Evaluatie kunst- en cultuurnota 2010 – 2014 ‘Daar zit muziek in!’
Inleiding
Op 25 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Boekel de nota Kunst en Cultuur 2010-2014
vastgesteld. Hieronder volgen een tweetal alinea’s uit deze nota:
‘Het is de eerste keer dat de gemeente Boekel een Kunst en Cultuurnota presenteert. In deze nota
wordt de visie op kunst en cultuur voor de gemeente Boekel neergezet. De nota geeft weer welke
plek kunst en cultuur in de Boekelse gemeenschap inneemt. De gemeente brengt zelf geen kunst
voort, maar tracht omstandigheden te scheppen of te bevorderen waarbinnen kunst, kunstenaars
en verenigingen kunnen functioneren en inwoners in aanraking kunnen komen met kunst en
cultuur.’
‘Zoals geconcludeerd zijn in Boekel veel verenigingen actief binnen de culturele disciplines. Eerste
prioriteit zal de komende jaren dan ook zijn om ernaar te streven dit in stand te houden. Enerzijds
door financiële middelen in de vorm van subsidie beschikbaar te blijven stellen. Anderzijds door de
Boekelse kinderen en jeugd kennis te laten maken met het brede culturele en kunstzinnige aanbod
wat Boekel rijk is.’
In deze evaluatie bekijken we in hoeverre de afgelopen jaren invulling en uitvoering is gegeven aan
de vier beleidsvoornemens zoals omschreven in de nota. Deze evaluatie hebben we aangegrepen
om ook vooruit te kijken.
Beleidsvoornemens Kunst- en cultuurnota 2010-2014:
1.

Culturele vorming van kinderen stimuleren;

2.

Muziekonderwijs voor de jeugd tot 18 jaar betaalbaar houden;

3.

Stimulering van podiumkunsten;

4.

Dichterbij brengen van kunst in de openbare ruimte.

Wat waren de beleidsvoornemens in de nota Kunst en Cultuur
a.

Culturele vorming van kinderen stimuleren

Actie: De Boekelse kinderen komen tijdens de basisschoolperiode veelvuldig, intensief en
gestructureerd in contact met, en nemen deel aan, een zo breed mogelijk scala van culturele
activiteiten. Samenwerking met de (amateur)kunst en het culturele aanbod uit de directe omgeving
is hierbij het uitgangspunt. Deze binnenschoolse culturele kennismaking dient een positief effect te
hebben op de buitenschoolse culturele participatie van kinderen en jongeren in Boekel.
Gerealiseerd:
In overleg met de vier basisscholen wordt deelgenomen aan de Cultuurloper. De raad heeft op 13
oktober 2016 besloten om voor een periode van vier jaar (20017-2020) jaarlijks een bedrag van €
0,50 per inwoner beschikbaar te stellen voor deelname aan de Cultuurloper. De Cultuurloper helpt
scholen om vanuit eigen visie een samenhangend en doorlopend cultureel activiteitenprogramma
te maken. De scholen worden hierin begeleid door een intermediair. Hiervoor wordt samengewerkt
met de culturele instelling Kunstlokaal uit Gemert-Bakel.
Op deze manier worden kinderen van 4 tot en met 12 jaar optimaal gestimuleerd in hun culturele
ontwikkeling en komen zij tijdens de basisschoolperiode veelvuldig en gestructureerd in contact
met diverse culturele disciplines.
Deelname aan de Cultuurloper betreft een gezamenlijke investering van de gemeente Boekel,
Provincie Noord-Brabant en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeente Boekel heeft tot en
met 2020 vanuit het fonds Kunst en Cultuur een bedrag van € 0,50 per inwoner per jaar
beschikbaar gesteld om deel te nemen aan de Cultuurloper.
b.

Herzien van subsidiering muziekonderwijs

Actie: Muziekonderwijs voor de jeugd tot 18 jaar heeft prioriteit en wordt door de gemeente voor
maximaal 4 jaar financieel ondersteund middels subsidie. Het volgen van muziekonderwijs bij een
culturele instelling is voor volwassenen tegen kostprijs beschikbaar.
Gerealiseerd:
De ‘subsidieverordening muziekonderwijs 2012’ is door de raad op 15 december 2011 vastgesteld.
Niet langer de aanbieder maar de afnemer wordt gesubsidieerd. De muziekleerling tot 18 jaar
ontvangt subsidie voor het volgen van individueel muziekonderwijs bij een erkende culturele
instelling, dan wel bij een erkende muziekdocent.
Voorheen werd jaarlijks een bedrag van ongeveer € 60.000 aan de regionale culturele instelling
beschikbaar gesteld. In de nieuwe systematiek wordt jaarlijks voor een bedrag van ongeveer €
25.000 aan muzieksubsidies beschikbaar gesteld. Zonder uitgebreid onderzoek verricht te hebben
bestaat de indruk dat er niet minder kinderen muziekonderwijs volgen.

We

kunnen

dus

voorzichtig stellen dat met minder middelen ongeveer hetzelfde aantal kinderen muziekles kan
volgen.
Een aantal jaar geleden is de regionale culturele instelling MiK failliet gegaan. Doordat de gemeente
Boekel muziekleerlingen individueel subsidieert heeft dit geen financiële of organisatorische
consequenties voor Boekel gehad. Uit het faillissement van MiK is door enkele docenten een nieuw
initiatief in Boekel ontstaan, Centrum voor Muziekeducatie Boekel. Hieruit blijkt het functioneren
van de individuele subsidiering. De markt (muziekdocenten) neemt zelf initiatief en ziet kansen om
in Boekel kinderen te enthousiasmeren voor muziekonderwijs.
Harmonie EMM en Fanfare Echo der Peel nemen zelf initiatief om kinderen enthousiast te maken
voor muziekonderwijs en lid te worden van de vereniging. Zij doen dit onder meer door
samenwerking te zoeken met het basisonderwijs. Hierdoor komen de kinderen tijdens de
basisschool in aanraking met de muziekinstrumenten van een harmonie of fanfare. Kinderen die lid
worden van EMM of Echo der Peel volgen muziekles via deze vereniging. Als aan de voorwaarden
wordt voldaan komen zij ook in aanmerking voor subsidiering van de muziekles.
c.

Stimulering van podiumkunsten

Actie: Streven naar oprichting van een ‘Boekelse Programmaraad’ welke één ‘cultureel programma’
op de Boekelse podia voor de inwoners van Boekel verzorgt. De vorming van een ‘Boekelse
Programmaraad’ dient budgettair neutraal plaats te vinden.
Gerealiseerd:
Zoals in de nota aangegeven zijn De Horst en Nia Domo twee belangrijke partijen voor de oprichting
van de Programmaraad. Op beide locaties hebben de afgelopen jaren andere ontwikkelingen
prioriteit gehad. Inmiddels kan gezegd worden dat deze ontwikkelingen op een positieve wijze
invulling hebben gekregen. Met de nieuwe huurders van Nia Domo (horecaexploitant en
bibliotheek De Lage Beemden) is bij de planvorming reeds de mogelijkheid besproken om meer
culturele activiteiten/programmering plaats te laten vinden. Dit zal de komende jaren verder
ingevuld moeten worden. Het stichtingsbestuur van De Horst heeft middels een werkgroep theater
zelf al invulling gegeven aan de wens om podiumkunsten te stimuleren. Gezien de recente
ontwikkelingen kan gesteld worden dat de oprichting van één Boekelse programmaraad niet meer
als grote noodzaak gezien wordt.
d.

Dichterbij brengen van kunst in de openbare ruimte

Actie: Het zichtbaar en toegankelijk maken van de reeds aanwezige kunst in de openbare ruimte.
−

Realiseren van een kunstroute

−

Kunstwerk ter gelegenheid van Boekel 700

Gerealiseerd:
Ter gelegenheid van Boekel 700 is het kunstwerk ‘Banken met een Boekelse ziel’ gerealiseerd. Het
kunstwerk is door de inwoners van Boekel zelf gekozen. Bij de start van de feestweek van Boekel
700 is het kunstwerk onder grote publieke belangstelling onthuld.

Er is nog geen kunstroute gerealiseerd. Er heeft eerst een inventarisatie plaatsgevonden naar de
kwaliteit en staat van onderhoud van de kunstwerken in de gemeente Boekel. Dit is vastgelegd in
een logboek. Conform het raadsbesluit van 25 februari 2016 is vervolgens aan alle kunstwerken
het noodzakelijk onderhoud gepleegd. Hierdoor liggen de kunstwerken er weer netjes en goed
onderhouden bij.
Er zijn plannen om het toeristisch-recreatief fietsen en wandelen in Boekel van een kwaliteitsimpuls
te voorzien. Hierbij wordt ook gekeken naar de ligging van de kunstwerken in de openbare ruimte.
Toerisme en recreatie kunnen op deze manier met kunst en cultuur verbonden worden.

Wat hadden we in 2010 en wat is er gewijzigd.
Discipline

Wat was er in 2010

Wat is er gewijzigd

1. Festivals &
Evenementen

Boecult
Avond van de Poëzie
Boekel Rond Uit
Pleinfestijn Venhorst
Sense of Harmony
Peelpop
Stichting Binnensport Boekel (accommodatie)
Manege Rutger van Herpenruiters (accommodatie)

Boecult is uitgebreid met een activiteit op
zaterdagavond, Local DJ’s. Dit trekt een jong
publiek.
De Avond van de Poëzie heeft een activiteit
voor de basisschoolkinderen aan het
programma toegevoegd.
Peelpop vindt sinds 2016 weer plaats in de
Manege Rutger van Herpen.
In 2017 vindt wederom een editie van Sense of
Harmony in Sporthal de Burcht plaats.
De Lage Beemden is geïntegreerd in Nia
Domo. De bibliotheek in Venhorst is in de
school gehuisvest.

2. Media &
letteren
3. Cultureel
erfgoed

4. Beeldende
kunst &
bouwkunst
5. Amateurkunst
& kunsteducatie

6.
Podiumkunsten

7. Film

Bibliotheek De Lage Beemden (incl. biebpunt Venhorst)
Literair café (i.s.m. De Lage Beemden)
BLOK
13 Rijksmonumenten
Monumentencommissie
Gilde St. Agatha
- Heemkundekring St. Achten op Boeckel
Carnavalsvereniging De Knöllekes
Carnavalsvereniging De Peeltuuters
Carnavalsvereniging De Vliegenmeppers
Comité Boekel/Venhorst (Koninginnedag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, intocht Sinterklaas)
De Kluis (tentoonstellingsruimte)
Stichting Kunstgroep Boekel
Commissie Beeldende Kunsten
CKVU (muziek-, dans-, musicalonderwijs)
Harmonie Eendracht Maakt Macht
Fanfare Echo der Peel
De Muziekvrienden
Internationale dansvereniging Dûnja
Ouderen volksdansgroep Levenslust
Volksdansgroep Anjo
Volksdansgroep Heidebloem
Toneelvereniging Boekel Dorpsgenot
Toneelvereniging “Open Doek”
ZLTO Toneelvereniging
KBO Toneelvereniging
Koor Imémato
Kwaliteitskoor Karakater
Kinderkoor Do-Re-Mi
Kinderkoor De Peelnootjes
Ouderenkoor Verscholen Klanken
Parochieel dameskoor Sint Agatha
Parochieel mannenkoor Sint Agatha
Parochieel zangkoor Venhorst
Seniorenkoor Blijde Herfstklanken
Comité Venhorst Creatief
Volksuniversiteit Boekel-Venhorst
The Basement
Theaterzaal De Horst
Theaterzaal Nia Domo
Muziekkiosk
KleinKunst Boekel
Theaterspoor

Incidentele filmvertoningen in de Horst / Nia Domo

Kunstgroep Boekel heeft in 2015 voor de
eerste keer een atelierroute georganiseerd
De Commissie Beeldende Kunsten is niet
meer actief
Het
muziekonderwijs
wordt
individueel
gefinancierd.
Niet alle koren en toneelverenigingen zijn meer
actief.

In de Horst is een theater werkgroep actief. Zij
zorgen jaarlijks voor de programmering van
ongeveer vijf professionele
theatervoorstellingen voor jong en oud.
Nia Domo wordt geëxploiteerd door een
commerciële huurder. Er vinden regelmatig
optredens en voorstellingen plaats.
KleinKunst Boekel is niet meer actief.
Zover bekend vinden er geen filmvertoningen
plaats in de Horst of Nia Domo.

Conclusie en vooruit kijken
In algemene zin kunnen we concluderen dat we er samen in zijn geslaagd om het culturele aanbod
in Boekel op peil te houden. Er zijn nog steeds veel verenigingen, personen en instellingen actief
binnen de verschillende culturele disciplines.
Het uitgangspunt dat de gemeente Boekel zelf geen kunst voortbrengt maar omstandigheden
schept of bevordert waarbinnen kunst, kunstenaars en verenigingen kunnen functioneren en
inwoners in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur is ook nog steeds van toepassing. De
gemeente Boekel stelt subsidies beschikbaar zodat aanbieders van kunst en cultuur voor een
passend aanbod kunnen zorgen. Daarnaast stimuleert de gemeente Boekel cultuureducatie van
kinderen middels deelname aan de Cultuurloper op het basisonderwijs en individuele subsidiering
van het muziekonderwijs.
De beleidsvoornemens uit de nota zijn grotendeels uitgevoerd of hier wordt momenteel nog werk
van gemaakt. Naar aanleiding van deze evaluatie is bekeken wat er op het gebied van kunst en
cultuur nog op de planning voor de komende jaren staat.
1. Budget voor onderhoud kunstwerken
De gemeenteraad heeft in 2016 besloten om budget beschikbaar te stellen voor onderhoud en
reparatie van de kunstwerken in de gemeente Boekel. Als onderdeel van deze werkzaamheden zijn
alle gegevens van de kunstwerken in een online logboek vastgelegd. Hiermee hebben we een
compleet inzicht in de technische staat van onze kunstwerken en de in het verleden uitgevoerde
werkzaamheden.
In

het

raadsvoorstel

was

reeds

aangegeven

dat

we

na

uitvoering

van

de

onderhoudswerkzaamheden zouden bekijken of een structureel onderhoudsbudget in de
gemeentelijke begroting noodzakelijk is.
We moeten zuinig zijn op de kunstwerken in de gemeente Boekel. Deze kunstwerken hebben
onderhoud nodig. Omdat er lange tijd geen onderhoud heeft plaatsgevonden hebben we afgelopen
jaar een inhaalslag gemaakt en achterstanden weggewerkt. Aangezien we belang hechten aan onze
kunstwerken in de openbare ruimte blijft het noodzakelijk om met enige regelmaat de kunstwerken
te inspecteren en (klein) onderhoud uit te voeren. Dit om tijdig in te kunnen grijpen en erger te
voorkomen.
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 2.000 op te nemen in de gemeentelijke begroting voor
inspectie en onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte.

2. Kunst op rotondes randweg
Ter ere van bijzondere gelegenheden of gebeurtenissen wordt er in Boekel een kunstwerk in de
openbare ruimte geplaatst. De laatste keer was in 2013 in het kader van Boekel 700. Het kunstwerk
‘Banken met Boekelse ziel’ is toen gerealiseerd.
De aanleg van de randweg kan ook zeker gezien worden als een bijzondere gebeurtenis in de
geschiedenis van Boekel. Deze gebeurtenis kan aangegrepen worden om één of meerder
kunstwerken te realiseren.
Zonder dat er al concrete plannen zijn kun je stellen dat de vier rotondes van de randweg geschikt
zijn voor de plaatsing van een kunstwerk. Deze rotondes zijn een mooie gelegenheid om de
gemeente Boekel te presenteren aan de grote groep mensen die van de randweg gebruik gaan
maken. Hiermee kunnen we de Boekelse identiteit bij een grote groep mensen onder de aandacht
brengen. Bij dit initiatief kunnen ook Boekelse ondernemers betrokken worden. Voorgesteld wordt
om bij de aanleg van de randweg de mogelijkheid te onderzoek om één of meerdere kunstwerken
te plaatsen.

