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Waarom een beleidsvisie cultuur? 

Cultuur heeft waarde voor iedereen. Cultuur laat ons in allerlei vormen genieten, maakt vrolijk, stemt soms tot reflectie of ver-

wart ons wel eens. In elk geval leiden cultuur- en kunstuitingen tot bijzondere en betekenisvolle ervaringen die boven het dage-

lijkse bestaan kunnen uitstijgen. Waar cultuur bijdraagt aan creativiteit en de overdracht van maatschappelijke waarden, codes, 

tradities en culturele conventies, stimuleren kunstuitingen onze verbeeldingskracht. Ze laten ons lachen, bieden troost, prikkelen 

bestaande ideeën, opvattingen. Reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen en bevorderen het onafhankelijk denken. 

In de Grondwet is bepaald dat de overheid voorwaarden schept voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrije-

tijdsbesteding. Cultuurbeleid is van oudsher gericht op instandhouding, ontwikkeling en spreiding van kunst en cultuur, en om 

het stimuleren van de betrokkenheid daarbij onder brede lagen van de bevolking. Gelijktijdig is cultuurbeleid bij uitstek een 

beleidsterrein waar gemeenten zich positief kunnen ontwikkelen èn onderscheiden tot een aantrekkelijke woon- en leefstad. 

Onderzoek heeft tevens aangetoond de maatschappelijke waarde van de culturele sectoren hoger dan is de maatschappelijke 

kosten. 

Met de Cultuurnota 2004 – 2007 is het cultuurbeleid van de gemeente Lelystad voor het eerst integraal vastgesteld. Het beleid 

heeft aandacht voor de maatschappelijke participatie en persoonlijke groei van inwoners en de ontwikkeling van Lelystad tot 

een aantrekkelijke stad. 

De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Daarom wordt het gemeentelijk cultuurbeleid periodiek tegen het 

licht gehouden. Het gaat daarbij om de vraag waar willen we staan met betrekking tot het culturele klimaat, de cultuurparticipatie 

en de maatschappelijke betekenis van cultuur voor de stad? Wat is nodig om dit te bereiken? 

Met de vaststelling van de Keuzenota op 14 juni 2022 heeft de raad de hoofdlijnen voor het gemeentelijk cultuurbeleid voor de 

komende jaren bepaald. Met het raadsakkoord zijn daar specifieke accenten aan toegevoegd. Met de Kadernota en het Uitvoe-

ringsprogramma zijn de hoofdlijnen nader uitgewerkt. 

 

Wat hebben we nu? 

Lelystad is als new town in cultureel perspectief een bescheiden speler. Door de afwezigheid van culturele instellingen uit de 

basisinfrastructuur van het Rijk of een kunstvakopleiding, ontbreekt een omvangrijk professioneel productieklimaat. De stad 

beschikt wel over een goed en breed georiënteerd cultureel aanbod ten behoeve van de inwoners. Kenmerkend voor Lelystad 

is dat het cultureel voorzieningenniveau geen centrumfunctie vervult voor haar omgeving. Omliggende plaatsen - Almere, Dron-

ten en Emmeloord - liggen op een relatief grote afstand en beschikken over een eigen culturele infrastructuur. Onze culturele 

voorzieningen hebben daarmee primair een functie voor de eigen inwoners.  

 

Lelystad beschikt over een culturele basisinfrastructuur waarvan de kern wordt gevormd door de volgende professionele instel-

lingen die door de gemeente worden gesubsidieerd: 

 

Agora theater: In 2007 is het nieuwe Agora theater in gebruik genomen. Het theater biedt in twee theaterzalen van respectieve-

lijk 750 en 220 zitplaatsen, inwoners en bezoekers van Lelystad de mogelijkheid een breed aanbod van professionele podium-

kunsten te bezoeken. Het theater programmeert jaarlijks circa 125 professionele theatervoorstellingen. Het ondersteunt ook de 

amateurkunst door tegen een maatschappelijke tarief zalen en faciliteiten beschikbaar te stellen. 

 

CKC De Kubus: Stichting Centrum Kunst en Cultuur De Kubus organiseert jaarlijks voor de inwoners een breed cursorisch 

aanbod en activiteiten op het gebied van (amateur)kunst. De Kubus ondersteunt de amateurkunst door tegen een maatschap-

pelijke tarief zalen en faciliteiten beschikbaar te stellen. Bij De Kubus is ook de intendant amateurkunst ondergebracht. Een 

tweede belangrijke taak is de ondersteuning van de cultuureducatie binnen en buiten het onderwijs. De Kubus is voldoet aan de 

landelijke certificering cultuureducatie. Naast deze gemeentelijke functie, heeft De Kubus ook provinciale taken op het gebied 

van amateurkunst en cultuureducatie. 
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Poppodium Corneel: Corneel is het poppodium van en voor Lelystad. Optredens van lokaal, regionaal en (inter)nationaal be-

kende acts, geven Corneel niet alleen een lokale, maar ook een regionale functie. Ooit begonnen als jongerencultuurhuis, is het 

nu een kleinschalig, maar professioneel poppodium met een breed aanbod. Met de beschikbare oefenruimte en kennis, draagt 

Corneel bij aan de talentontwikkeling van Lelystadse initiatieven op het gebied van popmuziek. 

 

FlevoMeer Bibliotheek: Vanaf 2008 treedt de Stichting FlevoMeer Bibliotheek op als partner van de gemeente Lelystad voor de 

uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. De moderne bibliotheek heeft als opdracht burgers te stimuleren, te ondersteu-

nen, te faciliteren en toe te rusten om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. De 

bibliotheek voldoet aan de landelijke certificering. 

 

Naast deze professionele instellingen, maken ook de volgende organisaties onderdeel uit van de gesubsidieerde culturele 

basisinfrastructuur: Filmtheater, Kunstuitleen, de intendant amateurkunst en de lokale publieke omroep Radio Lelystad. Net als 

de bovengenoemde instellingen verzorgen zij gedurende het gehele jaar een cultuur- en media-aanbod of ondersteuning. De 

lokale culturele basisinfrastructuur wordt verder aangevuld met twee bovenregionale museale instellingen zoals Batavialand en 

het Aviodrome die niet door de gemeente worden gesubsidieerd. Het particuliere vestzak-theater Posa biedt een podium voor 

kleinschalige producties en amateurkunstuitvoeringen. Daarnaast zijn er initiatieven die bijdragen aan een verbreding van het 

lokale cultuurklimaat, waaronder diverse culturele werk- en broedplaatsen. 

 

Aanvullend op het aanbod van de culturele instellingen worden gedurende het jaar diverse culturele projecten en festivals geor-

ganiseerd. Inwoners kunnen op diverse binnen- en buitenlocaties kennis nemen van beeldende kunst, theater, muziek en lette-

ren. Ze dragen bij aan de stedelijke levendigheid. Bij de organisatie van deze activiteiten is een groot aantal vrijwilligers betrok-

ken, met hart voor cultuur en de stad. In de stad zijn verder bijna 40 amateurverenigingen en diverse kunstenaarsorganisaties 

actief zijn die ook regelmatig presentaties en voorstellingen organiseren. 

 

Gelijktijdig valt op dat: 

Lelystad over een cultureel voorzieningenniveau beschikt dat past bij 80.000 inwoners. Maar de culturele infrastructuur zal in de 

breedte mee moeten groeien als de stad doorgroeit naar 100.000 inwoners. Een grote uitdaging vormt de opgave om de ont-

moeting met en deelname aan kunst en cultuur door veel mogelijk inwoners te stimuleren. Hiervoor liggen kansen en mogelijk-

heden die samen opgepakt moeten worden. Want de afstemming en samenwerking tussen de culturele organisaties kan beter. 

Kansen voor een levendig cultuurklimaat worden nog onvoldoende gepakt. Ook de samenwerking tussen cultuur en andere 

maatschappelijke sectoren (zorg welzijn, natuur) en het bedrijfsleven is nog beperkt. Er is meer van elkaar te leren en met 

elkaar te doen.  

 

Waar willen we naar toe? 

De samenleving verandert steeds sneller: economisch, technologisch en cultureel. Het is van belang dat we met die verande-

ringen omgaan, elkaar begrijpen. Ons kunnen uiten en in alle openheid de samenleving van de toekomst samen vormgeven. 

Voor dit alles hebben we cultureel vermogen nodig: het vermogen om elkaar cultureel te verstaan en zo een breed draagvlak 

voor kunst en cultuur te organiseren. 

Met het Koersdocument heeft de gemeenteraad wil de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Lelystad 

wil zich daarbij ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een zelfbewuste, 

en economisch dynamische stad, maar ook een stad waarin alle inwoners kunnen meedoen en zich thuis voelen, het onderwijs 

goed is en waarin je prettig woont. 

Met het cultuurbeleid willen we aan deze kernopgaven bijdragen. Enerzijds omdat goede culturele voorzieningen zorgen voor 

de aantrekkelijkheid van stad. Maar ook omdat veel waarde wordt gehecht aan de ontwikkel- en ontmoetingsfunctie die kunst 
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en cultuur inwoners bieden, en aan de diversiteit van het culturele aanbod zodat verschillende inwoners zich hiermee verbon-

den voelen. 

 

Met de Keuzenota heef de raad de volgende hoofdlijnen voor het gemeentelijk cultuurbeleid voor de komende jaren vastge-

steld: 

Visie 

Culturele ontmoeting geeft waarde aan de stad en haar inwoners. Om deze waarde goed te benutten, willen we het 

cultureel vermogen van inwoners en stad maximaal laten renderen en de betekenis van kunst en cultuur voor de in-

woners versterken. 

Uitgangspunten 

 
De begrippen ‘kunst en cultuur’ worden vaak door elkaar heen gebruikt. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) kiest 

voor de volgende afbakening van het culturele leven: kunst, ontwerp en erfgoed. Het gaat om gecanoniseerde en po-

pulaire kunst, om materieel en immaterieel erfgoed, om gesubsidieerde en ongesubsidieerde cultuur, om professione-

le kunstenaars, programmeurs of curators en om bezoekers, vrijwilligers of vrijetijdbeoefenaars. Deze afbakening van 

het SCP wordt ook toegepast voor het gemeentelijk beleid, met dit verschil dat in Lelystad ook media onderdeel is van 

het gemeentelijk cultuurbeleid.  

 

Rolverdeling 

 

Niet de gemeente, maar mensen creëren cultuur. De overheid kan met beleid kunst en cultuur een impuls geven, 

maar niet zelf creëren; dat is een zaak voor de culturele instellingen, particuliere initiatiefnemers en kunstenaars en ui-

teraard het publiek. Met een gezonde mix van subsidie en eigen inkomsten.  

 

De rol van de gemeente vullen we in door:  

-  het beschikbaar stellen van faciliteiten en subsidies;  

- in gesprek te zijn met de cultuurpartners;  

- te participeren in lokale en regionale samenwerkingsverbanden  

 

Strategische thema’s 

Het gemeentelijk cultuurbeleid dat we voor ogen hebben, richt zich op (een combinatie van) drie strategische thema’s: 

Intrinsieke cultuurstad, Betrokken cultuurstad en Groeiende cultuurstad. Daarmee willen we het gemeentelijk cultuurbe-

leid laten aansluiten op de ontwikkelambities van de stad en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. 
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  Verbonden 
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❖ Intrinsieke cultuurstad 

De intrinsieke cultuurstad biedt een culturele stadsprogrammering met een inspirerend aanbod en veel variatie: ge-

richt op alle leeftijden, leefstijlen en interesses. In Lelystad kan je kennis nemen van een divers en boeiend spectrum 

aan kunst- en cultuuruitingen. Dit is landelijk aanbod, maar ook producties en kunstwerken uit de regio en de stad 

zelf. Samenwerking tussen organisaties binnen de verschillende stromingen/disciplines is hierbij van belang. Kunste-

naars (amateur en professioneel) kunnen zich in Lelystad ontwikkelen en hebben de mogelijkheid hun werk aan in-

woners te presenteren.  

 

De professionele culturele instellingen vormen de ruggengraat voor het culturele voorzieningenniveau voor de stad. 

We streven naar een stabiele en innovatieve culturele basisinfrastructuur. Het is van belang dat de culturele instellin-

gen toekomstbestendig en financieel weerbaar zijn. 

 

Mensen hebben culturele vermogens nodig om volwaardig deel te kunnen nemen aan een moderne, pluriforme sa-

menleving. Het verwerven van die vermogens gaat niet vanzelf. Cultuureducatie zowel binnen- als buitenschools 

speelt daarbij een belangrijke rol. De aandacht die besteed wordt aan de culturele ontwikkelingsmogelijkheden voor 

kinderen en jongeren stimuleert talentontwikkeling en cultuurdeelname op latere leeftijd. Actief bezig zijn met ama-

teurkunst verbindt en stimuleert de individuele ontwikkeling. Het wakkert de creativiteit en verbeeldingskracht aan en 

exploreert onvermoede persoonlijke talenten. Daarom wordt de amateurkunst op verschillende manieren onder-

steund. Er wordt ruimte geboden aan jonge talenten om te kunnen experimenteren in urban arts. De focus ligt op 

‘Made in Lelystad’. Culturele broedplaatsen waar wordt samengewerkt en nieuwe ideeën ontstaan, dragen bij aan een 

vitaal productie- en presentatieklimaat voor kunstenaars en culturele ondernemers. Er is ruime aandacht voor het be-

houd van cultuur-historische elementen.  

 

❖ Verbonden cultuurstad 

Lelystad streeft naar een samenleving die open staat voor iedereen in termen van diversiteit en inclusie en waarin ie-

dereen zich kan ontwikkelen. Cultuur is hierbij een sociaal-maatschappelijke investering in mensen dat kansengelijk-

heid bevordert. Cultuurdeelname activeert, brengt samen en levert specifieke vaardigheden en competenties op 

waardoor meer inwoners regie over hun leven krijgen. Bij culturele activiteiten spreek je mensen niet aan op hun pro-

bleem of handicap, maar op hun talenten. Het geeft het signaal: je hoort er ook bij en je doet ertoe. Wij vormen samen 

Lelystad!   

 

Met cultuurbeleid willen we een brede deelname aan culturele activiteiten stimuleren. Het zorg- en welzijnsbeleid is 

vooral gericht op het ondersteunen van mensen met een hulpvraag. Maar beide beleidssectoren delen ook een doel-

stelling; we willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen (blijven) doen aan het maatschappelijke leven. We ver-

binden het cultuurbeleid daarmee aan opgaven in het sociaal domein en met cultuur in de wijken en dicht bij de men-

sen. Culturele organisaties worden gestimuleerd de samenwerking aan te gaan met maatschappelijke partners om 

een bredere doelgroep te bereiken en deze aan zich te binden. Met cultuuractiviteiten in de wijk krijgen bewoners de 

kans andere cultuurvormen te ontdekken, jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen en zelf het podium bestijgen. In-

woners met een andere achtergrond worden gestimuleerd hun eigen cultuur te tonen. We zetten daarmee in op een 

vitaal cultureel klimaat waarin cultuur bijdraagt aan de maatschappelijke participatie van zoveel mogelijk inwoners.  

 

❖ Groeiende cultuurstad  

Voor de groei van Lelystad, is een sterk cultureel klimaat een voorwaarde en aanjager tegelijk. Een aantrekkelijke 

stad biedt mensen meer dan alleen prettige woonmilieus, banen en goede bereikbaarheid. Het biedt een stedelijke 

omgeving dat inspeelt op het (toenemende) belang van beleving, levendigheid en ontmoeting. Onderzoek toont aan 

dat het culturele aanbod na bereikbaarheid, de belangrijkste factor is in de woonaantrekkelijkheid van een gemeente. 

Hierbij gaat het om de aanwezigheid van culturele voorzieningen als een podium en het aanbod voor cultuureducatie. 

Hierna komen factoren als veiligheid, woonvoorraad en nabijheid van natuurgebieden. Kunst in de openbare ruimte 
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zorgt voor een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving. Museale instellingen en initiatieven met 

een bovenregionale aantrekkingskracht stimuleren de toeristische attractiewaarde van de stad.  

Het cultureel vermogen van de stad moet passen bij de groeiambitie naar een aantrekkelijke stad van 100.000 inwo-

ners. Bestaande culturele voorzieningen, instellingen en aanbod – blijven behouden en nieuwe initiatieven worden ge-

faciliteerd, waarmee Lelystad zich kan positioneren als een complete en volwaardige stad, aantrekkelijk voor bewo-

ners, bezoekers en bedrijven. Het gemeentelijk cultuurbeleid gaat daarmee (bovenlokale) verbindingen aan met de 

beleidsvelden wonen, economie, toerisme, citymarketing en ruimtelijke ordening. 

 

Doelstelling 

Op basis van het bovenstaande komen we tot de volgende algemene doelstelling voor het gemeentelijk cultuurbeleid: 

 

Het realiseren van een cultureel voorzieningenniveau en activiteitenaanbod dat:  

• bewoners en bezoekers van Lelystad stimuleert om kennis te nemen van en deel te nemen aan een breed 

aanbod van culturele activiteiten;  

• bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en de ontwikkeling van Lelystad tot een open, levendi-

ge en volwaardige stad ondersteunt. 

Prioriteiten 

Voor de periode 2022 – 2025 zijn voor het cultuurbeleid door de gemeenteraad de volgende prioriteiten benoemd:  

 

❖ Bereik 

Nieuwe doelgroepen worden betrokken bij het culturele leven. 

 

❖ Samenwerking  

De samenwerking tussen cultuurorganisaties onderling en de samenwerking met andere maatschappelijke sectoren 

en het bedrijfsleven wordt versterkt. 

 

❖ Jongeren 

Het cultuuraanbod voor jongeren wordt verbreed. Dit heeft zowel betrekking op het bezoek aan cultuuruitingen in het 

licht van de uitgaansmogelijkheden voor jongeren, als op individuele en maatschappelijk ontplooiing van jongeren.  

 

❖ Versterking infrastructuur beeldende kunst. 

Er wordt ingezet op een verbetering van expositiemogelijkheden voor beeldende kunst en vormgeving en op de mo-

gelijkheden voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte. 

❖ Erfgoed  

Actualisatie van het erfgoedbeleid, met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van een groeiende stad 

 

Samenvattend geven de beleidskaders aan dat het gemeentelijk cultuurbeleid: 

 

• de inwoners van Lelystad de mogelijkheid moet bieden om deel te nemen aan kunst – en cultuuruitingen; 

• garanties moet bieden voor de diversiteit binnen het culturele aanbod, waarbij volop recht wordt gedaan aan de be-

hoeften en mogelijkheden van de verschillende groepen inwoners van Lelystad;  

• zich verbindt aan opgaven in het sociaal domein en vooral in de wijken en dicht bij de mensen.  

• gaat bijdragen aan de groeiambitie van de stad richting 100.000 inwoners, als een aantrekkelijke woon-, werk- en re-

creatiestad.  Het gemeentelijk cultuurbeleid richt zich daarbij op een combinatie van de drie strategische thema’s: In-

trinsieke cultuurstad, Betrokken cultuurstad en Groeiende cultuurstad.  

•  
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Hoe gaan we het doen? 

 

Het Uitvoeringsprogramma geeft weer met welke beleidsmaatregelen door de gemeente invulling wordt gegeven aan het 

gemeentelijk cultuurbeleid. Het uitvoeringsprogramma heeft betrekking op een periode van vier jaren en kan tussentijds worden 

bijgesteld zolang dit binnen het vastgestelde beleid past. Essentieel voor de realisatie van de doelen van het cultuurbeleid is het 

ambitieniveau voor de komende jaren voor het cultuurbeleid. Wat kan binnen het beschikbare budget en wat is een verbetering 

maar kan alleen met meer geld? Om dit helder aan te geven wordt aan de hand van drie ambitieniveaus weergeven wat nodig 

is om de beoogde beleidsmaatregelen volwaardig in te kunnen zetten.  

 

Thema Intrinsieke cultuurstad 

 

We zetten in op een vitaal cultureel klimaat met kunst- en cultuuruitingen gericht op alle leeftijden, leefstijlen en inte-

resse, zodat opdat iedereen de gelegenheid heeft om volwaardig aan kunst en cultuur deel te nemen en zijn of haar 

cultureel vermogen te ontplooien.  

 

 

Beoogde acties: 

 

• Subsidiering culturele basisinfrastructuur. 

Instellingen uit de culturele basisinfrastructuur ontvangen jaarlijks een begrotingssubsidie, waardoor ze het 

gehele jaar een cultureel programma kunnen bieden en een gezonde financiële bedrijfsvoering kunnen voe-

ren. Het is de opdracht aan deze culturele instellingen een programma samen te stellen dat divers is en 

zich niet beperkt tot de gevestigde erkende cultuur. Dit vraagt om een actieve en luisterende houding rich-

ting de inwoners en de culturele partners in de stad. We gaan de bepalingen uit de Governance Code Cul-

tuur, Code Culturele Diversiteit en Fair Practice Code toepassen bij alle professionele culturele partners die 

subsidie ontvangen. Waar nodig wordt bijgedragen aan noodzakelijke (vervanging)investeringen op basis 

van een goede verhouding tussen subsidie en eigen verantwoordelijkheden. 

 

• Onderzoek meerjarige subsidie  

We onderzoeken of meerjarige subsidiëring de instellingen van de culturele basisinfrastructuur meer 

zekerheid kan bieden over de subsidieverlening. Zodat de culturele organisaties beter in staat wor-

den gesteld meerjarig beleid te ontwikkelen gericht op innovatie en verbreding van het publieksbe-

reik.  

 

• Programmasubsidie Cultuur  

Vanwege het bijzondere karakter van dit soort voorstellingen, vormen festivals, presentaties en manifesta-

ties een interessante aanvulling op het programma op de reguliere podia. Deze incidentele projecten verrij-

ken de stad en geven een couleur locale aan het cultuuraanbod. Daarom verstrekken we projectsubsidies 

om organisaties in staat te stellen in Lelystad uitvoeringen, presentaties en manifestaties te organiseren op 

het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, media en  andere kunstvormen. 

 

Voor de financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur zijn momenteel 5 subsidieregelin-

gen van toepassing. Het culturele landschap verandert door de jaren heen. Dit betekent dat in de loop van 

de tijd activiteiten verdwijnen en nieuwe initiatieven opbloeien. Het cultuurbeleid moet ruimte bieden om op 

deze ontwikkelingen in te kunnen spelen. Dit vraagt om een andere verdeling van het projectenbudget dat 

de gemeente jaarlijks aan kunst en cultuur beschikbaar stelt. Om incidentele culturele initiatieven beter te 

ondersteunen komt er één Programmasubsidie Cultuur. Deze subsidieregeling heeft tot doel culturele orga-
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nisaties, waaronder organisatoren van festivals, amateurkunst en broedplaatsen te ondersteunen bij het or-

ganiseren van culturele activiteiten en creatieve ontwikkelingen. De regeling biedt tevens ruimte voor des-

kundigheidsbevordering van (amateur)kunstenaars. De Programmasubsidie Cultuur vervangt vanaf 2024 de 

huidige subsidieregelingen op het gebied van amateurkunst, beeldende kunst, letteren en podiumkunsten.  

 

• Onderzoek fondsvorming 

In navolging van het rijksbeleid, waarbij sinds enkele decennia de verlening van incidentele subsidies wordt 

uitgevoerd door zelfstandige fondsen, hebben ook diverse gemeenten de financiering van culturele pro-

jecten en activiteiten op afstand geplaatst. Onderzocht wordt of het op afstand plaatsen van de subsidiever-

lening van projecten door middel van een fonds betere mogelijkheden biedt om het culturele leven in Lely-

stad te versterken.  

 

• Structureel overleg culturele partners 

De afstemming en samenwerking tussen de culturele organisaties kan beter. Kansen voor een levendig cul-

tuurklimaat worden nog onvoldoende gepakt. De samenwerking en afstemming tussen de cultuurorganisa-

ties op gebied van programmering en promotie wordt daarom gestimuleerd. In eerste instantie door het or-

ganiseren van gesprekken tussen de culturele partners in de stad. Op grond van de ervaringen hiermee 

wordt gekeken of dit kan leiden tot een cultuurplatform waarin cultuurorganisaties samen met de gemeente 

werken aan versterking van het culturele klimaat van de stad.  

 

• Exposities in het stadhuis 

Om de inwoners van Lelystad in de gelegenheid te stellen op een laagdrempelig niveau kennis te nemen 

met een breed spectrum van beeldende kunst, worden in de Burgerzaal in het stadhuis kunstexposities ge-

organiseerd.  

 

• Onderhoudsprogramma gemeentelijke collectie  

Voor de gemeentelijke kunstcollectie in de openbare ruimte wordt een meerjarig onderhoud- en inspectie-

programma uitgevoerd.  

 

 

Verbonden cultuurstad 

We zetten in op een vitaal cultureel klimaat waarin cultuur bijdraagt aan de maatschappelijke deelname van zoveel mogelijk 

inwoners. 

 

 

Beoogde acties: 

 

• Bijdrage culturele initiatieven.  

Naast de Programmasubsidie Cultuur komt er voor laagdrempelige culturele initiatieven in de wijken en cul-

turele projecten een laagdrempelige ondersteuningsbijdrage beschikbaar. Dit is geen subsidie in de formele 

zin, maar een financiële impuls vergelijkbaar met het buurtbudget van Mensen maken de buurt. Daarmee 

willen we informele initiatieven in wijken meer mogelijkheden geven iets moois neer te zetten, dat zonder 

een gemeentelijke (financiële) stimulans niet mogelijk zou zijn. Zo kunnen ook zelforganisaties zonder 

rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein, bijvoorbeeld buurtcomités of jongerencollectieven, 

een ondersteuningsbijdrage voor cultuuractiviteiten aanvragen. 

 

• Cultuurverbinder 
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Een cultuurverbinder die op wijkniveau initiatiefnemers van culturele projecten ondersteunt kan er voor zor-

gen dat de realisatie van deze projecten kansrijker en succesvoller wordt.  

 

• Stadsdichter  

In 2005 heeft het college voor de eerste maal besloten om een Stadsdichter voor Lelystad te benoemen. De 

stadsdichter heeft als opdracht jaarlijks minimaal zes gedichten te schrijven naar aanleiding van bijzondere 

gebeurtenissen in de stad. Deze gedichten worden geplaatst in publicaties van de gemeente. Ook in de 

komende periode wordt een stadsdichter benoemd. Om de stadsdichter beter mogelijkheden te geven zich 

te ontwikkelen wordt de benoemingsperiode verlengd tot 4 jaar.  

 

• De gemeentelijke bijdrage voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt gecontinueerd. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit 

gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een 

andere creatieve cursus. Zo krijgen ook deze kinderen de kans om zich te ontwikkelen en wordt sociale uit-

sluiting en achterstand voorkomen. De werkwijze van het Jeugdfonds wordt indien mogelijk verbreed naar 

een Volwassenfonds voor Sport en Cultuur. 1 

 

• De deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt gecontinueerd.  

Sinds 2008 neemt de gemeente deel aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur, die in 2019 werd om-

gezet in de Brede Regeling Combinatiefuncties. Combinatiefunctionarissen zijn buurtsport- en cultuurcoa-

ches die sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. De regeling stimuleert 

de ontplooiingsmogelijkheden en talentontwikkeling van kinderen, jongeren en andere groepen in de sa-

menleving op het terrein van onder meer cultuur. Het ministerie van VWS stelt jaarlijks aan de gemeente 

een structureel bedrag beschikbaar. De gemeente of deelnemende organisaties moeten hierbij 60% co-

financieren. Bezuinigingen hebben de inzet van combinatiefunctionarissen beperkt, waar mogelijk wordt dit 

herstelt.  

 

• Culturele voorzieningen in de wijken  

In het licht van de groei van de stad zal gekeken worden naar een verbreding van de culturele voorzienin-

gen in met name de wijken, als aanvulling op de stedelijke culturele voorzieningen die in het centrumgebied 

zijn gesitueerd.  

 

Groeiende cultuurstad 

We zetten in op een stedelijke omgeving waarin cultuur bijdraagt aan beleving, levendigheid en aantrekkelijkheid. 

Beoogde acties: 

 

 

• De culturele basisinfrastructuur wordt versterkt met de bouw van een nieuw poppodium in het centrumge-

bied. 

Bij het vaststellen van de Cultuurvisie 2017 - 2020 heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om pop-

podium met een goede en passende accommodatie te verplaatsen naar het Theaterkwartier. Met de Pro-

grammabegroting 2022 heeft de gemeenteraad besloten het poppodium Corneel middels nieuwbouw te 

vestigen in het centrumgebied, op een nader te bepalen locatie. Voor de realisatie is een investeringsbe-

drag van maximaal 12 miljoen gereserveerd.  

 
1 De gemeentelijke bijdrage voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur is geen onderdeel van het cultuurbeleid, maar maakt deel uit 

van het armoedebeleid van de gemeente. 
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• De mogelijkheden voor de realisatie van een kunstmuseum/kunsthal worden verkend. 

De stad mist een goede centrale voorziening voor de beeldende kunst en vormgeving. Een instelling dat 

niet louter een faciliterende functie voor beeldende kunst heeft, maar midden in de samenleving staat en 

vanuit artistiek perspectief een bijdrage kan leveren aan dynamiek van de stad. In het licht van de groeiam-

bitie van de stad wordt onderzocht of een (museale) kunstvoorziening of kunsthal een adequate bijdrage 

kan leveren aan het beeldende kunst klimaat en de ontwikkeling van de stad als toeristische bestemming.  

 

• Kunst in de openbare ruimte. 

Beeldende kunst draagt bij de kwaliteit van onze openbare ruimte. Kunst in de openbare ruimte versterkt 

niet alleen de ruimtelijk kwaliteit, maar ook belevingswaarde en identiteit van een (nieuwe) wijk. Bij het ont-

staan van Lelystad werd hier veel waarde aan gehecht. Door de Rijksdienst IJsselmeerpolders werd met de 

1%-regeling, waarbij een procent van de bouwkosten van rijksgebouwen wordt gereserveerd voor beelden-

de kunst in de openbare ruimte, de basis gelegd voor een brede collectie kunstwerken van gerenommeerde 

kunstenaars in de stad. In het gemeentelijk beleid ontbreekt nu structurele financiële voorziening (%-

regeling, aankoopfonds) voor het plaatsen van beeldende kunst of toepassing van vormgeving in de open-

bare ruimte. Bij een groei van de stad, waarmee nieuwe wijken ontstaan, is aandacht voor kwaliteit van de 

gebouwde omgeving noodzakelijk. Daarom wordt een beleidskader ontwikkeld voor de toepassing van 

kunst in de openbare ruimte.  

 

• Interactie tussen cultuur en vrijetijdseconomie 

De combinatie van natuur, cultuurhistorie en landschap maakt de gemeente aantrekkelijk voor steeds meer 

bezoekers. Dit wordt bereikt door het aanbieden van innovatieve culturele evenementen, die ook buiten de 

regio de aandacht trekken van potentieel publiek. Vanuit het perspectief van ‘Hoofdstad van de Nieuwe Na-

tuur’ richten we ons daarbij op culturele evenementen van hoge kwaliteit en met een bovenlokale uitstraling 

waarbij natuur, cultuur en landschap elkaar op een bijzondere manier ontmoeten.  
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Recapitulatie 

 

Het volgende samenvattend overzicht geeft weer welke beleidsmaatregelen de komende jaren willen inzetten. 

Thema 

 

Beleidsmaatregelen Relatie met huidige beleid 

Intrinsieke cultuurstad 

 

Subsidie basisinfrastructuur 

❖ Begrotingssubsidie stichting Agora 

❖ Begrotingssubsidie st. CKC De Kubus 

❖ Begrotingssubsidie stichting Corneel 

❖ Begrotingssubsidie stichting Flevomeer Biblio-

theek 

❖ Begrotingssubsidie stichting Filmtheater Lelystad 

❖ Begrotingssubsidie stichting Kunstuitleen 

❖ Begrotingssubsidie stichting Radio Lelystad 

❖ Begrotingssubsidie Intendant Amateurkunst 

❖ Begrotingssubsidie Lelystart 

❖ Onderzoek Meerjarige subsidie 

❖ Eenmalige investeringen basisinfrastructuur 

❖ Budget regiefunctie 
 

 

Subsidie incidentele projecten 

❖ Subsidieregeling amateurkunst 

❖ Subsidieregeling deskundigheidsbevordering 

❖ Subsidieregeling beeldende kunst en vormgeving 

❖ Subsidieregeling Podiumkunsten 

❖ Subsidieregeling Letteren 

❖ Programmasubsidie Cultuur 

❖ Onderzoek Cultuurfonds 
 

❖ Structureel overleg culturele partners 

❖ Exposities stadhuis 

 

 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Wordt gecontinueerd 

 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Nieuw 

❖ Nieuw 

❖ Nieuw 

❖ Nieuw 
 

 

 

❖ Wordt beëindigd 

❖ Wordt beëindigd 

❖ Wordt beëindigd 

❖ Wordt beëindigd 

❖ Wordt beëindigd 

❖ Nieuw 

❖ Nieuw 

 

❖ Nieuw 

❖ Wordt gecontinueerd 

 

Verbonden cultuurstad Subsidies 

❖ Budget culturele initiatieven.  

❖ Cultuurverbinder 

❖ Jeugdfonds Sport en Cultuur 

❖ Brede Regeling Combinatiefuncties 

❖ Stadsdichter 

❖ Culturele voorzieningen in wijken 
 

 

❖ Nieuw 

❖ Nieuw 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Nieuw 

Groeiende cultuurstad 
❖ De culturele basisinfrastructuur wordt versterkt 

met een nieuw poppodium in het centrumge-

bied. 

❖ De mogelijkheid voor de realisatie van een 

kunstmuseum/kunsthal wordt verkend 

❖ Beleidskader Kunst in de openbare ruimte 

❖ Onderhoud kunstwerken openbare ruimte 

❖ Interactie tussen cultuur en vrijetijdseconomie 

 

 

❖ Wordt gecontinueerd 
 

 

❖ Nieuw 
 

❖ Nieuw 

❖ Wordt gecontinueerd 

❖ Wordt gecontinueerd 
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Scenario’s 

Essentieel voor de realisatie van de doelen van het cultuurbeleid is het ambitieniveau. Waar willen we in 2026 concreet staan 

met betrekking tot het culturele klimaat, de cultuurparticipatie en de maatschappelijke gevolgen betekenis voor de stad? En wat 

is nodig om dat te bereiken? Het ambitieniveau wordt naast inhoudelijke overwegingen tevens bepaald door het beschikbare 

financiële ruimte. Wat kan binnen het beschikbare budget en wat is een verbetering, maar kan alleen met meer geld? Aan de 

hand van drie ambitieniveaus wordt in onderstaand schema aangegeven wat het benodigde financieel kader is. 

 

Het Basisscenario gaat uit van continuering van het beleid op basis van het huidige structurele budget voor het cultuurbeleid in 

de Meerjarenbegroting 2022. Binnen dit scenario is naast indexering geen ruimte voor extra uitbreiding van het culturele voor-

zieningenniveau of verhoging van subsidiebudgetten. 

 

In dit scenario wordt rekening gehouden met: 

- de uitwerking van amendement besluitpunt 48 van de Kadenota 2022:  € 100K van het subsidieplafond van taakveld 

5.3 Cultuurpresentatie binnen de begrotingssubsidies herbestemmen voor amateurkunst en toevoegen aan de subsi-

dieregelingen amateurkunst. Dit heeft tot gevolg dat de begrotingssubsidie voor die instellingen in de Basisstructuur 

wordt verlaagd.  

- Het besluit in de Programmabegroting 2023 om 100.000 euro vrij te maken voor cultuur in de wijken. 

 

Het Herstelscenario gaat uit van een structurele verruiming van het cultuurbudget voor de meeste noodzakelijke investeringen 

in het voorzieningenniveau om de huidige culturele infrastructuur te versterken. 

 

 In dit scenario wordt rekening gehouden met: 

 

- herstel van de begrotingssubsidie voor de instellingen in de basisinfrastructuur met 100.000; 

- verhoging van de begrotingssubsidie voor Lelystart; 

- incidenteel herstelbudget voor noodzakelijke investeringen bij culturele voorzieningen 

- extra inzet Brede combinatiefuncties cultuur; 

- structureel werkbudget voor een overlegstructuur culturele organisaties 

- onderzoeksbudget kunstmuseum/kunsthal; 

- herstel onderhoudsbudget collectie kunstwerken. 

  

Het Optimumscenario richt zich op een cultuurbeleid op een hoger ambitieniveau. Dit groeiscenario gaat een stap verder dan 

het Herstelscenario. Uitgangspunt is hierbij dat het culturele voorzieningenniveau in Lelystad in de komende jaren zich gaat 

ontwikkelen in de richting van het niveau van steden met een omvang van 100.000 inwoners. 

 

In dit scenario wordt boven het Herstelscenario rekening gehouden met: 

 

- extra programmeringsbudget voor het grotere popodium 

- extra verhoging van de begrotingssubsidie voor Lelystart; 

- extra eenmalige herstelbudget voor noodzakelijke investeringen voor culturele voorzieningen; 

- realisatie kunstmuseum/kunsthal; 

- extra herstel onderhoudsbudget collectie kunstwerken; 

- Uitwerking beleidskader kunst openbare ruimte; 

- Inzet Cultuurverbinder. 

 

 

 




