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Onderwerp Cultuurarrangement en subsidieregeling Cultuurparticipatie cultuurarrangement

Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn twee belangrijke peilers binnen het cultuurbeleid van de 
gemeente Oldenzaal. Cultuureducatie is de basis, het fundament voor cultuurparticipatie. Op 16 
december 2013 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota ‘Cultuureducatie en participatie 2013 – 
2017 vastgesteld (te vinden op: www.oldenzaal.nl)

Vanuit cultuureducatie richten we ons op het basisonderwijs met als doel kinderen tussen de 4 en 
12 jaar kennis te laten maken met kunst en cultuur. Meer informatie hierover is te vinden op: 
www.ceppo-oldenzaal.nl en/of neem contact op met de bovenschoolse cultuurcoördinator: Hedwig 
de Bruijn. 

Cultuur verbindt en verrijkt. Cultuur bindt en creëert samenhang, diversiteit en dynamiek. Cultuur 
zorgt ervoor dat burgers actief zijn, zich verbonden voelen met de gemeente en streek. Naast de 
intrinsieke waarde van kunst en cultuur, draagt deelname aan kunst en cultuur (zowel actief als 
receptief) bij aan het welzijn van de inwoners en de leefbaarheid van de stad en haar wijken.

Op het gebied van cultuurparticipatie richten we ons op het stimuleren van de inwoners tot 
deelname aan kunst en cultuur in de vrije tijd en het versterken van de culturele infrastructuur in 
Oldenzaal. Hiervoor heeft de gemeente een lokaal programma opgesteld: het Cultuurarrangement 
met de naam ’ Het culturele DNA van Oldenzaal, de Glimlach van Twente’

In de bijlage treft u een samenvatting daarvan. 

Speerpunten van dit programma zijn: 
1. Amateurkunstsector, museale instellingen en erfgoedorganisaties 

    toekomstbestendig
- Stimuleren tot organisatorische en inhoudelijke vernieuwingen
- Stappen zetten om zelfstandiger en onafhankelijker te zijn van overheid e.d.
- Ondersteuning via cursussen/ workshops 
- Creatief cultureel ondernemerschap
- Inspelen op maatschappelijke 
- Vraaggericht werken
- e.d.

2. Het culturele DNA van Oldenzaal verbinden met het sociaal-maatschappelijke  
domein

- Bijdragen aan bevordering van leefbaarheid en vitaliteit in bijvoorbeeld wijken.
- Laagdrempelige cultuurparticipatie (actief en passief)
- Nieuwe talenten te ontwikkelen
- Versterken van sociale cohesie in buurten
- Kunst en cultuur in openbare ruimte
- Doelgroepgricht of wijkgericht
- e.d.

http://www.oldenzaal.nl/download.asp?link=/files/6590/Beleidsnota_CE_CP_2013_2017.pdf&linkID=37191
http://www.oldenzaal.nl/download.asp?link=/files/6590/Beleidsnota_CE_CP_2013_2017.pdf&linkID=37191
http://www.ceppo-oldenzaal.nl/
http://www.oldenzaal.nl/


3. Het culturele DNA van Oldenzaal verbinden met recreatie en toerisme
- Zichtbaar en toegankelijk maken van het culturele erfgoed 
- Erfgoed is zowel materieel als immaterieel
- Inzetten op het onderscheidend vermogen van de stad
- Economische waarde van  cultuur ter versterking van recreatie en toerisme
- Erfgoed in combinatie met evenementen en festivals
- e.d. 

Voor ondersteuning bij bovenstaande ontwikkelingen kunt u beroep doen op de cultuurmakelaar 
Quinta Clason, maar beschikt de gemeente ook over middelen om nieuwe initiatieven financieel te 
ondersteunen. Daarvoor is er sinds 1 juli 2014 de Subsidieregeling Cultuurparticipatie (zie bijlage). 
U kunt eenmalige subsidie aanvragen voor kunstzinnige en culturele activiteiten  die een bijdrage 
leveren aan de cultuurparticipatie of amateurkunst.

Aanvragen kan via het invullen van een aanvraagformulier voor eenmalige subsidie die u kunt 
vinden het Digitaal loket op de website www.oldenzaal.nl De informatie is makkelijk te vinden door 
de zoekterm ‘subsidie aanvragen’ in te typen. 

Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij:
Carmen Steghuis-Bekke
Medewerker Cultuur, recreatie/toerisme
Telefoonnummer: (0541) 588328 of per e-mail: c.steghuis@oldenzaal.nl
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