturele voorzieningenniveau van een middelgrote gemeente als Lelystad.  

Media 

Voor de bevordering van de zelfredzaamheid van de inwoners is toegang tot de verschillende 
informatiekanalen van belang. Zonder de betekenis van de schriftelijke media teniet te willen 

doen, heeft de audiovisuele media zowel op landelijk als op lokaal niveau een centrale functie 
gekregen bij de informatievoorziening op cultureel en maatschappelijk gebied. Naast beleid ge-
richt op de audiovisuele kunst, heeft ook het mediabeleid belangrijke raakvlakken met het cul-
tuurbeleid. In het bijzonder de audiovisuele media heeft zowel op landelijk als op lokaal niveau 
een toonaangevende functie gekregen bij de informatievoorziening op cultureel en maatschap-
pelijk gebied. Deze maatschappelijke tendens vereist ook een beleid op lokaal niveau, zodat de 
inwoners de mogelijkheden van de hedendaagse media volledig kunnen benutten. 

 
Doelstelling: We willen in Lelystad zorgdragen voor een infrastructuur en een aanbod op het terrein 
van de audiovisuele media waardoor inwoners kennis kunnen nemen van  een gedifferentieerd aanbod 
van films van cinematografische waarde en gebruik kunnen maken van lokaal audiovisueel media-
aanbod op cultureel en maatschappelijk gebied. 

Beleidsmaatregelen audiovisuele media 

 
  Budgetsubsidie Stichting Filmtheater Cine Utopia 

De Stichting Filmtheater Lelystad onder de naam Cine Utopia vanaf 2004 een wekelijks film-
theateraanbod in Lelystad als aanvulling op het brede commerciële filmaanbod in de bioscoop. 
De stichting werkt daarbij samen met de Utopolis bioscoop in Lelystad. De stichting ontvangt 
hiervoor een subsidie van de gemeente Lelystad. Omdat het aanbod van een gedifferentieerd 

aanbod van films van cinematografische waarde wordt gerekend tot het basis culturele voor-
zieningenniveau, zijn wij voornemens om de subsidie aan de stichting in 2008 -2012 te conti-
nueren. 

 Budgetsubsidie Stichting Radio Lelystad 

Radio Lelystad verzorgt als vrijwilligersorganisatie verschillende radioprogramma‟s, een inter-
netsite en aanvullende media-uitingen. Radio Lelystad voorziet hierbij in een behoefte. Onge-

veer 43% van inwoners van Lelystad luistert wel eens naar de uitzendingen. Radio Lelystad 
werkt daarbij samen met Omroep Flevoland. Bij haar programmering werkt Radio Lelystad mee 
of biedt ondersteuning aan verschillende lokale activiteiten en evenementen. Met haar informa-
tieve programma‟s heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lo-
kale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de 
overheid. Op grond van de bindende functie voor de Lelystadse samenleving gaan wij de sub-
sidie voor Radio Lelystad tussen 2008 en 2012 structureel voortzetten op de voorwaarde dat 

de programmering van Radio Lelystad voldoet aan de normen van het Commissariaat van de 
Media en aantoonbaar voldoende luisterbereik kan voortbrengen. 

 Budgetsubsidie Stichting Regionale Programmaraad Zuid-Oost Flevoland 

In het kader van de Mediawet dient de gemeente Lelystad te beschikken over een Regionale 
Programmaraad dat advies uitbrengt over de samenstelling van het zenderpakket op de kabel. 
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De Regionale Programmaraad Zuid-Oost Flevoland bestaat uit twaalf onafhankelijke leden uit 

de gemeenten Lelystad, Almere, Dronten en Zeewolde, met een brede vertegenwoordiging van 
de lokale samenleving. De Regionale Programmaraad Zuid-Oost Flevoland brengt advies uit 
over het standaardpakket voor het televisie- en radioaanbod van de kabelaanbieder UPC. Lely-
stad is in de raad vertegenwoordigd met vier leden die worden benoemd door de gemeente-
raad. Door de deelnemende gemeenten wordt in 2008 – 2012  naar ratio voorzien in een bij-
drage in de kosten van de programmaraad. 



Gemeente Lelystad Cultuurnota 2009 – 2012 47 

 

 

Deel III  

Recapitulatie en financieel overzicht 
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Recapitulatie beleidsmaatregelen per thema 
 
Centrale doelstelling gemeentelijk cultuurbeleid voor 2009 - 2012 
Centrale doelstelling gemeentelijk cultuurbeleid: het realiseren van een cultureel voorzieningenniveau 
dat bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, bewoners en bezoekers van Lelystad 
stimuleert om kennis te nemen van en deel te nemen aan culturele activiteiten en de ontwikkeling van 
Lelystad tot een open, dynamische en volwaardige stad ondersteunt. 

 
Bij het thema Creativiteit behoren de inspanningen die vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid worden 
verricht om creativiteit aan Lelystad te binden en voor de ontwikkeling van de stad te benutten. Binnen 
dit thema past het beleid dat zich richt op faciliteiten voor de amateur- èn de professionele kunstenaar. 

 

Beleidsmaatregelen: 

 Uitbreiding subsidiemogelijkheden voor de amateurkunst 

 Deskundigheidssubsidie amateurkunst 
 Instellen steunpunt voor amateurkunst  
 Betere beschikbaarheid van gebouw De Kubus en Agora, Underground voor de amateurkunst 
 Atelier- en presentatie voorzieningen voor beeldend kunstenaars en vormgevers 
 Ontwikkeling van culturele broedplaatsen 

 Accommodatiebeleid t.b.v. amateurkunst  
 Versterking relatie tussen amateurkunst en professionele culturele instellingen 
 Budgetsubsidie Centrum Beeldende Kunst Flevoland 
 

 
Bij het thema Identiteit behoren de inspanningen die vanuit het cultuurbeleid worden verricht om de 
identiteit van Lelystad te versterken. Het gaat daarbij om aandacht voor kunst in de openbare ruimte, 

bijzondere gezichtsbepalende culturele activiteiten, cultuurhistorie en archeologie. 
 
Beleidsmaatregelen: 

 realisatie en onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte 
 Betere spreiding beeldende kunst in de openbare ruimte over de stad 
 Implementatie Warandewijzer 

 Lokaal letterenbeleid 
 Beleid op gebied van cultureel-erfgoed 
 Archeologiebeleid 
 

 
Bij het thema Ontmoeting behoren de inspanningen die vanuit het cultuurbeleid worden verricht om 
inwoners en bezoekers van Lelystad in gelegenheid te stellen kennis te nemen van kunst- en cultuurui-
tingen èn de interactie tussen inwoners te stimuleren.  

 
Beleidsmaatregelen: 

 Budgetsubsidie Agora theater 

 Budgetsubsidie  bibliotheekwerk 
 Ontwikkeling van Underground naar een zelfstandig Centrum voor Popcultuur 

 Budgetsubsidie voor (kleinschalige) professionele podiumkunsten op bijzondere locaties 
 Budgetsubsidie De Kubus 
 Budgetsubsidie Kunstuitleen 

 Budgetsubsidie filmtheater 
 Budgetsubsidie voor de Stichting Nationaal Filmfestival voor Scholieren 
 Subsidie cultuuraanbod Brede school 

 Ontwikkeling van community art 
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Financieel 
 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de financiële kaders zijn van de in de voorgaande hoofdstukken 

beschreven beleidsmaatregelen in het kader van het gemeentelijk cultuurbeleid 2009 - 2012. 

Financiële overzicht intensivering per beleidsveld  

Beleidsveld 
 

Beleidmaatregelen Financieel Dekking 

amateurkunst Subsidie 
-  projectsubsidies voor ak-uitvoeringen 
-  huisvestingssubsidie+  subsidie deskundig-
heidsbevordering 

 
Ondersteuning 
-  steunpuntfunctie AK; 
 

 
61.000,-- 
10.000,-- 

 
 
 

50.000 
 

 
Regulier budget cultuurbeleid 
VJN 2008 
 
 
 
VJN 2008/ Fonds Cultuurparticipatie 
 

Beeldende 
kunst en vorm-
geving 

Subsidies 
- - subsidies voor manifestaties 
- - subsidie  kunstuitleen 
- - expositie stadhuis 
- - aankoopbudget 
- - 1% regeling 

 
Ondersteuning 

- - ateliervoorzieningen  
- - presentatievoorziening 
- - uitvoering Warandewijzer 
- - CBK Flevoland 
- - onderhoudsprogramma 
 

 
17.000,-- 
12.000,-- 
10.000,-- 
5.000,-- 

pm 
 
 

30.000,-- 
25.000,-- 
50.000,-- 
20.000,-- 
37.000,-- 

 
Regulier budget cultuurbeleid 
Regulier budget cultuurbeleid 
Regulier budget cultuurbeleid 
VJN 2008  
Opslag uitvoeringskosten 
 
 
Geldstroom rijk 
Geldstroom rijk 
Geldstroom rijk 
Geldstroom rijk 
Regulier budget cultuurbeleid 

Podiumkunsten Subsidies 
- budgetsubsidie St. Agora 
- Incidentele subsidie Agora (2009) 
- budgetsubsidie Underground 
- subsidie locatieprojecten 
- Subsidie Uitgast 

 
717.606,-- 
269.000,--  
275.000,-- 
50.000,-- 

11.000,00 

 
Regulier budget cultuurbeleid 
bouwbudget  
Jongerenbeleid 
VNJ 2008 
Regulier budget cultuurbeleid 

Letteren Subsidies 
- budgetsubsidie St. Flevomeer Bibliotheek 
- diverse letteren 
- Clickpunt 

 
2.300.000,-- 

18.000,-- 
35.000,-- 

 
Regulier budget cultuurbeleid 
Regulier budget cultuurbeleid 
GSB 

Cultuureducatie Subsidies 
- budgetsubsidie St. De Kubus 
- subsidie cultuureducatie PO  
- subsidie cultuurkaart en VO  

 
1.811.800,-- 

pm 
pm 

 
Regulier budget cultuurbeleid 
Regulier budget cultuurbeleid 
Regulier budget cultuurbeleid 

AV-media Subsidies 
 

29.000,-- 
 

Regulier budget cultuurbeleid 

Cultureel erf-
goed 

- gemeentelijke   monumentenverordening 
- gemeentelijke monumentencommissie. 

pm 
pm 

 
VNJ 2008 

 
Community art 

Subsidies 
- Cultuur programma Brede School 
- Talent in de buurt 
- Combinatiefuncties 
- Activiteitenbudget 
- Cultuurscout 

 
88.377,-- 
5.000,-- 

PM 
50.000,-- 
50.000,-- 

 
GSB  
VJN 2008 
Impuls Brede school 
VJN 2008/ Fonds Cultuurparticipatie 
VJN 2008/Fonds Cultuurparticipatie 
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Financieel overzicht per tijdvak 

Beleidsmaatregel/Jaar 2008 
Incidenteel 

2008 
structureel 

VJN 2008 Rijk 
structureel 

2009 -
2012 

structureel 

2009  
incidenteel 

Amateurkunst       

Subsidies Amateurkunst  61.000,--   61.000,--  

deskundigheid/accommod   10.000,--  10.000,--  

Steunfunctie Amateur-

kunst 

  50.000,-- pm 50.000,--  

Beeldende kunst       

Onderhoud BK  37.000,--   37.000,--  

Aankoop BK   5.000,--  5.000,--  

Manifestaties  17.000,--   17.000,--  

1% regeling     pm  

Kunstuitleen  12.000,--   12.000,--  

Expositiefunctie stadhuis  10.000,--   10.000,--  

Broedplaats Warande    50.000,-- 50.000,--  

CBK Flevoland    20.000,-- 20.000,--  

Presentatievoorziening    25.000,-- 25.000,--  

Atelierbeleid    30.000,-- 30.000,--  

Podiumkunsten       

Theater structureel  717.606,--   717.606,--  

Theater incidenteel  269.000,--     269.000,--* 

Underground  275.000,--   275.000,--  

Locatie aanbod 50.000,--  50.000,--  50.000,--  

Uitgast festival  11.000,--   11.000,--  

Letteren       

Bibliotheekwerk   2.318.000,--   2.300.000,--  

Overig letteren  ***   18.000,--  

Clickpunt  35.000,--   35.000,--**  

Cultuureducatie       

De Kubus  1.811.800,--   1.811.800,--  

Audiovisueel       

Lokale radio omroep  21.000,--   15.000,--  

Filmtheater  8.000,--   6.000,--  

Overig AV  ***   8.000,--  

Community Art       

Cult. act.  Brede School   88.377--  
 

  88.377,--**  
** 

 

Talent in de buurt   5.000,--  5.000,--  

Combinatiefunctie Brede 
School 

   pm pm  

Activiteiten   25.000,-- 25.000,-- 50.000,--  

Cultuurscout   50.000,-- pm 50.000,--  
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Cultuur historie/  
archeologie 

      

Monumentencommissie   pm  pm  

Totaal 319.000,-- 5.422.783,--
222,-- 

195.000,-- 150.000,-- 5.767.783,-- 
,-- 

269.000,-- 

* Incidenteel in 2009 in het kader van Voorjaarsnota 2007. 
** i.v.m. bij aflopen GSB zal in VJN 2009 alternatieve dekking gevonden moeten worden.  
*** Dekking wordt nu incidenteel gevonden in regulier cultuurbudget. 
 

Conclusie 
 
In vergelijking met de afgelopen periode is voor de intensivering van het gemeentelijk cultuurbeleid in 
de periode 2009 – 2012 structureel een aanvullend budget noodzakelijk van € 345.000,--.  

Een belangrijk deel van dit budget (€ 150.000,--) komt vanaf 2009 beschikbaar via de Geldstroom 

Beeldende Kunst van het Rijk. Daarnaast dient het gemeentelijk budget voor het cultuurbeleid vanaf 
2009 structureel met € 195.000,--  toe te nemen. Een deel van dit budget is noodzakelijk is om als 
gemeente op basis van cofinanciering in aanmerking te komen voor aanvullende financiering in het 
kader van het Fonds Cultuurparticipatie.  
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Cultuurnota 2009 – 2012 
Bijlage 
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Inleiding 

 

De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De 

nieuwe nota heeft betrekking op de periode 2009-

2012. Om tot een goed onderbouwde beleidsnota te 

komen is inzicht nodig in de deelname, beleving en 

wensen ten aanzien van cultuurvoorzieningen van de 

Lelystedelingen. Afdeling Beleid heeft Onderzoek & 

Statistiek gevraagd de cultuurpeiling van 2004 te 

herhalen. 

 

In november en december 2007 heeft deze peiling 

plaatsgevonden. Hiervoor is het LelyStadsPanel be-

naderd en is een steekproef uit het bevolkingsregis-

ter getrokken. Tevens is alle 12-23 jarigen in oktober 

gevraagd mee te werken aan de Jongerenenquête, 

waarin eenzelfde vragenblok over cultuur is voorge-

legd. In totaal hebben 4.695 Lelystedelingen meege-

werkt aan het onderzoek. Het vragenblok voldoet 

aan de landelijke richtlijnen voor cultuuronderzoek 

(RCO).  

 

In deze deelrapportage gaan we achtereenvolgens in 

op het bezoek aan culturele voorstellingen, cultureel 

erfgoed, festivals, feesten, amateur-

kunstbeoefening, kunsteducatie, bibliotheek-bezoek, 

cultuurconsumptie via radio of tv en de mening van 

inwoners over de culturele voorzieningen in de stad.  

 
Culturele voorstellingen 

 

Bezoek aan culturele voorstellingen 

In de twaalf maanden voorafgaand aan de peiling 

heeft 80% van de bevolking30 minimaal één keer een 

culturele voorstelling31 bezocht. Ongeveer dezelfde 

participatiegraad zien we in Amsterdam (2006: 82%), 

Utrecht (2004: 80%) en Den Bosch (2004: 84%) en ligt 

iets lager in Rotterdam (2005: 75%), Breda (2004: 

75%) en Tilburg (2006: 67%). Verder in deze para-

                                                
30

 Met de bevolking wordt hier de groep 12 t/m 79 

jaar bedoeld. 
31

 RCO-definitie van culturele voorstelling: film,  

concert pop/wereld-muziek, cabaret of kleinkunst, 

musical, toneel, concert klassieke muziek, jazz-/blues, 

ballet/dans, dance/houseparty, opera/operette, koor, 

harmonie/ fanfare/brassband, literaire bijeenkomst, 

lezing over kunst/kunstgeschiedenis. 

graaf maken we onderscheid in bezoek aan podium-

kunsten en filmbezoek. 

 

Bezoek aan podiumkunsten 

In de twaalf maanden voorafgaande aan de cultuur-

peiling 2007 heeft 70% van de volwassen (18 jaar en 

ouder) Lelystedelingen minimaal één keer een podi-

umkunst32 bezocht. Ten opzichte van 2004 (59%) is er 

sprake van een belangrijke toename. Dit geldt ook 

voor het bezoek door jongeren. In tabel 1 is aange-

ven hoeveel keer er het afgelopen jaar een  dergelij-

ke voorstelling werd bezocht.  

 
Tabel 1: Aantal keer podiumbezoek in 2007 (in %)  

 

 1 2-3 4-11 12+ totaal 

jongeren      

12-17 jaar 
18-23 jaar 

15 
12 

21 
21 

28 
29 

9 
12 

72 
74 

volwassenen      

18-79 jaar 15 21 26 8 70 

 

Hieruit kan worden opgemaakt dat het merendeel 

dat een voorstelling bezoekt, dit vaker dan één keer 

per jaar doet. Lelystedelingen (12-79 jaar) die wel 

eens een podiumkunst bezoeken, doen dit gemiddeld 

6 keer per jaar. In 2004 lag het gemiddelde op 7. 

 

Om te kijken of bezoekers van podiumkunsten ver-

                                                
32

 RCO-definitie van podiumkunsten: idem als culturele 

voorstelling exclusief film.  

Grafiek 1: Bezoek podiumkunsten (in 

%)  naar leeftijd
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schillen van niet-bezoekers is naar een aantal ach-

tergrondkenmerken gekeken. Zo blijkt dat er verschil 

is in leeftijd: 18-23 jarigen gaan vaker (74%) naar een 

voorstelling dan 55-plussers (66%). Bij alle leeftijds-

groepen is er tussen 2004 en 2007 wel een toename 

te zien in bezoekpercentages (zie grafiek 1). 

 

Verder bezoeken meer autochtone Lelystedelingen 

(72%) dan westerse (67%) en niet-westerse allochto-

nen (51%) een voorstelling. Het lijkt erop dat vooral 

de westerse allochtonen het verschil aan het inlopen 

zijn. In Lelystad geldt dit verschil voor zowel volwas-

senen als voor jongeren, hoewel het verschil bij de 

jongeren betrekkelijk klein is.  

 
Tabel 2: Bezoek podiumkunst volwassenen naar 
herkomst, opleiding en inkomen (in%) 

   

 2004 2007 

herkomst   

autochtonen 
westerse allochtonen 
niet-westerse allochtonen 

62 
51 
40 

72 
67 
51 

opleiding   

laag 
midden 
hoog 

45 
63 
74 

58 
73 
81 

inkomen   

laag 
midden 
hoog 

43 
59 
70 

45 
71 
82 

 
totaal 

 
59 

 
70 

 

Ten slotte is de opleiding die iemand heeft genoten 

en het inkomen van invloed: meer hoog-geschoolden 

en hoge inkomensgroepen brengen een bezoek dan 

laaggeschoolden en lage inkomensgroepen. Wat op-

leiding betreft zijn de verschillen wat het bezoek 

betreft iets kleiner geworden. 

 

Bezoek aan podiumkunsten naar discipli-
nes 

Voor dertien verschillende disciplines is het bezoek 

vastgesteld. In tabel 3 is onderscheid gemaakt tussen 

het bezoek van jongeren (12-17 jaar) en volwassenen 

(18-79 jaar) in 2004 en 2007. 

 

Voorstellingen op het gebied van concert (pop of 

wereldmuziek), cabaret of kleinkunst, musical en 

toneel het meest worden bezocht. Opera’s en ope-

rettes, concerten van een harmonie, fanfare of 

brassband, literaire bijeenkomsten en lezingen over 

kunst- of kunstgeschiedenis worden het minst be-

zocht.  

 

Uit de laatste twee kolommen van tabel 3 blijkt dat 

met name toneelvoorstellingen, cabaret, popconcer-

ten en musicals bij de volwassenen aan populariteit 

hebben gewonnen. Bij de jongeren (12-23 jaar) zijn 

dat de toneelvoorstellingen, musicals en dance-

/houseparty’s.  

 
Tabel 3: Podiumbezoek per discipline (in %)  
 

 jongeren volwassenen 

 2007 2004 2007 

 12-17 
jaar 

18-23 
 jaar 

18-79 
jaar 

toneelvoorstelling 40 22 17 22 

cabaret of kleinkunst 16 27 21 29 

klassieke muziek 5 3 9 10 

opera of operette 2 1 5 4 

uitvoering koor 10 7 10 13 

harmonie, fanfare 10 7 5 6 

pop/wereldmuziek 24 33 24 29 

jazz/blues concert 4 6 9 11 

dance-/houseparty 18 32 6 8 

musical 36 24 19 25 

ballet of dans 12 7 7 10 

literaire lezing 2 3 3 5 

kunst(geschiedenis) 3 2 2 4 

 

In grafiek 2 is het bezoek aan een aantal vormen  van 

podiumkunsten van de Lelystadse bevolking vergele-

ken met de Nederlandse bevolking (SCP, 2005; be-

werking O&S Amsterdam). 

 

Lelystadse Theateraccommodaties en 
podia 

Het aandeel van de culturele voorstellingen dat be-

zocht wordt in Lelystad ligt op de helft (in 2004: 

46%). Er zijn behoorlijke verschillen naar leeftijd 

zoals grafiek 3 laat zien.  

 

De groep jongeren van 12 – 17 jaar en de groep 55-

plussers zijn vooral gericht op Lelystad: drievijfde 

van de voorstellingen die zij bezoeken vindt in Lely-

stad plaats. Slechts drie op de tien voorstellingen die 
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door jongeren van 18-23 jaar bezocht worden, vinden 

in Lelystad plaats. Ten opzichte van 2004 is het aan-

deel voorstellingen dat door de 24-54 jarigen in Lely-

stad wordt bezocht gestegen.  

 

In het algemeen kunnen we stellen dat het bezoek 

aan opera’s en operettes, musicals, concerten (zowel 

klassiek als pop) en dance- en/of houseparty’s veelal 

elders plaatsvindt.  

 

De groep van 18-23 jaar bezoekt zeker niet minder 

culturele voorstellingen dan de groep jongeren van 

12-17 jaar, maar zijn veel sterker gericht op voor-

stellingen buiten Lelystad. Enerzijds zal dit te maken 

hebben met het type voorstellingen waar hun inte-

resse naar uitgaat. Uit tabel 3 blijkt namelijk dat de 

18-23 jarigen relatief vaak naar popconcerten en 

dance- en/of houseparty’s gaan en juist dit type 

wordt bijna altijd buiten Lelystad geconsumeerd. 

Anderzijds zal dit te maken hebben met het feit dat 

een deel van deze groep al meer gericht is op andere 

steden doordat zij een opleiding volgen of een baan 

hebben buiten Lelystad, terwijl jongeren tot en met 

17 jaar meestal nog op de middelbare school in Lely-

stad zitten. Daar komt nog eens bij dat deze groep 

beperkter is in vervoersmogelijkheden. 

 

Drie locaties waar in Lelystad podiumvoorstellingen 

worden gegeven zijn het Agoratheater, CKV De Kubus 

en Underground. In tabel 4 zijn de antwoorden weer-

gegeven op de vraag of de respondenten in het afge-

lopen jaar op één van deze locaties is geweest. 

 

Ongeveer 46% van de volwassen Lelystedelingen 

heeft minstens één keer het Agoratheater bezocht, 

21% CKV De Kubus en 8% heeft Underground bezocht. 

In 2004 was dit nog respectievelijk 28%, 17% en 6%. 

Het theater is in 2007 heropend. De bezoekersper-

centages lijken weer op het oude niveau van voor de 

sloop (2004) te zijn teruggekomen (42% in 2001 en 

49% in 2003 gemeten, Omnibusenquêtes). 

 

In tabel 4 zijn de bezoekpercentages van de jongeren 

vermeld en uitgesplitst naar 2004 en 2007. Opvallend 

is dat de Underground iets beter bezocht wordt door 

de 18-23 jarigen dan drie jaar terug.  

 
Tabel 4: Bezoek locaties Lelystad (in %)  
 

 12-17 jaar 18 -23 jaar 

 2004 2007 2004 2007 

Agoratheater 29 31 21 21 

De Kubus 45 41 12 15 

Underground 28 29 11 20 

 

De paragraaf over kunsteducatie gaat verder in op de 

bezoekfrequentie de Kubus en Underground. Naast 

een podiumfunctie hebben deze instellingen namelijk 

ook een educatiefunctie. Behalve deze drie ‘vaste 

podium-locaties’ is er ook nog een aantal festivals in 

Lelystad op het gebied van podiumkunsten de revue 

gepasseerd. In de paragraaf over ‘festivals en eve-

nementen’ kunnen deze bevindingen worden gele-

zen.  

 

Film 

Lelystad heeft een bioscoop ‘Utopolis’ en daarnaast 

worden er in deze bioscoop door stichting Filmthea-

ter Lelystad ‘Cine Utopia’ als aanvulling op het be-

staande, commerciële filmaanbod filmhuisfilms ge-

toond. 

 

Van de Lelystadse bevolking kan de helft gerekend 

worden tot de filmbezoekers. Dat is minder dan in 

Grafiek 2: Bezoek een podiumkunsten door 

Nederlandse en Lelystadse bevolking (in %)
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andere (grotere) steden33 (Rotterdam, 2005: 57%; 

Utrecht, 2004: 66%; Breda, 2004: 54%; Den Bosch, 

2004: 57%) 

 

Iets meer dan de helft (52%) van alle volwassenen is 

de afgelopen twaalf maanden naar een filmvoorstel-

ling geweest. Van de 12-17 jarigen en 18-23 jarigen 

is dat zelfs 83%. Van de Lelystedelingen die wel eens 

naar de bioscoop gaan, bezoeken jongeren ruim 9 

keer per jaar en volwassenen 5 keer per jaar een 

bioscoop. 

 

Laaggeschoolden en lagere inkomens bezoeken  de 

bioscoop minder dan hoger geschoolden en hogere 

inkomensgroepen. Naar herkomst is er geen belang-

rijk verschil te bespeuren.  

 

Voor een filmvoorstelling blijft de Lelystedeling dicht 

bij huis: 64% van de filmvoorstellingen wordt in Lely-

stad bekeken. In 2004 was dit overigens nog 74%. Er 

zijn grote verschillen naar leeftijd. Jongeren tot 18 

jaar en de volwassenen vanaf 40 jaar zijn vooral 

gericht op de bioscoop in Lelystad: ruim tweederde 

van de bezoekers gaat daar naar de film, terwijl de 

groep van 18 tot en met 39 jaar vaker ‘een filmpje 

pakt’ buiten Lelystad.  

 
Cultureel erfgoed 

Bezoek aan cultureel erfgoed 

Van de volwassenen heeft 35% het afgelopen jaar 

een museum bezocht (zie tabel 5). Het museumbe-

zoek van de Lelystedelingen ligt lager dan de rest 

van Nederland34 (44% in 2005).  

 
Tabel 5: Bezoek Cultureel Erfgoed (in %)  

 jongeren volwassenen 

 2007 2004 2007 

 12-17 
jaar 

18-23 
 jaar 

18-79 
jaar 

museum 49 29 32 35 

galerie of atelier 15 9 16 19 

archief 5 4 2 3 

bezienswaardigheden 51 41 43 46 

cultureel erfgoed 49 64 51 56 

 

                                                
33

 Monitor Cultuurbereik Eindhoven 2003-2006 
34

 Kunst en Cultuurmonitor Amsterdam 2006 

Onder de Lelystadse jongeren zien we grote verschil-

len: 49% van de 12-17 jarigen en 29% van de 18-23 

jarigen heeft een museum bezocht. In 2004 waren 

deze verschillen minder groot (respectievelijk 39 en 

25%). Voor jongeren geldt dat een gedeelte van het 

museumbezoek waarschijnlijk in schoolverband 

plaatsvindt. 

 

Een galerie of atelier is beschreven als een plaats 

waar men kunstvoorwerpen kan bekijken en kopen. 

Van de Lelystadse volwassenen heeft 19% het afgelo-

pen jaar een keer een galerie of atelier bezocht. Van 

de Lelystadse jongeren van 12-17 jaar heeft 15% het 

afgelopen jaar wel eens een galerie of atelier be-

zocht. Het bezoek hieraan onder jongeren van 18-23 

jaar ligt evenals in 2004 iets lager (9%) dan onder de 

groep 12-17 jaar.  

 

Ook is gevraagd naar het bezoek aan een archief voor 

bijvoorbeeld stamboomonderzoek of streekgeschie-

denis. Slechts 3% van de volwassen bevolking kon 

deze vraag met ‘ja’ beantwoorden.   

 

Bezienswaardige gebouwen, dorpen of stadsdelen 

zijn meer in trek: 46% van de Lelystedelingen heeft 

minstens een keer een dergelijke locatie bezocht.  

 

Op basis van deze vier items (museum, gale-

rie/atelier, archief, bezienswaardigheden) is bere-

kend dat 56% van de volwassen Lelystedelingen iets 

heeft bezocht van cultureel erfgoed in het afgelopen 

jaar (in 2004: 51%).  

 

Opvallend is – evenals in 2004 - het grote verschil in 

bezoek aan cultureel erfgoed tussen jongeren: 64% 

van de jongeren van 12-17 jaar en 49% van de jonge-

ren van 18-23 jaar heeft iets dergelijks bezocht. Een 

verklaring hiervoor is dat het merendeel van de jon-

geren van 12 tot 17 jaar op de middelbare school zit 

en binnen dit verband iets van cultureel erfgoed 

bezoekt. Een aanvullende verklaring is dat jongeren 

van 12 tot en met 17 jaar vaker samen met hun ou-

ders in hun vrije tijd iets van cultureel erfgoed be-

zoeken. Volwassenen bezoeken immers eveneens 

eerder deze instellingen.  

 

Bezoek aan Lelystadse locaties 
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In de enquête is ook aan bod gekomen of de respon-

denten instellingen in Lelystad hebben bezocht in de 

afgelopen twaalf maanden. Een kwart van de muse-

umbezoeken vond plaats in een museum of tentoon-

stelling in Lelystad. Dit geldt ook voor het archiefbe-

zoek. Een op de drie galerie- en atelierbezoeken 

vonden plaats in Lelystad en van de Lelystedelingen 

die wel eens bezienswaardigheden bezoeken, heeft 

8% dat in Lelystad gedaan. Er zijn geen belangrijke 

verschillen met 2004 te constateren. 

 

Op basis van deze vier items kan ook een kengetal 

‘bezoek aan cultureel erfgoed in Lelystad’ worden 

berekend. Het afgelopen jaar heeft 20% van de Lely-

stedelingen iets op het gebied van cultureel erfgoed 

in Lelystad bezocht. Er is geen belangrijk verschil 

met 2004 (19%).  

 

 

Festivals en evenementen 

 

Jaarlijks worden er in Lelystad en omgeving diverse 

festivals en evenementen georganiseerd en gesubsi-

dieerd. Van een groot aantal is – evenals in 2004 - 

gevraagd aan de respondenten of zij van die cultu-

reel getinte festivals gehoord hebben en, zo ja, of zij 

het festival ook bezocht hebben. In tabel 6 zijn de 

antwoorden in percentages weergegeven van jonge-

ren en volwassenen. 

 
Tabel 6: Festivalbezoek en ‘van gehoord’ (in %)  
 

 
Jongeren 
(12-23) 

Volwassenen 
(18-79) 

 gehoord bezocht gehoord bezocht 

Dancetour 41 17 21 6 

Uitgast 15 3 34 8 

Sunsation 40 4 49 4 

Bevrijdingsfestival  52 15 57 7 

Waterfestival 50 20 71 28 

Stadshartfestival  77 47 79 28 

Sea Bottom Jazz 44 4 77 8 

Cult. Preuvenement 4 1 20 3 

Kamermuziekfestival 4 0 10 1 

Architectuur (cafés) 6 1 16 1 

Nat Film Festival  42 8 22 2 

Atelierroute 10 2 32 5 

Bondru Festival 6 2 13 3 

Jaarwende 4 1 17 1 

 

Dancetour, Uitgast, het Waterfestival, het Stadshart-

festival (voorheen: het Pleinfestival), het Seabottom 

Jazzfestival, het Bevrijdingsfestival (in Almere) en 

het Kamermuziekfestival zijn vooral muziekfestivals. 

Bij de Jaarwende (voorheen: Winterwende) en de 

Atelierroute staat beeldende kunst centraal. Sunsati-

on is in belangrijke mate een literair festival en het 

Bondrufestival is een multicultureel festival.  

 

Sunsation, het Bevrijdingsfestival, het Waterfestival, 

het Stadshartfestival en het Seabottom Jazzfestival 

zijn het meest bekend bij de Lelystedelingen en het 

Stadshartfestival en het Waterfestival zijn veruit het 

meest bezocht door Lelystedelingen. Er zijn opval-

lend veel jongeren naar het Stadshartfestival ge-

weest. Verder blijkt uit nadere analyse dat vooral 

Lelystedelingen van allochtone (en met name niet-

westerse) herkomst naar het Bondrufestival zijn 

geweest. 

 

De Lelystedelingen die minstens een van de genoem-

de festivals bezocht hebben afgelopen jaar rekenen 

we tot de zogenaamde festivalbezoekers. Van de 

jongeren kan 65% (57% in 2004) en van de volwasse-

nen 55% (45% in 2004) tot deze groep gerekend wor-

den. In 2007 is naar het bezoek van 14 en in 2004 

naar 10 festivals gevraagd. 

 

In Rotterdam, waar het jaarlijks aanbod van festivals 

en evenementen groter is, ligt het festivalbezoek ook 

iets hoger (O&S Rotterdam, 2006). 

 
 

Feesten met optredens 

 

In de cultuurpeiling is ook gevraagd naar het bezoek 

aan feesten met optredens van verschillende genres: 

live muziek, dans, toneel, cabaret/stand-up-comedy 

en dj/vj. Met deze vragen is getracht aan te sluiten 

bij de gedachte  dat cultuur een ‘levend’ begrip is, 

dat jongeren nieuwe cultuuruitingen hebben en dat 

immigranten nieuwe cultuurvormen introduceren.  

 

In tabel 7 is een overzicht gegeven van het bezoek 

aan feesten met optredens. In de eerste kolom is het 

type feesten vermeld. In de tweede en derde kolom 

is aangegeven hoeveel procent van de jongeren (12-

23 jaar) en volwassenen in 2004 en 2007 minimaal 

één keer naar een type feest is geweest.  
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Tabel 7: Feestbezoek 2004 en 2007 (in %) 

 
Jongeren 
(12-23) 

Volwassenen 
(18-79) 

 2004 2007 2004 2007 

Feest met…     

  live muziek 48 55 32 37 

  dansvoorstelling 15 16 6 10 

  toneelvoorstelling 10 11 5 7 

  cabaret 11 14 8 13 

  dj/vj 37 39 12 14 

Feestbezoeker 66 71 39 46 

 

Feesten met live muziek zijn het meest intrek bij de 

volwassenen: 37% van hen heeft het afgelopen jaar 

een dergelijk feest bezocht. Deze zijn ook populair 

bij de jongeren. Hun bezoekpercentage ligt op 55%. 

Ook feesten met een dj of vj zijn populair bij jonge-

ren: 39% heeft een dergelijk feest bezocht. We kun-

nen bovendien uit deze tabel opmaken dat feesten 

met live muziek en cabaret voorstellingen populair-

der zijn geworden. 

 

Daarnaast is op basis van de Lelystedelingen die naar 

één van de typen feesten zijn geweest (en degenen 

die naar geen enkel feest zijn geweest) een kengetal 

‘feestbezoeker’ samengesteld (zie ook tabel 7). In 

totaal kan 46% van de volwassenen en 71% van de 

jongeren (12-23 jaar) tot de feestbezoekers gere-

kend worden. In 2004 was dit nog respectievelijk 39% 

en 66%.  

 

In grafiek 4 wordt, naast de toename in feestbezoek 

tussen 2004 en 2007, ook de verschillen tussen de 

bevolkingsgroepen duidelijk: jongeren bezoeken 

meer feesten dan ouderen en niet-westerse allochto-

nen bezoeken meer feesten dan overige Lelystede-

lingen (westerse allochtonen en autochtonen). Uit de 

cultuurpeiling van Rotterdam blijkt ook het relatieve 

hoge aandeel van niet-westerse allochtonen en jon-

geren aan feesten met optredens (O&S Rotterdam, 

2006). 

 

Uit deze grafiek blijkt tevens dat van de Lelystadse 

bevolking (12-79 jaar) in 2007 48% een feest met 

optredens heeft bezocht. Ten opzicht van 2004 (41%) 

is dit een toename. In Rotterdam is het bezoek aan 

feesten met optredens ook licht gestegen tot 43% in 

2005. 

In tabel 8 is weergegeven welk aandeel van de fees-

ten die bezocht zijn in Lelystad plaatsvond. Hieruit 

kan worden opgemaakt dat met name de groep jon-

geren van 12-17 jaar meestal feesten in Lelystad 

bezoeken. Volwassenen blijven ook meestal – maar 

iets minder vaak (en minder dan in 2004) - in Lely-

stad. Jongeren van 18-23 jaar zijn meer gericht op 

feesten die elders plaatsvinden. 

 
Tabel 8: Aandeel feesten dat in Lelystad wordt 
bezocht (in %) 

 Jongeren Volwassenen 

 12-17 18-23 2004 2007 

Feest met…     

  live muziek 68 48 75 61 

  dansvoorstelling 66 37 88 57 

  toneelvoorstelling 74 31 89 64 

  cabaret 53 35 89 51 

  dj/vj 73 54 74 51 

 

 

 

 

Amateurkunst 

 

Naast kunst en cultuurbeleving in de vorm van be-

zoek aan uitvoeringen, voorstellingen, musea etc. 

nemen Lelystedelingen zelf deel aan vormen van 

amateurkunst of andere typen creatieve activiteiten. 

De vragenlijst bevatte twaalf verschillende activitei-

ten. In tabel 9 kan worden afgelezen welk percenta-

ge van de volwassenen en jongeren minstens één 

bepaalde activiteit heeft gedaan in 2004 en 2007.  

 

 

 

 

Grafiek 4 Feestbezoek naar leeftijd en 

herkomst (in %)
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Tabel 9: Deelname aan vormen van amateurkunst 
(in %)  

 
Jongeren 
(12-23) 

Volwassenen 
(18-79) 

 2004 2007 2004 2007 

tekenen, schilderen, 
grafisch werk 

29 29 14 16 

beeldhouwen, siera-
den maken 

7 8 5 10 

werken met textiel 5 6 5 8 

zingen 18 21 9 10 

muziek instrument 
bespelen 

20 23 10 11 

toneel, mime 7 7 2 2 

(volks)dans, 
(jazz)ballet 

8 9 3 4 

fotografie/film/ 
video 

16 15 9 10 

verhalen/gedichten 
schrijven 

17 12 6 8 

muziek maken op de 
computer 

17 15 4 4 

websites ontwerpen 21 18 7 7 

amateurkunst- 
beoefenaar 

      63 63 39 46 

Tekenen, schilderen, zingen en het bespelen van een 

muziekinstrument worden het vaakst genoemd. Bij 

de jongeren is ook websites ontwerpen en muziek 

maken op de computer populair. 

 

Indien de deelname aan amateurkunst berekend 

wordt op basis van alle twaalf creatieve activiteiten 

die zijn voorgelegd aan de respondenten dan heeft 

46% van de Lelystadse volwassenen en 63% van de 

jongeren het afgelopen jaar aan amateurkunst ge-

daan. Voor jongeren geldt dat veel van de genoemde 

activiteiten waarschijnlijk in schoolverband worden 

beoefend. De amateurkunstbeoefening onder volwas-

senen is toegenomen ten opzichte van 2004. 

  

In totaal is 48% van de Lelystedelingen een amateur-

kunstbeoefenaar. In Eindhoven (2006) en Rotterdam 

(2005) ligt dit percentage lager en in Amsterdam 

(2006) hoger.  

 

Met het oplopen van de leeftijd neemt de amateur-

kunstbeoefening af; hoe hoger het opleidingsniveau 

hoe meer er aan amateurkunst wordt gedaan.  

 

Voor het eerst is in de cultuurpeiling gevraagd naar 

de plaats waar aan amateurkunst wordt gedaan. In 

onderstaande tabel 10 zijn de percentages weerge-

geven van de amateurkunstbeoefenaars in Lelystad. 

Niet verassend geeft het merendeel aan dit voorna-

melijk ongeorganiseerd (thuis) te doen. 

 
Tabel 10: Plaats van amateurkunstbeoefening 
Lelystadse bevolking (in %)35 

Kubus 7 

Underground 1 

Binnen een vereniging 15 

Bij een privé-docent 10 

Ongeorganiseerd/zelf thuis 74 

Anders 16 

 
 
Kunsteducatie 

 

In Lelystad zijn er twee grote locaties waar - naast 

voorstellingen - ook educatie plaatsvindt op het 

gebied van kunst en cultuur, namelijk in CKV De 

Kubus en jongerencentrum Underground. De respon-

denten is gevraagd of en hoe vaak zij het afgelopen 

jaar op deze twee locaties zijn geweest. Van de 

Lelystadse volwassenen heeft 21% CKV De Kubus and 

8% de Underground bezocht. Uit tabel 4 bleek al dat 

meer jongeren van 12-17 jaar de Kubus en de Un-

derground bezoeken (respectievelijk 41% en 29%) dan 

jongeren van 18-23 jaar (15% en 20%).  

 

Naast leeftijd is ook onderzocht of allochtone en 

autochtone jongeren verschillen in hun bezoek aan 

deze twee culturele voorzieningen. Dit is niet het 

geval. Allochtonen komen evenveel in CKV de Kubus 

als autochtonen en ze komen net zo vaak in de Un-

derground. 

 

In tabel 11 zijn de frequenties van het bezoek ver-

meld van de gehele bevolking. 

 
Tabel 11: Bezoek Kubus en Underground naar 
aantal keer (in %) 

 niet 1 2-3  4 -11 12+ 

volwassenen      

Underground 93 4 2 2 0 

De Kubus 79 10 6 2 2 

jongeren      

Underground 76 10 8 5 2 

De Kubus 72 9 8 4 6 

                                                
35 De percentages tellen op tot  meer dan 100% omdat 

respondenten voor meer vormen van amateurkunstbeoefe-

ning konden aangeven waar ze dit hoofdzakelijk doen. 
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Er is ook naar het bezoek van specifiek de Lelystadse 

kunstlocaties gevraagd: exposities in Stadhuis, de 

kunstuitleen Flevoland en een galerie of atelier in 

Lelystad. In het afgelopen jaar heeft 9% een galerie 

of atelier in Lelystad bezocht, 18% de tentoonstellin-

gen in Stadhuis en 3% de Stichting Kunstuitleen Fle-

voland. In totaal heeft 28% van de bevolking één of 

meer van de instellingen bezocht. Dit is een stijging 

ten opzichte van 2004: 17%. 

 

Naast deze kunstlocaties is er het afgelopen jaar ook 

een tweetal festivals georganiseerd op het gebied 

van beeldende kunst en vormgeving, te weten: de 

Jaarwende en de Atelierroute. De respondenten is 

gevraagd of zij (van) deze kunstfestivals hebben 

gehoord en/of bezocht. De resultaten zijn reeds 

besproken in de paragraaf over festivals en evene-

menten. Van de bevolking is 7% naar een van de twee 

festivals geweest. In 2004 werden er drie festivals op 

dit gebied georganiseerd (Winterwende, Kunstfestijn 

en Kunstmanifestatie), toen lag het percentage be-

zoekers op 17%.  

 

Bibliotheek 

 

Van de volwassenen geeft 45% aan een bezoek te 

hebben gebracht aan de bibliotheek, van de jongeren 

in de leeftijd 12 tot en met 23 jaar is dat 55%. Tus-

sen groepen jongeren zijn de verschillen groot. 

Naarmate de leeftijd oploopt, gaan Lelystedelingen 

minder naar de bibliotheek (van de 12-14 jarigen 

gaat 78% wel eens naar de bieb, van de 21-23 jarigen 

is dat 33%). Een verklaring hiervoor is dat scholieren 

van de middelbare school veelal ‘verplicht’ literatuur 

moeten lezen. Een aanvullende verklaring is dat de 

bibliotheek gratis is voor jongeren tot en met 15 

jaar.  

 

Bibliotheekbezoekers maken gemiddeld 13 keer per 

jaar gebruik van de bibliotheek. In totaal kan 47% 

van de Lelystedelingen gerekend worden tot de bi-

bliotheekbezoekers. In Rotterdam (2005) ligt dit 

percentage lager. De bezoekpercentages van (niet-

westerse) allochtonen wijken niet af van autochto-

nen. 

 

Media en cultuur 

 

In het onderzoek is ook gevraagd of, en zo ja, hoe 

vaak respondenten thuis kijken of luisteren via radio 

en televisie naar culturele uitvoeringen en vertonin-

gen. In de tabel 12 zijn deze uitkomsten verwerkt. 

Met name popconcerten, cabaret en film worden 

veel ‘thuis voor de buis’ geconsumeerd. Ten opzichte 

van 2004 is de consumptie van cabaret, klassieke 

muziek en jazz/blues toegenomen. 
Tabel 12: Cultuurconsumptie via radio/televisie 
naar aantal keer (in%) 

 niet < 1 
keer 
per 
week 

1-3 
keer 
per 
mnd 

> 3 
keer 
per 
mnd 

toneel 72 21 6 2 

cabaret 33 28 30 10 

klassiek 66 17 8 8 

opera/operette 80 13 4 3 

pop/wereld 40 30 17 13 

jazz/blues 69 19 7 4 

ballet 78 16 4 2 

musical 57 32 8 3 

film 13 13 26 48 

 

Als de categorie ‘film’ niet meegeteld wordt – dit is 

immers niet echt een podiumkunst en de overige 

categorieën wel – dan heeft 78% van alle volwasse-

nen minstens één keer een culturele uitvoering be-

keken en/of beluisterd via de televisie en/of radio. 

Minder niet-westerse allochtonen, lage inkomens-

groepen en laag en middelbaar geschoolden doen 

dat. Dit was eveneens het geval in 2004. 

 

Tevens is gevraagd hoe vaak men de twaalf maanden 

voorafgaand aan de enquête naar Radio Lelystad 

heeft geluisterd. In totaal heeft 43% aangegeven 

daar minstens één keer naar te hebben geluisterd 

(2004: 46%). Deze zender is het meest populair bij de 

55-plussers: drievijfde van hen luistert er wel eens 

naar. 

 
 
Mening over cultuurvoorzieningen 

 

Naast vragen over cultuurdeelname, is ook naar de 

mening van de inwoners over de culturele  voorstel-

lingen gevraagd. Allereerst is gepeild in welke mate 

respondenten tevreden zijn met het aanbod van 

culturele voorzieningen in Lelystad.  
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Tabel 13: Mate van tevredenheid met culturele 
voorzieningen (volwassenen) 

 2004 2007 

zeer tevreden 3 4 

tevreden 37 45 

niet tevreden/niet ontevreden 46 38 

Ontevreden 11 10 

zeer ontevreden 3 3 

 

In tabel 13 is de frequentieverdeling van de ant-

woorden op de betreffende vraag van volwassenen 

weergegeven in 2004 en 2007. We constateren dat in 

2007 meer mensen tevreden zijn (49%) met het aan-

bod dan drie jaar geleden (40%). 

Grafiek 5 laat zien dat er (nog altijd) behoorlijke 

verschillen zijn tussen de leeftijdsgroepen. Van de 

55-plussers en 12-17 jarigen is ruim drievijfde (zeer) 

tevreden met het huidige cultuuraanbod. De overige 

leeftijdsgroepen zijn kritischer. 

 

Er is tevens gevraagd aan de respondenten of zij 

bepaalde cultuurvoorzieningen missen in Lelystad. 

Van alle volwassenen zegt - evenals in 2004 - 18% één 

of meer voorzieningen te missen. Van de jongeren 

(12-23 jarigen) geeft 16% aan culturele voorzieningen 

te missen.  

 

Respondenten hebben vervolgens aan kunnen geven 

welke cultuurvoorzieningen zij missen in Lelystad. 

Deze vraag was een zogenaamde open vraag, wat 

inhoudt dat respondenten zelf een voorziening die zij 

missen kunnen invullen.  

 

Wat het meest is genoemd zijn de podiumvoorstel-

lingen: klassieke concerten, popmuziek, musicals en 

cabaret. Horeca-gelegenheden met een muziekfunc-

tie zoals discotheken, een muziek- of jazzcafé wordt 

ook regelmatig genoemd. Ook worden ‘multiculturele 

activiteiten’ genoemd. Aan het einde van de vragen-

lijsten was er nog gelegenheid om opmerkingen te 

maken. Veelvuldig werd daar - met name door jonge-

ren - het gemis aan (centraal gelegen) uitgaansgele-

genheden genoemd (terrasjes, café, discotheek, 

coffeeshop). 

 

 

                                                                                                                     

Onderzoeksverantwoording 

 

In november en december 2007 heeft de cultuurpei-

ling onder de Lelystadse bevolking plaatsgevonden. 

Hiervoor is het LelyStadsPanel benaderd met een 

vragenblok over cultuur en is een steekproef uit het 

bevolkingsbestand getrokken. Tevens zijn alle jonge-

ren van 12 t/m 23 jaar in oktober gevraagd mee te 

werken aan een jongerenonderzoek, waarin een 

zelfde vragenblok over cultuur is voorgelegd. Dit 

vragenblok voldoet aan de landelijke richtlijnen voor 

cultuurdeelname-onderzoek (RCO).  

 

Het laatst gehouden cultuuronderzoek onder de 

Nederlandse bevolking dateert van 2005. Waar moge-

lijk worden in deze rapportage Lelystad en Neder-

land met elkaar vergeleken. Van het panel respon-

deerde 81%, van de steekproef 32% en van de jonge-

ren 29%. In totaal hebben 4.695 respondenten mee-

gewerkt aan het onderzoek. 

 

Om de onderzoeksresultaten representatief te maken 

voor de inwoners van de gehele stad is gewogen op 

de kenmerken geslacht, leeftijd, wijk en opleiding.  

 

 

 

Grafiek 5: Tevredenheid met culturele 

voorzieningen naar leeftijd
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