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Voorwoord 
 
 
“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken.”  
Dat houdt professor Transitiekunde Jan Rotmans ons voor in zijn boek In het oog van de orkaan.1 
“Onze samenleving is in een overgangsfase en bevindt zich op een kantelpunt. Van een verticale, 
centrale en verzuilde samenleving naar een horizontale, decentrale netwerksamenleving. In deze 
kantelperiode worden oude systemen afgebroken en nieuwe opgebouwd. Oude waarden 
verdwijnen, nieuwe waarden ontstaan.”  
 
Rotmans laat ons zien, dat we ongemerkt op weg zijn naar een geheel andere - duurzame - 
samenleving. Daarin regeert niet langer de ‘perverse prikkel’ van het geld, maar gedragen we ons 
als prosumenten. In buurt- of ander klein verband pakken we de maatschappelijke uitdagingen op. 
We produceren onze eigen elektriciteit, ruilen diensten en goederen uit (zonder de tussenkomst 
van geld), delen auto’s en gereedschappen etc. 
 
Als zo vaak is de creatieve klasse zich het eerst bewust van deze ingrijpende transitie. Zij is wars 
van ‘glitter en glamour’. In kleinschalige verbanden, gelijkend op corporaties en de aloude gilden, 
staat men voor elkaar klaar.  
 
Van oudsher heeft Hengelo een creatieve klasse van enige omvang. Stork had vrijdenkers nodig, 
creatieve techneuten, hoogopgeleid, die voor de vernieuwingen konden zorgen. Om die een 
aantrekkelijke omgeving te bieden investeerde Stork in een plezierig woonklimaat (’t Tuindorp) en 
in de culturele infrastructuur. We mogen hem daar dankbaar voor zijn. Voor Stork gingen kunst en 
techniek hand in hand, Kunst en Techniek: KenT. Door de decennia heen kennen we in onze stad 
een bloeiend cultureel leven, zowel professioneel als bij de talloze amateurverenigingen. Cultuur zit 
in ons dna. 
 
In deze ‘verandering van een tijdperk’ moeten we dat koesteren. Ondanks de bezuinigingen de 
basis in stand houden. Jongeren en volwassenen blijven interesseren voor kunst en cultuur.  
Maar: de bezuinigingen zijn onontkoombaar. De taken die gemeenten erbij krijgen, gaan gepaard 
met omvangrijke kortingen vanuit het rijk. Die moeten deels uit ons vrij besteedbaar budget 
worden gecompenseerd. Daar vallen ook kunst en cultuur onder. Landelijk leidt dat voor die sector 
tot een bezuiniging die kan oplopen tot wel 40%. 
 
We hebben onze missie ten aanzien van kunst en cultuur uit de eerdere kunst- en cultuurvisie Vrij 
spel voor de verbeelding tegen het licht gehouden. Naar onze mening is er geen reden de missie 
geheel te herzien; deze geeft nog steeds goed ons culturele dna weer.  
Het is onze inzet om de functies in onze culturele infrastructuur overeind te houden en activiteiten 
te ondersteunen. Aanpassingen en besparingen zoeken we in huisvesting en organisaties.  
We staan voor scherpe keuzes om het basisniveau te kunnen handhaven. Verandering van een 
tijdperk vraagt om creativiteit en vernieuwingsdrang. Die uitdaging gaan we aan! 
 
 
 
Wieger Mulder, 
Wethouder Cultuur 
  

                                                
1 In het oog van de orkaan. Nederland in transitie, p.6. Jan Rotmans, 2012. Boxtel: Uitgeverij Æneas. Hij citeert 
Herman Verhagen (2011) uit De Duurzaamheidsrevolutie: hoe mensen organisaties en organisaties de wereld 
veranderen. Utrecht: uitgeverij Van Arkel. 
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1. Inleiding 
 

Uitgangspunt voor onze Sociale Visie 2010 is ‘zorgen dat…’ in plaats van ‘zorgen voor…’.  
De gemeente komt meer in een regisserende en faciliterende rol dan zelf voor de oplossing te 
zorgen. Dat geldt ook voor de kunst- en cultuursector.  
Deze maatschappelijke tendens is versterkt door de bezuinigingen. Om als sector te overleven, 
moeten we alle creativiteit aanspreken. Maar ook los durven laten, meer vertrouwen op de 
samenleving in al zijn geledingen. We zien onvermoede krachten en creativiteit vrijkomen, nieuwe 
combinaties en samenwerking. Om met Milton Friedman te spreken: never waste a good crisis!  

missie blijft intact 

In Vrij spel voor de verbeelding. Kunst- en cultuurvisie 2010 gemeente Hengelo is de missie als 
volgt omschreven.  

“De komende jaren willen wij de culturele identiteit van Hengelo verder versterken. Wij 
willen zorg dragen voor een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele 
infrastructuur. Wij willen het cultureel bewustzijn van de inwoners van Hengelo 
stimuleren, zodat zij weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in 
geschoold kunnen worden en er volop aan kunnen deelnemen. En wij willen kansen 
geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken of hun werk te presenteren.” 

 
Gezien de precaire overheidsfinanciën zien wij geen mogelijkheden om de culturele infrastructuur 
in zijn volle omvang te versterken. We moeten samen alle zeilen bijzetten om het huidige niveau 
op peil te houden. Daarvoor is veel creativiteit en innovatie nodig, ook om te voorkomen dat we nu 
zaken afbreken waar we later spijt van krijgen. Dat laat onverlet, dat we als gemeente een taak 
houden om kunst en cultuur mogelijk te maken. De missie uit 2010 blijft voor ons intact; alleen het 
tempo verandert. 
 
 
De gemeente blijft tot taak houden voorwaarden te scheppen om kunst en cultuur in de 
samenleving mogelijk te maken.  

 

beleid gericht op periode 2014-2020, met in 2016/7 tussenevaluatie 

Met deze nota willen we de hoofdlijnen van ons kunst- en cultuurbeleid uitstippelen voor het 
lopende decennium. Een horizon tot 2020 is te overzien. Via het uitwerkingsprogramma houden we 
een vinger aan de pols. Een tussenevaluatie in 2016/7 geeft ons de mogelijkheid het beleid bij te 
stellen.  

leeswijzer 

Na deze inleiding ‘ontrafelen’ we eerst de missie. Daarbij geven we tevens aan, wat er in de vorige 
beleidsperiode is terecht gekomen van de voornemens uit de kunst- en cultuurvisie Vrij spel voor 
de verbeelding. Aan de hand van de creatieve keten preciseren we de bedoelingen van ons kunst- 
en cultuurbeleid. Onderbouwd wordt, waarom we accenten leggen bij ‘leren’ en ‘presenteren’. We 
geven aan, wat onze gemeentelijke rol is en wat we op afstand zetten of loslaten. We hebben oog 
voor de ‘spelers in het veld’, zowel de professionele kunstbeoefenaren als de amateurkunst. 
 
Teksten in kaders geven ambities en/of beleidsvoornemens weer. Deze worden nader 
geconcretiseerd in het slothoofdstuk Uitwerkingsprogramma. 
 
We kijken verder over de grenzen van onze gemeente heen en geven richtingen aan voor regionale 
en internationale samenwerking.  
 
Een belangrijk aspect vormt de huisvesting. Uitgangspunt is voor ons wat we in 2010 in onze 
Sociale Visie 2020 schreven: “(..) De activiteiten staan centraal, niet de accommodaties of 
organisaties.”2 We brengen de accommodaties voor kunst- en cultuuractiviteiten in kaart en zoeken 
naar mogelijkheden voor optimaal (mede)gebruik. Een aantal accommodaties staat buiten 
discussie, zoals het Rabotheater en Metropool. Hun locatie is gelijk aan hun (podium)functie.  

                                                
2 Sociale Visie 2020, p. 14. Hengelo, vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2010. 



   

6 
 

 
Niet onbelangrijk is vervolgens de vraag, welke financiële middelen beschikbaar zijn. Gemeentelijk, 
en ook uit andere bronnen. 
 
Al het voorgaande mondt uit in een uitwerkingsprogramma 2014-2020, met concrete acties voor 
de komende jaren. 
 
Een aantal bijlagen is toegevoegd aan deze nota. Tegelijk met deze nota brengen we een 
Inspraaknotitie uit. Deze geeft het hele proces weer, dat we hebben doorlopen in de 
totstandkoming van deze kunst- en cultuurvisie, welke reacties dat heeft opgeleverd en of en hoe 
deze in de uiteindelijke visie zijn verwerkt. 
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2. Missie 

Cultuur bestaat al sinds mensenheugenis. Het is een onderdeel van onze persoonlijke ontwikkeling 
en ontwikkeling in de samenleving. In de loop van de tijd is het belang alleen maar groter 
geworden. Er is meer vrije tijd en daardoor meer behoefte aan vrijetijdsbesteding, ook waar het 
gaat om cultuur. Tegenwoordig is cultuur ook een synoniem voor levendigheid in de stad, een 
motor voor stedelijk toerisme en een bijdrage aan binnenstedelijke economie als gevolg van spin 
off voor de (binnen)stad of rechstreeks als onderdeel van de (creatieve) economie. 

Cultuur is een voorziening geworden, die ook waarde heeft als vestigingsfactor en waarde heeft 
voor de ontwikkeling van het vastgoed in de stad in het algemeen en aanleiding geeft om trots te 
zijn op onze stad. Onze missie richt zich op behoud en versterking daarvan.  

de missie ‘ontrafeld’ 

“De komende jaren willen wij de culturele identiteit van Hengelo verder versterken. Wij 
willen zorg dragen voor een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele 
infrastructuur. Wij willen het cultureel bewustzijn van de inwoners van Hengelo 
stimuleren, zodat zij weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in 
geschoold kunnen worden en er volop aan kunnen deelnemen. En wij willen kansen 
geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken of hun werk te presenteren.” 

 
Als gezegd blijft deze missie uit Vrij spel voor de verbeelding. Kunst- en cultuurvisie 2010 
gemeente Hengelo intact. De onderstreepte passages werken we hieronder uit. 
 
• culturele identiteit  
Het cultureel bewustzijn van de inwoners en het lokale kunst- en cultuuraanbod zijn bepalende 
factoren voor de culturele identiteit van een stad. Andere factoren die de culturele identiteit 
bepalen, zijn de lokale cultuurhistorie en het uiterlijk van een stad. De culturele identiteit is niet 
alleen van belang voor de inwoners zelf, maar ook voor het aantrekken van toeristen en van 
nieuwe, hoogopgeleide en creatieve inwoners. Deze stimuleren de lokale economie en 
werkgelegenheid. Kunst en cultuur hebben in die zin belangrijke economische effecten van voor 
een stad. 
 
Er ligt een verband tussen de cultuurhistorie van Hengelo en de aard en omvang van onze culturele 
infrastructuur. De basis is gelegd aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw door de grondleggers van de industrie in onze stad. Vooral de familie Stork heeft daarin een 
grote rol gespeeld. Zij investeerden niet alleen in fabrieken en machines, maar ook in culturele 
voorzieningen als een leeszaal, een concertgebouw en amateur(muziek)verenigingen. Daarmee 
onderkenden zij het belang van kunst en cultuur voor het functioneren van de samenleving. Uit dat 
besef is ons culturele dna ontstaan, zoals verwoord in bijlage 1. 
 
Cultuur raakt ons allen. Samen maken we de cultuur van een stad. Sommigen doen dat 
beroepsmatig, anderen als hobby.  In de culturele sector in Hengelo zijn enkele honderden 
inwoners werkzaam, van baliemedewerker tot directeur of zelfstandig kunstenaar. Van de 50 
grootste gemeenten van Nederland presteert Hengelo hierin anno 2012 desondanks beneden het 
gemiddelde.3 Zowel qua cultureel aanbod, podiumkunsten, theatervoorstellingen als klassieke en 
popconcerten scoren we onder het gemiddelde. Dat ligt mede aan het feit, dat we geen 
centrumstad zijn en andere steden in onze directe omgeving hebben. 
 
De omvang en kwaliteit van de ‘creatieve klasse’4 bepaalt mede de aantrekkelijkheid van een stad 
als vestigingsplaats. Een aantrekkelijke woonstad trekt niet alleen mensen aan, maar ook bedrijven 
en werk.5 Het gaat daarbij niet alleen om de podia, bioscopen, horeca enz. Consumenten willen iets 
beleven: de stad als belevenis, met een verrassende programmering en met evenementen. 

                                                
3 Atlas voor gemeenten 2012. Gerard Marlet, Clemens van Woerkens. Nijmegen, 2012 
4 De creatieve klasse omvat meer dan de cultuur. Marlet schaart eronder: wetenschappers en onderzoekers, 
ICT’ers, ingenieurs, architecten, tv-makers, journalisten, kunstenaars, alsmede managers en verkopers in 
creatieve en innovatieve bedrijfstakken. Anno 2004 zo’n 19% van de Nederlandse beroepsbevolking. De 
aantrekkelijke stad, p. 124 
5 De aantrekkelijke stad, p.14. Gerard Marlet. Nijmegen, 2009. 
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1 op de 5 werkenden in onze stad behoort tot de creatieve klasse6. In absolute zin een behoorlijke 
omvang, hoewel we daarmee net onder het landelijke gemiddelde zitten: Hengelo 20%, gemiddeld 
24%. Enschede en Almelo scoren lager, resp. 18 en 14%. 
 
Ondanks de initiatieven van de afgelopen jaren om de creatieve klasse een impuls te geven, zoals 
bij Metropool en de Creatieve Fabriek, liggen er voor onze stad nog veel uitdagingen. 
Samenwerking is daarin naar onze mening het sleutelwoord. We keren daarvoor terug naar onze 
roots: de combinatie van kunst en techniek. 
 
…. kunst en techniek verbinden …. 
Stork kon uitgroeien tot een global player dankzij de continue stroom van vernieuwingen die het 
bedrijf wist te realiseren. Innovatie als traditie is sindsdien het kenmerk van onze plaatselijke 
industrie. Nog steeds is ongeveer een kwart van onze beroepsbevolking werkzaam in de 
maakindustrie. Die doet een beroep op vakmanschap, creativiteit en vernieuwingsdrang. Er is 
sprake van een welbegrepen combinatie van kunst en techniek. Deze combinatie zit in ons dna (zie 
bijlage1) en ligt aan de basis van het succes van Hengelo, omdat ze verbindt. Ze verbindt de 
kunstensector met de industrie, ze verbindt onderwijs en techniek. Ze komt tot uiting in onze 
instellingen, zoals de musea en de educatieve centra. Ze is essentieel voor de creatieve industrie. 
Kortom: kunst en techniek vormen een gouden combinatie, die we als (ver)bindend element 
inzetten in ons kunst- en cultuurbeleid met zijn vertakkingen naar allerlei andere aspecten in onze 
samenleving. Kunst en Techniek – KenT – loopt dan ook als rode draad door deze nota.  
 
Kunst (& cultuur) en Techniek – KenT – zetten we in als motto voor ons kunst- en 
cultuurbeleid. 
 
 
• kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur  
De afgelopen twee decennia is in onze stad veel bereikt qua nieuwbouw van accommodaties: een 
nieuwe schouwburg, een nieuw techniekmuseum, een poppodium en een nieuwe bibliotheek. De 
muziekschool was al goed gehuisvest. Alleen de amateurkunst en CREA hebben nog te kampen 
met onvolwaardige huisvesting. Hetzelfde geldt voor de Collectie Hengelo. 
Wellicht biedt efficiënter gebruik van gemeentelijk vastgoed nieuwe mogelijkheden. Zie het 
hoofdstuk over huisvesting. 
 
Van de voornemens uit de vorige kunst- en cultuurvisie Vrij spel voor de verbeelding zijn er diverse 
gerealiseerd. 
Zie onderstaand overzicht. 
 
culturele basisinfrastructuur 
 
voornemens anno 2007 situatie 2013 

1. realisatie nieuw Metropool Geopend in 2009 
2. nadere invulling van de structurele subsidierelaties, in 

relatie tot de Algemene subsidieverordening, de Algemene 
wet bestuursrecht en de Code Cultural Governance: 
• notitie museumbeleid 

Gerealiseerd in 2010  
 
 
Notitie ‘Kwartiermaken 
voor de Collectie 
Hengelo’ is in 2008 
vastgesteld als 
visiedocument voor het 
gemeentelijk 
erfgoedbeleid. 
Vervolgnotitie 
‘Deltaplan Collectie 
Hengelo’ is in 2010 
uitgebracht en is in 
uitvoering. 

  

                                                
6 Als percentage van de beroepsbevolking. 
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3. transformatie van Kunstcentrum naar Centrum Beeldende 
Kunst: 
• voorstel verhuizing naar Hazemeyerterrein 

Akkuh is verhuisd, 
maar inmiddels 
opgeheven vanwege 
stopzetting subsidie. 

4. planvorming voor een nieuw centrum voor kunsteducatie 
in Hart van Zuid: 
• oriëntatie 
• initiatiefvoorstel 
• voorstel realisatie 

Veel plannen opgesteld, 
maar vanwege 
verslechterende 
economie niet 
gerealiseerd 

 
deelname aan kunst en cultuur 
 

5. versterking van het beleid op het gebied van cultuurbereik, met 
betrekking tot amateurkunst, cultuur in de wijken en cultuur en 
school: 
• onderzoek naar integratie kwalitatief cultuuraanbod in brede 

buurtschoolaanpak en in programma’s van de wijkwelzijns-
voorzieningen 

• notitie Kunst op School primair onderwijs 
• notitie Cultuurbereik 2009-2012 

Gerealiseerd, 
voortgezet in 
afspraken met 
het Fonds voor 
Cultuurpartici-
patie over het 
programma 
Cultuureduca-
tie met 
kwaliteit 

6. uitwerking van het evenementen- en communicatiebeleid op het 
gebied van kunst en cultuur: 
• voorstel structurele ondersteuning culturele evenementen 

Budget 
overgeheveld 
naar 
evenementen-
budget Bureau 
Hengelo 

 
productie- en presentatieklimaat van kunst 
 

7. versterking van het beleid op het gebied van beeldende kunst en 
vormgeving: 
• notitie atelierbeleid 
• notitie aankoopbeleid 
• onderzoek naar uitbreiding 1% regeling kunst in de openbare 

ruimte 
• voorstel structurele ondersteuning Lambooijhuis en HeArtpool 

Deels 
gerealiseerd, 
deels 
onderhevig aan 
bezuinigingen. 
 
Gerealiseerd 
 

8. afronding van het haalbaarheidsonderzoek toneelgroep Alaska 
 

Is niet 
haalbaar 
gebleken 

9. monitoring en evaluatie van de inpassing van culturele functies 
binnen de ontwikkeling van De Creatieve Fabriek 

 

Akkuh is 
gesloten 

 
Ondanks de verslechterende financiële omstandigheden hebben we de afgelopen jaren veel tot 
stand weten te brengen. We willen voorkomen, dat dit ‘culturele huis’ vanwege de bezuinigingen 
als een kaartenhuis inzakt. Daarom willen we de organisaties en spelers sterk en 
toekomstbestendig maken.  
 
Naast de ‘stenen’ kant is het tijd voor ‘nieuwbouw’ van de organisaties en van de individuele 
inbreng van onze inwoners. We willen zo veel mogelijk de culturele activiteiten centraal stellen en 
daarvoor de beperkte middelen inzetten.  
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Het culturele dna7 van de stad komt tot uiting in de betrokkenheid en activiteiten van 
onze inwoners. Die betrokkenheid willen we in stand houden. 
 
 
• cultureel bewustzijn van de inwoners  
Aan het HengeloPanel zijn in het vroege voorjaar van 2013 vragen voorgelegd over kunst en 
cultuur in onze stad8. 67% van de 2681 panelleden hebben hun mening gegeven. Uit de 
antwoorden blijkt een grote culturele betrokkenheid. 
- De meerderheid geeft aan in meer of mindere mate cultureel actief te zijn. 
- Kunst en cultuur maken volgens de meerderheid het wonen in Hengelo aangenamer. 
- Kunst en cultuur is voor een kwart van de ondervraagden erg belangrijk in het dagelijks leven. 

Voor de helft is het belangrijk en voor de resterende kwart is het minder belangrijk. 
- Vooral kinderen moeten gestimuleerd worden om kennis te maken met kunst en cultuur. 

Ouders hebben daarin de belangrijkste rol. 
- De kunst- en cultuursector moet meer de eigen broek ophouden. De financiële ondersteuning 

vanuit de gemeente zou volgens het panel gemiddeld met een kwart kunnen worden verlaagd. 
In hoofdstuk 4 van deze nota komen de uitkomsten van de enquête meer gedetailleerd aan de 
orde. 
 
• kansen geven aan beeldende kunstenaars  
“Wij willen kansen geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken of hun werk te presenteren”, 
staat in de missie anno 2007. Hengelo telt zo’n 80 beeldende kunstenaars die ingeschreven staan 
als professioneel kunstenaar.  
 
De bezuinigingen op cultuur hebben ertoe geleid, dat Akkuh is gesloten. Met de beeldende 
kunstenaars zijn vervolgens gesprekken aangegaan over de invulling van de resterende middelen. 
De uitkomsten zijn verwerkt in deze nota.  
De beeldende kunstenaars hebben zelf ook de handschoen opgepakt. Op allerlei locaties worden 
exposities ingericht en bijeenkomsten gehouden. Mogelijk blijft er behoefte  aan een toegankelijke 
expositieruimte. Echter de beschikbare middelen zullen bestemd worden voor programmering en 
niet voor huisvesting. Hoe en door wie de programmering zal plaatsvinden wordt in een apart 
document verder uitgewerkt. Dit document zal op een later tijdstip ter besluitvorming worden 
aangeboden. 
 
Naast de activiteiten van de beeldende kunstenaars zelf mogen we ons in Hengelo verheugen in 
diverse particuliere initiatieven. Een ‘modern mecenaat’9 wordt steeds belangrijker, nu de publieke 
middelen gering zijn. 
  

                                                
7 Zie bijlage 
8 Zie www.hengelo.nl/hengelopanel voor de volledige rapportage van deze enquête, onder ‘Resultaten’. 
9 Zie de paragraaf over de financiën in deze nota, waarin ook de Geefwet 2012 aan de orde komt. 
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3. De creatieve keten 

 
Als leidraad voor het kunst- en cultuurbeleid hanteren we het concept van de ‘creatieve keten’10. 
Dit gaat uit van de functies die de culturele sector in een stad kan vervullen. De creatieve keten 
kent de volgende schakels: 

- leren 
- produceren 
- presenteren 
- interesseren 

Wij zien de keten als een cyclisch proces, dat zich in de tijd telkens vernieuwt. Het is een 
denkmodel, dat onze beleidsontwikkeling vergemakkelijkt. In de praktijk overlappen de schakels 
elkaar en kan een en dezelfde organisatie meerdere functies vervullen. 
 

 
 
De creatieve cyclus 

 
Vertaald naar de culturele infrastructuur van Hengelo en de activiteiten daarbinnen komen we tot 
de volgende globale functieverdeling van de schakels: 
Leren �  bibliotheek, kunst- en cultuureducatie (leren zien en leren doen), amateurkunst, 

muziekeducatie, erfgoed- en techniekeducatie 
Produceren � professionele kunstproductie, amateurkunst  
Presenteren � podia, tentoonstellingsruimten en musea 
Interesseren � cultuurpromotie en -marketing, sponsoring 
 
Niet alle schakels zijn even sterk ingevuld, zoals de professionele kunstproductie. Wij vinden dat 
ook niet noodzakelijk voor een stad met de omvang van Hengelo. Er zijn functies die op regionaal 
niveau adequaat zijn ingevuld, zoals de productie van professionele podiumkunsten (opera, 
klassieke muziek en jeugdtheater) in Enschede. Deze stad vormt een van de negen culturele 
hotspots van Nederland. Het is dan ook logisch, dat daar een aantal regionale functies zijn 
geconcentreerd.  
  

                                                
10 Naar een nieuwe gemeentelijke culturele infrastructuur. Een stappenplan voor gemeenten, p.6. BMC Advies & 
Management. Amersfoort, z.j. 
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Ook op het gebied van beeldende kunst heeft Enschede een centrumfunctie. De ambitie om 
Hengelo op regionaal niveau te profileren met beeldende kunst kunnen we niet (meer) waarmaken. 
Aangezien de museale functie in Hengelo een zwakke schakel is, hebben we de focus verlegd naar 
programmering van de Collectie Hengelo. Naast erfgoed, maakt professionele beeldende kunst deel 
uit van deze programmering.  
 
De centrumfunctie van Enschede biedt ook kansen voor onze inwoners en instellingen. Deelname 
aan kunst en cultuur beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. We zijn dan ook voorstander van 
samenwerking met instellingen van buiten Hengelo; zie hoofdstuk 7 Kunst en cultuur over de 
grenzen heen. 
 
Leren en presenteren 
Sterke functies in Hengelo liggen op het gebied van leren (bibliotheek, CREA, Muziekschool, Twents 
Techniekmuseum HEIM) en presenteren (Rabotheater, Metropool). De beide podia vervullen een 
bovenlokale functie. Het Rabotheater heeft als enige theater in Twente een vlakkevloerzaal en 
Metropool heeft met de grote-zaalprogrammering landelijk een positie verworven. De beide podia 
zijn daarmee van groot belang voor het vergroten van de aantrekkingskracht van Hengelo en 
Twente. Programmering van de Collectie Hengelo, waar beeldende kunst en efgoed deel van 
uitmaken, zien wij als een speerpunt in de schakel presenteren.      
 
CREA is voor Hengelo penvoerder voor het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit, dat 
met het primair onderwijs en de culturele instellingen wordt uitgevoerd. Het programma heeft tot 
doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Een instrument daarbij is 
de doorgaande leerlijn cultuureducatie. In Hengelo kennen we een sterke verbinding tussen 
cultuureducatie en onderwijs, zowel binnen- als buitenschools. Na het sluiten van Akkuh (per 1 
januari 2013) heeft CREA de taken op het gebied van kunsteducatie overgenomen. 
 
Beleidskeuze voor accent op leren en presenteren 
Overheid en samenleving zijn beide actief in de creatieve cyclus. De maatschappelijke tendens is, 
dat overheden zich niet meer met alle aspecten bezig (kunnen) houden. Een samenleving herbergt 
meer kracht en dynamiek dan we in het verleden wel eens dachten. Die werden aan het oog 
onttrokken, immers “de overheid zorgde voor…” in plaats van los te laten.  
De gewijzigde rolverdeling tussen overheid en samenleving, in combinatie met de beperkte 
gemeentelijke financiën, werkt door in het kunst- en cultuurbeleid. We brengen prioriteiten aan, 
laten los en schenken vertrouwen aan de kracht en dynamiek van de samenleving. Concreet kiezen 
we voor ondersteuning van leren en presenteren. Deze leggen naar onze mening de basis voor de 
kunst- en cultuurbeleving van onze inwoners, waardoor een bloeiend cultureel klimaat en 
verenigingsleven behouden blijft.  
 
Leren en presenteren staan centraal in de (financiële) ondersteuning vanuit de 
gemeente. 
 
We blijven oog houden voor de twee andere schakels van de creatieve keten, interesseren en 
produceren. Ook omdat die onlosmakelijk verbonden zijn met leren en presenteren. De 
kernvoorzieningen spelen bij de invulling van de schakels interesseren en produceren al een grote 
rol. Daarnaast laten we de invulling ervan over aan het particulier initiatief. We faciliteren, brengen 
partijen bijeen en bevorderen synergie. 
 
In de twee navolgende paragrafen werken we de keuze voor leren en presenteren uit. 
 

3.1 Leren 

 
cultuureducatie 
Hengelo kent van oudsher een stevige structuur rondom cultuur- en erfgoededucatie. Via het 
programma Cultuureducatie met kwaliteit11 komen leerlingen van de basisscholen in aanraking met 
kunst-, cultuur- en erfgoeddisciplines. Dit programma (dat onder schooltijd wordt ingezet) omvat 
actieve en receptieve projecten, die vaak ook wijkgericht worden ingezet. De verankering van 
cultuureducatie in het basisonderwijs is een speerpunt voor de komende jaren.  
 

                                                
11 Hierover zijn afspraken gemaakt met het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
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De scholen, culturele instellingen, de hogeschool Saxion (voorheen Edith Stein) en de gemeente 
hebben de handen ineengeslagen om dit proces in te gaan. De middelen hiervoor zijn weer voor 
vier jaar geoormerkt, waarbij er afspraken zijn gemaakt met het Fonds voor Cultuurparticipatie, de 
provincie Overijssel en de schoolbesturen in Hengelo.  
Vanuit het Rijk wordt cultuureducatie in het onderwijs nog steeds ondersteund. De basisscholen 
ontvangen € 10,90 per leerling voor het inbedden van cultuureducatie in het curriculum. De 
scholen voor voortgezet onderwijs kunnen (nog) gebruik maken van de Cultuurkaart.  
Al deze middelen staan voor de jaren na 2016 wel onder druk, waardoor de noodzaak om keuzes 
te maken wordt vergroot.  
 
In de Brede School-ontwikkelingen, waarbij het vergroten van de ontwikkeling en 
ontwikkelingskansen van kinderen centraal staan, speelt ook de cultuureducatie een rol. Op dit vlak 
hebben de scholen elkaar gevonden, de samenwerking is in de afgelopen jaren hecht geworden. 
Vanaf 2013 wordt de stap gezet richting Integrale Kindcentra 0-12 jaar. Ook het inzetten van 
combinatiefunctionarissen Cultuur verhoogt de samenhang tussen het onderwijs en het culturele 
veld.  
 
De culturele kernvoorzieningen hebben een groot aandeel in de cultuureducatie in Hengelo. 
Instellingen als CREA Centrum voor Kunsteducatie, de Muziekschool Hengelo, de bibliotheek en 
Twents Techniekmuseum HEIM kunnen goed  inspelen op de vraag naar cultuureducatieve 
activiteiten, die vanuit het onderwijs wordt gesteld. Daarnaast hebben deze instellingen ook hun 
eigen cursorisch aanbod, dat voornamelijk naschools wordt aangeboden. De basisvorming wordt 
(mede) mogelijk gemaakt door de gemeentelijke subsidie. Voor het cursorisch muziekonderwijs na 
schooltijd kan dat bijvoorbeeld diploma A en B zijn. De Muziekschool en de andere instellingen 
dienen zich daarop te concentreren. Hoe de Muziekschool de basisvorming gaat realiseren zal in 
overleg met de gemeente en de amateurverenigingen in 2014 worden uitgewerkt. 
Vervolgonderwijs voor gevorderden komt voor rekening van de leerling en/of diens ouders12.  
 
 
Wij richten ons primair op de binnenschoolse cultuureducatie en op de basisjaren van 
het naschoolse cursorisch aanbod, omdat daarmee de basis voor de kunst- en 
cultuurbeleving van onze inwoners wordt gelegd.  
 
 
KenT: we pleiten ervoor de cultuureducatie te verbinden met de techniekeducatie. Dit kan leiden 
tot uitbreiding en vernieuwing van het aanbod aan cultuureducatie in onze stad. Dit past bij de 
historie en het karakter van Hengelo. 
 
Via cultuureducatie stromen veel jongeren door naar de vele amateurverenigingen die onze stad 
rijk is. Ook daarom is het van belang de basisvorming cultuur op peil te houden.  

amateurkunst 

In 40 procent van de Hengelose huishoudens13 beoefent minimaal één persoon een vorm van 
kunst, zoals muziek, theater, handvaardigheid en beeldende kunst. Dat gaat voor een belangrijk 
deel individueel of via een instelling voor kunstzinnige vorming. Voor amateurkunstenaars is het 
belangrijk dat zij zich kunnen scholen in hun hobby en vorderingen kunnen maken. Het is daarom 
niet vreemd, dat instellingen als de muziekschool en CREA een vaste plaats hebben verworven in 
de stad.  
 
Daarnaast beoefenen veel inwoners hun passie via verenigingen. In Hengelo bestaan ongeveer 
zeventig verenigingen, achtendertig hiervan ontvangen subsidie.  
 
We willen de amateurkunst blijvend ondersteunen en kiezen ervoor de basissubsidie amateurkunst 
te handhaven. Dat is in lijn met onze beleidskeuze voor leren en presenteren uit de creatieve 
keten.  De basissubsidie amateurkunst is bedoeld voor het aanstellen van professionele artistiek 
leiders (leren) en voor openbare uitvoeringen van de amateurverenigingen (presenteren). Het 
grootste deel van de verenigingskosten, zoals aanschaf van materialen of instrumenten, wordt 
betaald door de leden zelf. 

                                                
12 Inwoners met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het gemeentelijke Sport- en Cultuurfonds, zie 
www.hengelo.nl. 
13 40% van de deelnemers aan het HengeloPanel van voorjaar 2013 geeft aan, dat er in hun huishouden 
minimaal  één persoon ‘cultureel actief’ is. 
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We handhaven de basissubsidies voor amateurkunst. 
 
De amateurkunst omvat alle vier schakels van de creatieve keten, niet alleen leren en presenteren. 
Ook produceren en interesseren zijn onderdeel van hun activiteiten. Zij produceren 
theatervoorstellingen, zij schrijven speciale composities voor (jeugd)orkesten. En door hun 
optredens interesseren zij het (grote) publiek voor kunst en cultuur.  
 
We onderkennen, dat er voor een deel van de amateurkunstverenigingen onvoldoende huisvesting 
beschikbaar is. Dat is niet makkelijk op te lossen, mede omdat verenigingen geen hoge huur- of 
investeringslasten kunnen dragen. We onderzoeken slimme combinaties in de huisvesting om hen 
tegemoet te komen. Zie daarover het hoofdstuk Huisvesting. 
 
KenT: Ook de amateurkunst kan de combinatie kunst en techniek benutten, waardoor het 
techniekonderwijs een impuls krijgt. 
 

3.2 Presenteren 

 
Presenteren maakt kunst- en cultuuruitingen zichtbaar en bevordert het culturele 
klimaat van de stad. Dat geldt zowel voor musea en exposities van beeldende kunst als 
voor muziek- en theatervoorstellingen.  
 
 
Het spelersveld van kunst en cultuur is zeer veelzijdig. In het kunst- en cultuurbeleid hebben we 
evenzeer aandacht voor de professionele kunst als voor de amateurkunst. We maken daarbij 
onderscheid tussen culturele kernvoorzieningen en een aantal aanvullende voorzieningen. 
Daarnaast zijn er culturele voorzieningen die al dan niet worden gesubsidieerd vanuit incidentele 
budgetten. 
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In onderstaand overzicht zijn deze voorzieningen opgenomen. In de linker kolom hebben we 
tevens cursief aangegeven, welke schakel(s) van de creatieve keten worden bediend. Het zij 
nogmaals vermeld, dat de schakels in elkaar overgaan en elkaar overlappen. Dat onderstreept de 
veelzijdigheid van het aanbod.  
 
 structureel 

gesubsideerde  
kern voorzieningen 
 

structureel gesubsidieerde 
overige voorzieningen 

niet structureel 
gesubsidieerde  
voorzieningen 

Podiumkunsten 
 
 
presenteren 
produceren 

Rabotheater 
Metropool 
 

Kamermuziek Hengelo 
Jazzplatform Hengelo 
Stadsdichter 

onder meer: 
- Summer Square Festival 
- Cultuurpodium Houtmaat 
- Filmhuis Hengelo 
- Karavaan der Vertellers 
 
 
 

Beeldende kunst 
 
presenteren 
produceren 

Gemeentelijk kunstbezit Ateliers '93 
Beeldende Kunst Ag 
SWWK 
Stichting Heartpool 
Lambooijhuis 
Museum voor Hedendaagse 
Hengelose Kunst (virtueel) 

 

Cultureel 
erfgoed, 
Collectie Hengelo 
 
leren 
presenteren 
interesseren 

Twents Techniekmuseum 
HEIM 

Historisch Museum Hengelo 
Historisch Archief Beckum 
Historie Brandweer Hengelo 
 

onder meer: 
projecten en publicaties van het 
Historisch Museum 
 

Media en 
letteren 
 
leren 
interesseren 

Bibliotheek RTV Hengelo  

Amateurkunst en 
kunsteducatie 
 
leren 
presenteren 
produceren 

Muziekschool 
CREA 

amateurkunstverenigingen 
programma Kunst op School 

onder meer: 
- Week van de Amateurkunst 
- Kunstmarkt Tuindorp 
- boekenmarkt Tuindorp 
- projecten Cultuur en School 
 

Overig 
 
presenteren 

 Hengelose Oranjevereniging 
Werkgroep 4 mei 
 

 

 

 
Kunst komt tot leven, als het toegankelijk en zichtbaar is. Daarom blijven we onze podia en musea 
ondersteunen. Ook een laagdrempelige, goed functionerende bibliotheek is een pijler voor ons 
cultureel klimaat. Beeldend kunstenaars moeten kunnen produceren én presenteren. En de 
amateurkunstbeoefening bepaalt in hoge mate het plezier dat onze inwoners beleven aan kunst en 
cultuur. Al deze sectoren blijven we ondersteunen, hoewel we een grotere eigen bijdrage vragen en 
minder subsidies kunnen verlenen. 
 
beeldende kunst en erfgoed 
Na de sluiting van AkkuH zijn we samen met Hengelose beeldend kunstenaars gaan nadenken over 
de manier waarop we beeldende kunst in Hengelo kunnen blijven presenteren. De nadruk ligt op 
programmering en niet op stenen. Wij willen de nog beschikbare middelen inzetten voor 
programmering van beeldende kunst in Hengelo. Hoe en door wie de programmering zal 
plaatsvinden wordt in een apart document verder uitgewerkt. Dit document zal op een later tijdstip 
ter besluitvorming worden aangeboden. 
 
In het Deltaplan Collectie Hengelo is de waarde bepaald van de in Hengelo aanwezige 
verzamelingen van erfgoed. Samen met het plan Van tempel naar dorpsplein, waarin voorstellen 
staan voor samenwerking tussen Techniekmuseum HEIM en het Historisch Museum, ligt er een 
duidelijke visie op programmering van de Collectie Hengelo. De gehele uitwerking van deze 
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plannen vraagt een grote investering. Dat behoort op dit moment niet tot de mogelijkheden, maar 
op onderdelen zullen zeker zaken opgepakt worden. Hier zal nog verder invulling aan moeten 
worden gegeven. 
 

Aantrekkelijkheid voor toeristen 

Veel van onze culturele infrastructuur wordt voornamelijk gebruikt door onze inwoners. Bovendien 

maken zij er vaker dan één keer gebruik van, zoals het volgen van een cursus of het bezoek aan 

de schouwburg, bioscoop of poppodium.   

De aantrekkelijkheid van een stad wordt mede bepaald door het aanbod voor toeristen, komend 

vanuit de regio of van verder weg. Voor hen zijn musea, kunstexposities en evenementen 

interessant. De presentatie van de beeldende kunst en erfgoed in de buitenruimte zal ook via 

routes zichtbaar worden gemaakt. 
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4. De spelers 

het netwerk, de taakverdeling en de organisatie  

Volgens economisch historica Tine de Moor heeft de zzp'er zijn langste tijd gehad en liggen er 
kansen voor het collectief. Een 'herontdekking van de self-governance' noemde zij dit, zowel als 
het gaat om 'collaborative consumption' (samen een auto delen of zonnepanelen aanschaffen), als 
om 'collaborative production' 14(zoals ouderparticipatie in crèches). 
Dergelijke institutionele, collectieve acties, vergelijkbaar met middeleeuwse gilden of 19e eeuwse 
coöperaties, hebben grote voordelen, vindt De Moor. Er is bijvoorbeeld sprake van meer efficiency, 
risicovermijding, schaalvoordeel en geldbesparing. Maar dan moet de overheid wel vertrouwen 
tonen in een dergelijke 'self governance'. 

Dat zien we ook in Hengelo gebeuren, niet alleen tussen individuele kunstenaars, ook tussen 
instellingen. De meerwaarde van samenwerken is herontdekt. Er lijkt een kentering in het 
(doorgeschoten) ik-denken plaats te vinden. Voor ons als lokale overheid is het nog wennen aan de 
nieuwe rol: regie en loslaten in plaats van zelf te zorgen voor oplossingen. Dat heeft ook 
consequenties voor de manier waarop we overleg voeren met de vertegenwoordigende koepels, de 
commissie Beeldende Kunst, de commissie Kunsteducatie, het Directeuren Overleg Culturele 
Accommodaties (DOCA), de Hengelose Korenkoepel, de Federatie van Hengelose 
Muziekverenigingen en Podium Kunsten Hengelo. Maar ook voor het overleg in 
Netwerkstadverband en op landsdeelniveau binnen het Cultuurconvenant Oost Nederland. 

Met de instellingen en verenigingen maken we resultaatafspraken over het beoogde 
maatschappelijke effect van hun inspanningen waarvoor zij gemeentelijke subsidies 
ontvangen. Hoe zij de resultaten bereiken, bepalen ze zelf. 

Governance Code Cultuur 
In de vorige kunst- en cultuurvisie Vrij spel voor de verbeelding (2007) hebben wij de Code 
Cultural Governance geïntroduceerd en het belang daarvan onderschreven. Sindsdien maakt deze 
code deel uit van de subsidierelatie met de culturele kerninstellingen.  
 
De code beschrijft de eisen die aan directie en bestuur van instellingen worden gesteld, wil er 
sprake zijn van professioneel management en visieontwikkeling. Cultural governance staat voor: 
goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Hoe meer wij aan de culturele 
sector overlaten, hoe meer wij moeten kunnen vertrouwen op hun professionaliteit. Dat vraagt wat 
van de competenties van de directies en besturen. En eveneens adequate competenties bij onszelf 
als gemeente.  
 
In november 2013 is de nieuwe Governance Code Cultuur verschenen (zie 
www.governancecodecultuur.nl). Inhoudelijk is de code vereenvoudigd en aangepast aan vragen 
uit de samenleving met aandacht voor onderwerpen als risicomanagement, belangenverstrengeling 
en openheid. Bij de ontwikkeling van de bovengenoemde resultaatafspraken en de daarbij horende 
indicatoren15 hanteren wij de nieuwe Governance Code Cultuur.  

de culturele (kern)instellingen 

De afgelopen decennia heeft Hengelo sterk geïnvesteerd in nieuwbouw resp. versterking van de 
culturele instellingen.  
Bibliotheek, nieuwbouw in gebruik genomen in 2006  
Muziekschool, nieuwbouw, incl. Waterstaatskerk  in gebruik genomen in 1991 
Rabotheater, nieuwbouw in gebruik genomen in 2001 
Twents Techniekmuseum HEIM, verbouwde Wilhelminaschool in gebruik genomen in 2005 
Historisch museum Hengelo, nieuwe aanbouw in gebruik genomen in 1995 
Metropool, nieuwbouw in gebruik genomen in 2009 
 
Voor onze inwoners is de aanwezigheid van deze en andere voorzieningen belangrijk, zo blijkt uit 
de internetpeiling van maart 2013. 

                                                
14 Jan Rotmans spreekt in dit verband over ‘prosumenten’; zie Voorwoord.  
15 Onder auspiciën van de VNG is daartoe een handreiking ontwikkeld: Effectief cultuurbeleid. Leren van 
evalueren. Quirijn van den Hoogen, 2012. Amsterdam: Boekmanstichting 
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Het belang van financiële ondersteuning door de gemeente én aanwezigheid van 

Hengelose culturele (kern)voorzieningen (% ‘erg belangrijk’). 

 

 

 

Duidelijk is dat men de aanwezigheid (donkerblauw) belangrijker vindt dan financiële 

ondersteuning door de gemeente van de desbetreffende voorziening (lichtblauw). Dat 

verschil is vooral groot bij het Rabotheater (33 procentpunt) en Metropool (26 

procentpunt). Uit de opmerkingen die de leden van het HengeloPanel hebben gemaakt, 

komt de mening naar voren, dat het Rabotheater en Metropool zichzelf dienen te redden. 

Voor ‘bibliotheken’ is het verschil het kleinst (11 procentpunt). Zeer veel panelleden 

vinden de aanwezigheid ervan erg belangrijk, en ook de financiële ondersteuning ervan 

door de gemeente. 

 

Het belang van financiële ondersteuning door de gemeente én aanwezigheid van 

verschillende culturele aspecten (% ‘erg belangrijk’). 
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Het meeste belang hechten de panelleden aan de culturele (kern)voorzieningen, gevolgd door 

de financiële ondersteuning van verenigingen (38% ‘erg belangrijk’). Men hecht meer belang 

aan kunst in de openbare ruimte dan aan expositieruimte. Van de bevraagde aspecten hecht 

men het minste belang aan ateliers. 
 
samenwerking culturele instellingen 
De culturele instellingen staan onder druk. Om hun functies te kunnen blijven vervullen is 
integratie noodzakelijk. Vrijblijvende samenwerking is niet effectief. Schaalvoordelen, gezamenlijke 
uitvoering van overlappende taken, eenduidige aansturing en programmering leiden tot sterke 
organisaties. 
 
Wij hebben gekeken naar een mogelijke clustering van instellingen, waarbij de leidraad was: 
educatie, musea en podia. De gezamenlijk culturele instellingen hebben zelf ook de handschoen 
opgepakt en naar hun functies en samenwerkingsverbanden gekeken. Dit heeft geleid tot het 
rapport Naar een toekomstbestendige culturele infrastructuur. Wij hebben hierop een reactie 
gegeven. Hoewel niet alle richtingen door ons worden onderschreven, willen wij het overgrote deel 
van het toekomstplan verder onderzoeken en uitwerken in samenwerking met de culturele 
instellingen.  
 
Voorop gesteld moet worden dat wij de door ons beoogde clustering van educatie, musea en podia 
niet geheel loslaten. De clustering van instellingen was ingezet vanuit de gedachte dat niet de 
organisaties, maar hun functies en programmering leidend moeten zijn. Uit het toekomstplan van 
de culturele instellingen blijkt dat er andere biotopen zijn waarbinnen verdergaand wordt 
samengewerkt, waarbij de instellingen zelf onderzoeken welke organisatorische vorm daar het 
beste bij past. 
 
Echter onze visie op leren, educatie vinden wij van groot belang voor de toekomst. Verdergaande 
samenwerking op basis van programmering tussen kunst-, muziek-, cultuur-, erfgoed- en 
techniekeducatie blijft dan ook voorop staan. Dat betekent dat wij niet alleen uitgaan van 
verdergaande samenwerking tussen CREA en Techniekmuseum HEIM - Historisch Museum, maar 
ook met de muziekschool. Waarbij wij niet uitsluiten dat er uiteindelijk één organisatie voor 
cultuureducatie in Hengelo is. Hoe de Muziekschool haar organisatie gaat vorm geven naar de 
toekomst zal in de loop van 2014 duidelijk worden.  
 
Op basis van het rapport van de culturele instellingen is ons ook duidelijk geworden dat 
verdergaande samenwerking tussen de podia geen meerwaarde heeft. De instelling hebben als 
gemeenschappelijke noemer een podium, maar de culturen zijn enorm verschillend. Hierdoor zien 
we dat we voor Metropool de ondernemersvrijheid verder moeten onderzoeken en voor 
Rabotheater de samenwerking in de regio en dan met name Enschede verder uitgewerkt moet 
worden. 
 
De musea hebben elkaar gevonden in presentatie, maar daarnaast ook de richting gezocht richting 
het leren, erfgoed- en techniekeducatie. De samenwerking tussen deze instellingen en Crea zien 
wij dan ook als belangrijk element binnen het leren. 
 
Hieronder worden de instellingen besproken in de lijn van de reactienotie. We zien dit als een 
startpunt, vele onderdelen zullen nog verder moeten worden uitgewerkt. 
 
 
We zetten in op een niet-vrijblijvende, verregaande samenwerking van instellingen, met 
name rondom kunst-, muziek-, cultuur-, erfgoed- en techniekeducatie. 
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Bibliotheek 
De bibliotheek kent al een aantal samenwerkingsrelaties. Zo is er samenwerking in het netwerk 
van de Overijsselse bibliotheken en is er gedeeld management met de bibliotheek van de Hof van 
Twente. Deze samenwerking in de provincie zal zoveel mogelijk verder moeten worden 
uitgebouwd.  
In Hengelo wil de bibliotheek zich uitbouwen naar het informatiecentrum van de stad. Het 
huisvesten van Bureau Hengelo en wellicht andere functies zal verder uitgewerkt moeten worden. 
In de 2e helft van 2014 vindt er een evaluatie plaats van Bureau Hengelo, dan kan gekeken worden 
of en waar het gehuisvest zou moeten worden. Daarnaast zal er binnen de bestaande middelen 
gekeken worden of de functie leren met het project ‘bibliotheek op school’ verder uitgebouwd kan 
worden. 
 

Muziekschool 
De muziekschool heeft de grootste veranderopgave van alle instellingen. Een opgave om een 
toekomstbestendige instelling te worden met een duidelijke visie op muziekeducatie en financiën. 
Ook in Hengelo kampt de muziekschool met een teruglopend leerlingaantal, dit is een landelijke 
tendens. Daarnaast zetten wij binnen het cultuurbeleid de aankomende jaren in op basiseducatie.  
Op dit moment zien wij dan ook geen meerwaarde in een fusie met het Rabotheater.  
 
Wij willen samen met het culturele veld de basiseducatie vorm geven op het gebied van kunst-, 
cultuur-, muziek-, erfgoed- en techniekeducatie. Binnen deze ontwikkeling zien wij de 
muziekschool allereerst als een zelfstandige organisatie, die samenwerking zoekt met allerlei 
culturele instellingen. Hoe de Muziekschool deze samenwerking en de basisvorming gaat realiseren 
zal in overleg met de gemeente en de amateurverenigingen in 2014 worden uitgewerkt. 
 

Rabotheater 
Ook het Rabotheater kent een terugloop van het aantal bezoekers. De inkomsten laten een steeds 
verder dalende lijn zien. Als organisatie hebben zij ook een opgave om naar de toekomst toe een 
financieel gezonde organisatie te blijven. Meerwaarde zien we in samenwerking met de culturele 
instellingen in Hengelo, maar zeker ook daar buiten in de regio. Het is zinvol om verdere 
samenwerking in de regio te onderzoeken. In het verleden hebben we al de focus gelegd op een 
intensievere samenwerking tussen de schouwburgen van Enschede en Hengelo. De overweging 
hierbij was dat beide schouwburgen al in een samenwerkingsverband zitten met de twee andere 
grote schouwburgen in Overijssel. De schouwburgen van Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle 
hebben een convenant afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het programmeringsfonds 
van de provincie Overijssel.  
 

Metropool 
Metropool is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het poppodium in de regio. Tegen de stroom in 
realiseren ze een groeiend aantal bezoekers. Meer groeimogelijkheden ziet Metropool door meer 
ruimte te krijgen voor ondernemerschap. Dit moeten wij samen met Metropool analyseren en de 
consequenties hiervan in beeld brengen. Met betrekking tot de Drank- en Horecavisie loopt een 
apart besluitvormingsproces dat begin 2014 gereed moet zijn. 
 

Heim, Historisch Museum en CREA 
De samenwerking tussen de twee museale instellingen betreft het samen brengen van de twee 
collecties binnen Hengelo. Samen gaan ze het verhaal van Hengelo vertellen. Deze samenwerking 
is beschreven in het plan Van tempel tot dorpsplein (zie pagina 22). Deze samenwerking juichen 
wij van harte toe. 
De samenwerking tussen de musea en CREA past prima binnen de gemeentelijke visie op educatie. 
Deze educatie richt zich op de basis en zet in op het samenspel tussen professionals aan de ene 
kant en vrijwilligers aan de andere kant. Gedeeld management zou een goede eerste stap zijn in 
de verdergaande samenwerking. Daarnaast willen we met CREA en mogelijk Heim-Historisch 
Museum de verdergaande samenwerking met Muziekschool onderzoeken.  

regionale samenwerking 

In het verlengde van de lokale samenwerking kunnen de mogelijkheden daartoe op regionale 
schaal worden benut. Qua programmering kan regionaal een gevarieerder aanbod ontstaan. In hun 
gezamenlijkheid kunnen ‘grotere producties’ en internationaal aansprekende gezelschappen naar 
Twente worden gehaald.  
De Twentse schaal is bovendien het speelveld van de creatieve industrie, waarin de ontmoeting en 
synergie van kunst en techniek gestalte krijgt.  
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We stimuleren daarom de Hengelose kunst- en cultuursector om over de (gemeente)grenzen heen 
te kijken en om via regionale samenwerking tot synergie te komen.  Benut de kennis en kunde van 
collega’s in de regio. Stap in gezamenlijke projecten. Wat lokaal via samenwerking lukt, kan ook 
regionaal lukken. 

de beeldende kunst 

Na de bezuinigingen die tot sluiting van Akkuh hebben geleid, zijn we met de professionele 
beeldende kunstenaars in gesprek gegaan over de toekomst van de beeldende kunst in Hengelo. In 
een aantal brainstormbijeenkomsten is een aantal gezamenlijke standpunten naar voren 
gekomen16. Deze concentreren zich op meerdere aspecten: 
• een organisatiestructuur die bepaalt welke exposities plaatsvinden (programmering) 
• besteding van de beschikbare middelen voor beeldende kunst, momenteel 50.000 euro per 

jaar, aan programmering en niet in stenen 
• een gezamenlijke expositieruimte in de binnenstad  
• een volwaardige kunstenaarssociëteit 
 
Ondanks de relatief lage waardering die de plaatselijke beeldende kunst krijgt van het 
HengeloPanel (zie pagina 17) blijven we ons inspannen om adequate expositie- en atelierruimtes 
bereikbaar te houden. Dat is belangrijk voor het culturele klimaat van onze stad.  
 
Hieronder schetsen we kort de twee scenario’s die we in 2014 verder zullen uitwerken. 
 

commissie Beeldende Kunst 
Een scenario om verder vorm te geven aan de beeldende kunst is uitbreiding van de taken van de 
commissie Beeldende Kunst. We willen de commissie een rol geven in de besteding van de 
gemeentelijk middelen (momenteel jaarlijks € 50.000) voor de programmering van beeldende 
kunst. Deze middelen zijn bedoeld voor activiteiten, zoals exposities, en niet voor ‘stenen’. De 
commissie gaat naast haar ‘wettelijke’ taken fungeren als een soort programmaraad voor 
exposities in de stad. Via een roulerend lidmaatschap van de plaatselijke beeldende kunstenaars 
garanderen we de lokale inbreng. De desbetreffende verordening wordt daarop aangepast. 
 

HeArtpool 
Een ander scenario is het plan dat ingediend is door Stichting HeArtpool. Zij wil graag een nieuwe 
stichting oprichten die zich in gaat zetten voor de beeldende kunst. Zij willen de middelen van 
fondsen, Rabobank en de gemeente bundelen. Deze stichting wil een eigen kunstuitleen starten en 
projecten initiëren op het terrein van hedendaagse beeldende kunst vanuit een vaste locatie in de 
binnenstad. Daarnaast willen ze zich ook richten op kunstbemiddeling en verkoop. 
  
 
 
In 2014 worden de scenario’s verder uitgewerkt en zal de gemeenteraad een besluit 
nemen over de programmering van beeldende kunst in Hengelo. 
 
 

cultureel erfgoed 

 
Gemeentelijke kunstcollectie 

De commissie Beeldende Kunst is gestart met het ‘opschonen’ van de gemeentelijke kunstcollectie, 
met als doel deze tot een kwalitatief goede en samenhangende collectie in te dikken. Veel 
kunstwerken, met name uit de tijd van de ‘contraprestatie’, zijn niet geschikt om deel uit te maken 
van de collectie. Wat overblijft is een hoogwaardige collectie met samenhang. Deze collectie zal 
dan ook worden tentoongesteld, steeds wisselende tentoonstellingen om op deze manier de 
collectie toegankelijk te maken voor het Hengelose publiek. 
 

Collectie Hengelo 
De gemeentelijke kunstcollectie maakt deel uit van de Collectie Hengelo. De Collectie Hengelo 
omvat al het (cultureel en industrieel) erfgoed dat een rechtstreekse relatie heeft met de 
geschiedenis en identiteit van Hengelo. 
 
                                                
16 Gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met beeldende kunstenaars op 25 februari 2013. In de Reactienota is 
een overzicht van de ontvangen ideeën en voorstellen opgenomen. 
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In de notitie Kwartiermaken voor de Collectie Hengelo17 staan de uitgangspunten geformuleerd van 
het gemeentelijk erfgoedbeleid. Alle Hengelose erfgoedinstellingen hebben grote problemen met de 
huisvesting van hun collecties en met het voor publiek toegankelijk maken ervan. Vanuit dat 
gemeenschappelijk belang zijn de volgende ambities voor het erfgoedbeleid geformuleerd: 
· een betere huisvesting van de Collectie Hengelo 
· een betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Collectie Hengelo voor een breed publiek 
· een betere museale structuur. 
 
Op initiatief van de gemeente is in 2009 de werkgroep Collectie Hengelo opgericht, waarin alle 
Hengelose erfgoedorganisaties zijn vertegenwoordigd. De werkgroep  is aan de slag gegaan met 
het in beeld brengen van de Collectie Hengelo. Het resultaat daarvan is de notitie Deltaplan 
Collectie Hengelo18, waarin de inhoud, omvang en waarde worden bepaald van de Collectie 
Hengelo. De kern bestaat uit de collecties van het Twents Techniekmuseum Heim, het Historisch 
Museum, het (historisch) gemeentearchief en de gemeentelijke kunstcollectie, de Migranten, het 
Holec Historisch Genootschap en de Historie Brandweer. De werkgroep pleit ervoor ook de 
collecties Natuurkunde, Historisch Schoolmateriaal en de Floris Hazemeijer Stichting toe te voegen 
aan de Collectie Hengelo. 
 
De werkgroep heeft ook een advies uitgebracht over de fysieke huisvesting van de Collectie 
Hengelo. Er is een dringende behoefte aan gezamenlijke depotruimte. Door het in beeld brengen 
van alle collecties is duidelijk geworden welke voorwaarden er aan een Hengelo’s depot verbonden 
moeten worden. Wat de locatie betreft, is door de werkgroep Collectie Hengelo een sterke voorkeur 
uitgesproken om deze te koppelen aan de ideeën voor een Museumkwartier in Hart van Zuid.  
Combinatie met andere functies, zoals musea en een expositieruimte voor hedendaagse kunst kan 
een mogelijkheid zijn; zie het hoofdstuk over huisvesting. Wij streven naar een situatie waarin één 
organisatie het onderhoud en beheer van de complete Collectie Hengelo op zich neemt.  
 
Wij willen met inzet van de middelen die we voor het onderdeel erfgoed beschikbaar hebben 
(budgettair kader van € 25.000,-- per jaar), bezien op welke wijze de gehele collectie Hengelo 
toekomstbestendig bewaard kan worden.  
 

Cultuurellips 
Om ons kunst- en cultureel erfgoed zichtbaar te maken  is een cultuurellips in ontwikkeling. Deze 
leidt de bezoeker via een app langs monumentale of anderszins belangwekkende objecten op het 
terrein van beeldende kunst en erfgoed. Ook hierbij kan het thema Kunst en Techniek als rode 
draad worden benut.  
 

Techniekmuseum en Historisch Museum 
In het plan Van tempel naar dorpsplein. Een museaal netwerk in Hart van Zuid (2012) worden de 
Wilhelminaschool en het naastgelegen Stork-Ketelhuis via nieuwbouw met elkaar verbonden. 
Beider collecties worden samengevoegd en volgens een vernieuwde integrale verhaallijn tot leven 
en belevenis gebracht. 
 
Het is een ambitieus plan dat omvangrijke investeringen vergt. De gemeentelijke middelen zijn 
volstrekt ontoereikend om dit plan (zeker op korte termijn) te realiseren. We zien het dan ook als 
een ‘stip aan de horizon’ die dichterbij komt als de economische crisis is overwonnen. Het HEIM en 
het Historisch Museum Hengelo kunnen tot die tijd kleine stappen zetten, met name ten aanzien 
van programmering en herinrichting van hun samengevoegde collecties. 
 
 
We onderkennen de ambities van het ‘museale netwerk’ in Hart van Zuid, maar zien dit 
als een stip aan de horizon. Wij willen de middelen die we voor het onderdeel erfgoed 
hebben gereserveerd besteden aan depotruimte voor de gehele Collectie Hengelo. 
 
 

                                                
17 Kwartiermaken voor de Collectie Hengelo. Een visie op de structurering van erfgoed binnen de gemeente. 
Oerdwister Consult, in opdracht van de gemeente Hengelo, augustus 2008. 
 
18 Deltaplan Collectie Hengelo. Waardebepaling, huisvesting en toekomst van Hengelo’s erfgoed. Oerdwister 
Consult, in opdracht van de gemeente Hengelo, januari 2010. 
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KenT: met hun collecties en activiteiten leveren de musea een belangrijke bijdrage aan de kunst- 
en cultuureducatie. Via de musea komen jongeren op speelse wijze in contact met techniek en 
kunsten. Professionalisering van de collecties en de inzet van professionele krachten via CREA 
leiden tot een kwaliteitsverbetering t.a.v. leren en presenteren. We juichen de toenadering tussen 
de musea en CREA toe. Het is een goed voorbeeld van ‘cluster-overstijgende’ samenwerking. 
 
monumentenzorg19 
Hengelo staat vooral bekend om het prachtige Tuindorp ’t Lansink, misschien wel het mooiste 
tuindorp van Nederland. Daarnaast is het industrieel erfgoed bekend, waaronder de 
brandweerkazerne en het ROC. Sinds 2012 is daar het erfgoed uit de Wederopbouwperiode(1940-
1965) bijgekomen. Onze binnenstad en de woonwijk Klein Driene blijken bij de 30 belangrijkste 
wederopbouwgebieden van Nederland te behoren. Met het Huys Hengelo als archeologisch erfgoed 
vormen het Tuindorp t’ Lansink, het industrieel erfgoed en het erfgoed uit de wederopbouwperiode 
de speerpunten van het erfgoed van Hengelo. 
 

van dorp naar stad….. 
Het totale veld van het erfgoed van Hengelo is veel breder.  
Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er binnen de begrenzing van de gemeente Hengelo al 
een paar duizend jaar bewoning is geweest.  
De groei van de gemeente komt tijdens de industriële revolutie van de 19e eeuw. Door de aanleg 
van de spoorlijnen en met name de vestiging van de fabriek voor machineonderdelen (gebr. Stork 
& co) volgen andere grote fabrieken als Dikkers, Hazemeyer, Heemaf, Koninklijke zoutindustrie en 
Hollandse Signaalapparaten. In de tweede wereldoorlog wordt Hengelo , vanwege het knooppunt 
van spoorlijnen en de strategische industrie, regelmatig gebombardeerd. Het centrum van de stad 
is op 6 en 7 oktober 1944 zo goed als geheel vernietigd.  
 

Wederopbouw  
Er wordt al in de oorlog een wederopbouwplan gemaakt en Hengelo was na de oorlog de eerste 
gemeente die zijn wederopbouwplan indiende bij het rijk. Het totale plan bestaat uit een plan voor 
de binnenstad, voor een gedeelte ten zuiden van de binnenstad en een uitbreidingsplan voor 
nieuwe wijken.  
 
Begin 2013 zijn drie Hengelose objecten door het ministerie voorgedragen als rijksmonument voor 
de wederopbouwperiode 1959-1965: het stadhuis, de Europatunnel en de Raphaelkerk in Klein 
Driene.  

 Klokkentoren Raphaelkerk  

Vanaf 2010 is de landelijke monumentenzorg van conserverend en achteraf toetsend veranderd in 
behoud door ontwikkeling en actief handelen aan het begin van de planontwikkeling. Nu, in 2013, 
ligt het accent op hergebruik en herbestemming, met alle problemen die er bij horen, en komt er 
meer aandacht voor het erfgoed en met name het naoorlogs erfgoed. 
Het besef groeit, dat Hengelo qua architectuur en stedenbouw wel degelijk iets te bieden heeft. De 
gemeente Hengelo wil dat zichtbaarder maken en er meer bekendheid aan geven.  

Via een ‘postzegel-aanpak’ stimuleert de gemeente pandeigenaren daaraan mee te werken. De 
Drienerstraat is wat dat betreft een goed voorbeeld, dat mede dankzij het gemeentelijk puienfonds 
opgewaardeerd kon worden. Neveneffect: nauwelijks leegstand!  

 

                                                
19 Monumentenzorg valt onder de wethoudersportefeuille Ruimtelijke Ordening. 
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De voordracht van drie nieuwe rijksmonumenten is aanvullend op de reeds aanwezige 
rijksmonumenten als het Vereenigingsgebouw, de Lambertusbasiliek, de begraafplaats aan de 
Bornsestraat, hotel t’ Lansink, woningen  en boerderijen. Begin 2013 telt Hengelo 99 
rijksmonumenten, 108 gemeentelijke monumenten, 33 beschermde gemeentelijke karakteristieke 
panden, 2 archeologische monumenten,3 voorgedragen rijksmonumenten, 11 voorgedragen 
gemeentelijke monumenten, 1 beschermd dorpsgezicht en 2 aandachtsgebieden stedenbouw. 

Monumentencommissie 

De Monumentencommissie is via cultuur- en r.o.-wetgeving wettelijk verankerd. We kennen in 
Hengelo een actieve commissie, die samen met de ambtelijke organisatie onder meer werkt aan de 
nota Cultureel erfgoed, die 2013/4 in de gemeenteraad wordt besproken. De missie van de 
Monumentencommissie is “het behoud, het beter zichtbaar maken en het beleefbaar maken van 
het cultureel erfgoed in Hengelo”. Zij geeft daar concreet inhoud aan door te ijveren voor: 
- de oprichting van een STichting Erfgoed Hengelo, STEH, die onder meer tot doel heeft externe 

middelen te verwerven 
- de Hengelose wederopbouwarchitectuur en het industrieel erfgoed als kans om Hengelo te 

profileren. Dat sluit aan bij onze inspanningen voor archipunctuur20, de pareltjes van 
architectuur en hergebruik in onze stad 

- aandacht voor het mogelijk hergebruik van vrijkomende kerken, waarvoor de commissie een 
heldere ‘beslisboom’  heeft laten ontwikkelen 

- archeologie als onderbelicht aspect van onze geschiedenis21 
- aandacht voor de Hengelose wijkopbouw als ‘staalkaart voor de stedelijke ontwikkeling van 

Nederland’ 
- samenwerking met alle betrokkenen in Hengelo en Twente 
 
De Monumentencommissie ziet erfgoed en archeologie als kans en uitdaging voor onze stad. Niet 
alleen voor onze profilering, ook kan hergebruik een stimulans zijn voor kwaliteitsverbetering van 
wijken en de binnenstad. Dat begint met bewustwording over en bekendheid met de ‘stille’ 
kwaliteiten. Via de canon van Hengelo22 en moderne presentatiemiddelen (app’s e.d.) kunnen deze 
over het voetlicht worden gebracht. 
 
We onderkennen het belang van het cultureel erfgoed voor onze stad en betrekken dit bij 
de marketing en promotie van Hengelo. 
 

de creatieve industrie 

De Creatieve Fabriek, het voormalige Holec-complex aan de Tuindorpstraat, staat symbool voor de 
creatieve industrie in onze stad. Een toenemend aantal bedrijven in de creatieve sector 
manifesteert zich aldaar en ook elders in de stad. Samen met de kunst- en cultuursector vormen 
zij de creatieve klasse. Een klasse die voor het vestigingsklimaat voor een stad van wezenlijk 
belang is.23  
De ambities zijn hoog. Nationaal wil de creatieve industrie, dat Nederland in 2020 de meest 
creatieve industrie van Europa is. Hengelo c.q. Twente wil daar z’n steentje aan bijdragen. Dat past 
in de innovatieve cultuur van onze maakindustrie, waar ‘innovatie traditie is’. De Creatieve Fabriek 
kent een programmaraad om daaraan te werken.  
 
Op landelijk niveau bevordert de netwerkorganisatie CLICK24 de samenwerking tussen de creatieve 
industrie en de kennisinstellingen. CLICK onderscheidt een aantal kennis- en innovatieagenda’s. 
Voor Hengelo en Twente liggen er kansen, gezien de groeiende samenwerking tussen de 4 O’s 
(ondernemingen, onderzoek, onderwijs en overheid), waarin de overheid vooral een faciliterende 
rol speelt.  
 

                                                
20 Structuurvisie Hengelo 2030, paragraaf 4.2.4, p. 58 e.v. 
21 Zo zijn bij het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Oosterveld resten gevonden van de oudst bekende 
bewoning in Twente. 
22 Daar wordt door het Historisch Museum Hengelo aan gewerkt. 
23 Zie pagina 7 van deze nota. 
24 CLICK staat voor Creativity, Learning, Innovation, Co-creation, Knowledge. 
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De creatieve industrie is goed vertegenwoordigd in onze stad. Diverse bedrijven zijn actief in de 
landelijke topsector Hightech Systemen en Materialen, een speerpunt voor Twente. Thales, Stork, 
diverse toeleveringsbedrijven en MKB’ers als Normateq en anderen bieden werk aan technisch 
ontwerpers en andere creatieve geesten. Ze versterken onze creatieve klasse. 
 
Voor Hengelo zien wij kansen, voortbordurend op deze reeds aanwezige creatieve bedrijven. KenT, 
kunst en techniek, komen juist in de creatieve industrie tot gestalte. We willen verdere synergie tot 
stand brengen tussen de creatieve industrie, de maakindustrie, het onderwijs en de kunst- en 
cultuursector, waaronder onze beeldende kunstenaars.25 Onze overheidsrol is ondersteunend. We 
brengen partijen met elkaar in contact, verbinden hen met potentiële regionale en buitenlandse 
partners en stimuleren het cultureel ondernemerschap. Dat doen we door gebruik te maken van 
onze eigen regionale en internationale netwerken (o.a. Innovatieplatform Twente, Eurocities) en 
door de subsidiemogelijkheden onder de aandacht te brengen.  
 
Samen met de direct betrokkenen ontwikkelen we een plan om handen en voeten te geven aan 
deze ideeën. Een dergelijk plan overstijgt de kunst- en cultuursector. Deze sector kan een 
brugfunctie vervullen tussen allerlei geledingen in de samenleving26. We doen een beroep op 
netwerken als IKT, Tuindorp-tafel etc. om hierin te participeren. We zien mogelijkheden om 
expertise bij onze inwoners aan te boren. Veel senioren en anderen zijn bereid hun verworven 
kennis en kunde in te zetten, zodat sprake kan zijn van co-creatie. 
  
 
We stimuleren de creatieve industrie door een verbinding te maken met de kunst- en 
cultuursector en andere aanpalende sectoren.  
 

 

  

                                                
25 Een voorbeeld van synergie is de beeldend kunstenaar Rinus Roelofs. Deze inwoner van onze stad werkt als 
kunstenaar-wiskundige wereldwijd en is onder meer betrokken bij het initiatief van architect Ruijssenaars om 
een compleet huis te realiseren via 3D-printing. NRC Handelsblad, 13 februari 2013. Zie ook 
www.rinusroelofs.nl.  
26 Daarmee onderstreept de sector, welke meerwaarde deze kan leveren aan het economisch en sociaal 
functioneren van de samenleving. 
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5. Kunst en cultuur over de grenzen heen 

in regionaal perspectief 

De cultuurconsument is niet gebonden aan gemeentegrenzen. Afhankelijk van het aanbod bezoekt 
hij steden of dorpen in de omgeving (Enschede, Diepenheim, Ootmarsum etc.). Voor de consument 
is Twente één markt. Het is dan ook logisch, dat de cultuuraanbieders op z’n minst enige 
coördinatie en afstemming nastreven. Een gezamenlijk cultuurportaal is in ontwikkeling. Overlap 
met de UIT-app van de Twente Courant Tubantia moet echter worden voorkomen. 
 
We stimuleren de komende jaren de totstandkoming van een Twents cultuurportaal. 
 
Samenwerking hoeft zich niet te beperken tot de promotie van het cultuuraanbod. Op het gebied 
van programmering, gezamenlijke inkoop, productontwikkeling etc. kan samen worden 
opgetrokken. We stimuleren de instellingen om de mogelijkheden daartoe in kaart te brengen, 
nadat de organisatorische clustering binnen Hengelo gestalte heeft gekregen.  
 
Uit een onderzoek van Netwerkstad-trainees komt een intensieve Twentse samenwerking naar 
voren.  

 
“Wanneer de samenwerkingsverbanden op alle thema’s gecombineerd op een kaart worden 
weergegeven, ontstaat er een duidelijk overzicht van de samenwerkingsclusters. Figuur 5 geeft 
deze gecombineerde samenwerking weer. Deze kaart maakt duidelijk dat de culturele instellingen 
in de Twentse steden elkaar goed weten te vinden en er op diverse terreinen wordt samengewerkt. 
Gezien het hoge aantal culturele instellingen in de steden mag dit geen verrassing heten. (..) 

 

  

Inventarisatie: Samenwerking Twentse culturele instellingen27 

 
 
 
 

                                                
27 Ontleend aan de concept-rapportage Samenwerking Culturele Kernvoorzieningen in Twente, p. 14 resp. 17. 
Twente, april 2013. 



   

27 
 

De onderzoekers concluderen: 
1. Er wordt binnen de verschillende takken van de Twentse culturele sector op structurele 

basis samengewerkt. Instellingen gaven vaak aan met meerdere partners en op meerdere 
thema’s samenwerkingsverbanden te onderhouden. 

2.  Er wordt voornamelijk samengewerkt met andere instellingen op lokaal niveau en minder 
met instellingen uit andere (regio)gemeenten. Hierbij valt wel op dat op de thema’s 
Profilering en marketing en Programmering vaker samenwerking met partners buiten de 
regio wordt gezocht. 

3. Opvallend is dat er in grotere Twentse gemeenten als Enschede en Hengelo intensiever 
wordt samengewerkt tussen culturele instellingen dan in de kleinere Twentse gemeenten. 

4. Momenteel wordt er door de culturele sector in Twente nauwelijks tot niet 
grensoverschrijdend samengewerkt met internationale partners (uitzondering: Euregio en 
verbanden met Scandinavische partners).  

5. Er wordt voornamelijk samengewerkt op het thema Programmering. 

Het overzicht en de (voorlopige) conclusies rechtvaardigen naar onze mening de verwachting, dat 
de regionale samenwerking de komende jaren toeneemt. Concretere, niet-vrijblijvende verbanden 
zijn  niet uitgesloten. Uit de inventarisatie valt op te maken, dat Enschede en Hengelo daarin een 
voortrekkersrol vervullen. 

 
Samenwerking hoeft zich niet te beperken tot de promotie van het cultuuraanbod. Op het gebied 
van programmering, gezamenlijke inkoop, productontwikkeling etc. kan samen worden 
opgetrokken. We stimuleren de instellingen om de mogelijkheden daartoe in kaart te brengen, 
nadat de organisatorische clustering binnen Hengelo gestalte heeft gekregen.  

in Euregionaal en Europees perspectief 

Naast het aanbod aan de Duitse kant van de Euregio, zoals het popmuseum in Gronau (waarmee 
Metropool nauwe banden heeft), biedt ‘Europa’ meer kansen. Ook de Europese Unie ziet cultuur en 
de creatieve sectoren als motoren voor economische groei en de ontwikkeling van banen. De groei 
wordt steeds meer bepaald door niet-technologische factoren als creativiteit, design en nieuwe 
organisatorische processen of business-modellen. De kenniseconomie vraagt om vaardigheden in 
creativiteit, ondernemerschap, kritisch denken, risico nemen, en betrokkenheid.28 KenT, onze focus 
op Kunst en Techniek, sluit daar naadloos op aan. 
De lidstaten en de regio’s worden gestimuleerd invulling te geven aan de EU-strategie. Zelf zet de 
EU diverse middelen in, zowel qua regelgeving c.q. het wegnemen van belemmerende regels, als in 
financiële zin.  
 
Op lokaal niveau pakken we die handschoen op. ‘Europa’ reikt ons de middelen29 aan om de 
synergie tussen kunst & cultuur en de creatieve industrie te stimuleren; zie hiervoor. In de plannen 
die we daarvoor ontwikkelen, vormt ‘Europa’ dan ook een belangrijk speerpunt. We zetten onze 
expertise in, die we de afgelopen jaren via onze Europese netwerken en Twente-kantoor in Brussel 
hebben opgebouwd.  
 
We zetten onze Europese expertise in om kunst & cultuur ook via EU-middelen te 
ondersteunen en om de synergie tussen kunst & cultuur en de creatieve industrie te 
bevorderen. 
 
 
kansen benutten 
We verwachten van onze partners in de kunst- & cultuursector, dat zij ondernemerschap tonen, de 
samenwerking zoeken en tot innovatieve benaderingen komen. Wij bieden ondersteuning, onder 
meer via onze gemeentelijke subsidiespecialisten. We faciliteren partner search en bevorderen de 
totstandkoming van broedplaatsen, onder andere door onverwachte combinaties te leggen. 
 

  

                                                
28 Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU. COM (2012) 537. Europese Commissie. 
Brussel, 26 september 2012. 
29 Zie http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/general-presentation_en.pdf 
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6. De huisvesting 

uitgangspunten 

De huisvesting van kunst & cultuur in onze stad is enerzijds goed op orde. We moeten voorop 
stellen dat de meeste culturele instellingen goed gehuisvest zijn.  
Bibliotheek, nieuwbouw in gebruik genomen in 2006  
Muziekschool, nieuwbouw, incl. Waterstaatskerk  in gebruik genomen in 1991 
Rabotheater, nieuwbouw in gebruik genomen in 2001 
Twents Techniekmuseum HEIM, verbouwde Wilhelminaschool in gebruik genomen in 2005 
Historisch museum Hengelo, nieuwe aanbouw in gebruik genomen in 1995 
Metropool, nieuwbouw in gebruik genomen in 2009 
 
Anderzijds leven er nog diverse ideeën en wensen. Bovendien zien wij ons voor de noodzaak 
geplaatst ons maatschappelijk vastgoedbezit te verminderen.  
We beogen met deze paragraaf antwoord te geven op enkele uitdagingen en oplossingsrichtingen 
aan te geven voor een optimale huisvesting van alle geledingen, zowel professioneel als amateur. 
 
De verder gaande samenwerking van culturele instellingen geeft aanleiding én de mogelijkheid ook 
qua huisvesting synergie te bereiken. Dat kan ook eventueel leiden tot besparingen en/of 
efficiënter gebruik van bestaande locaties.  
 

uitdagingen 
- Een efficiënt gebruik van de bestaande accommodaties voor kunst & cultuur 
- Efficiënt gebruik van ander maatschappelijk vastgoed (schoolgebouwen, wijk- en buurtcentra 

e.d.) 
- Gehoor geven aan wensen en ideeën uit de kunst- & cultuursector 
 
behouden en combineren 
We hebben in kaart gebracht, welke panden in gebruik zijn voor kunst & cultuur. We hebben 
daaraan de wensen en ideeën uit de sector toegevoegd, incl. de raadsideeën omtrent de Bataafse 
Kamp. Vervolgens hebben we een serie criteria opgesteld, aan de hand waarvan we kunnen 
beoordelen: 
- Wat is het gebruiksnut van het desbetreffende pand 
- Welke culturele functies en activiteiten kunnen elders worden ondergebracht 
- Welke panden zijn niet (meer) nodig voor kunst of cultuur 
- Welke niet-publieke panden komen in aanmerking voor kunst & cultuur. 
Dit traject is nog niet afgerond. De uitkomst van dit traject moet leiden tot een 
meerjarenperspectief, dat deels op korte termijn (2-3 jaar), deels op de langere termijn (3-5 jaar) 
of zelfs nog later (> 5 jaar) kan worden gerealiseerd. 
 
In 2014 ontwikkelen wij een integraal huisvestingsplan voor de kunst- en cultuursector, 
waarin alle functies voor de lange termijn een optimale, toekomstbestendige plek 
krijgen. Uitgangspunt is het (her)gebruik van panden die in gemeentelijk bezit zijn. 
 
 
Panden die momenteel in gebruik zijn voor kunst & cultuur: 
Rabotheater 
Metropool 
Muziekschool 
Waterstaatskerk 
De Kosterswoning bij de Waterstaatskerk 
Stadhuishal c.a. (niet continu) 
Bibliotheek 
EMGA complex (Crea) 
Historisch Museum 
Creatieve Fabriek 
Twents Techniekmuseum HEIM 
Galeries (veelal particulier) 
Wijkcentra (Kulturhus Hasselo, Wijkcentrum De Hengelose Es, Slangenbeek, Wijkcentrum De 
Sterrentuin, De Jeugd, Wijkcentrum ’t Vogelkwartier, Het Lansink, De Tempel, De Nijverheid, Het 
Geerdink, ’t Weidedorp, De Breemars) 
Gebouwen van amateurkunstverenigingen (Excelsior, Armonia, HOV de Eendracht en Stork ’n 
Nus/Hengelose Revue hebben een eigen gebouw) 
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Panden die in het onderzoek zijn betrokken: 
Bataafse Kamp 
Hoftstede MTS 
Hijschgebouw 
Gildecollege (Bandoengstraat) 
Vrijkomende basisscholen 
Wijkcentra 
Commerciële panden zoals Molenstraat 16 
Vrijkomende kerkgebouwen 
Dikkerscomplex 
Enkele andere locaties, o.a. panden in gebruik bij muziekverenigingen 
 
Criteria waartegen deze panden worden afgewogen: 
♦ Eigendom van de gemeente of huur 
♦ Staat onderhoud 
♦ Boekwaarde 
♦ Exploitatiekosten 
♦ Oppervlakte 
♦ Gebruiksmogelijkheden, ook: geschikt als oefenruimte en podium voor amateurgezelschappen? 
♦ Bestemming ingevolge bestemmingsplan 
♦ Bereikbaarheid 
♦ Toegankelijkheid 
♦ Parkeervoorzieningen 
♦ In stand gehouden d.m.v. subsidies 
♦ Eigen ideeën uit het veld 
♦ Toevoeging aan functie/kwaliteit binnenstad 
 
Waarvoor moet onderdak beschikbaar zijn 
Gezien de beperkte financiële ruimte de aankomende jaren, richten we ons eerst op de huisvesting 
van Crea als gesubsidieerde instelling. Dit kan als zelfstandige instelling in een gebouw of met 
andere instellingen samen. 
Daarnaast proberen we de amateurverenigingen en professioneel kunstenaars zoveel mogelijk 
vanuit hun eigen kracht te ondersteunen bij het vinden van werkruimte binnen de gemeentelijke 
accommodaties, wel of niet in samenwerking met de gesubsidieerde instellingen. 
Verder is er behoefte aan depotruimte voor de Collectie Hengelo en mogelijk ook voor de 
gemeentelijke collectie. 
 
Mogelijke locaties die hierbij naar voren komen zijn: 
- Bataafse Kamp 
- Dikkers-complex 
- Creatieve Fabriek 
- Verenigingsgebouw 
- Gildecollege 
- Een kunst- en techniekstraat in de binnenstad 
 
De Bataafse Kamp komt tegemoet aan de wens van de beeldende kunstenaars voor ruimtes in het 
centrum. En er wordt uitvoering gegeven aan de raadsmotie (initiatief VVD) om deze locatie te 
benutten voor kunstvoorzieningen.30 Maar: het is nog onduidelijk, of de Bataafse Kamp zijn 
onderwijsbestemming blijft behouden. 
Het Dikkers-complex biedt de mogelijkheid een combinatie te realiseren met het Techniekmuseum, 
dat samengaat met het Historisch Museum Hengelo. Het kunstencentrum komt tegemoet aan de 
oorspronkelijke ideeën uit het Masterplan Hart van Zuid ten aanzien van Crafts, Culture & 
Industry.31 Maar: het Dikkers-complex is particulier eigendom. 
De Creatieve Fabriek is eigendom van en wordt geëxploiteerd door een commerciële partij, BoeI. 
Het complex streeft ernaar een broedplaats voor de creatieve industrie te zijn. 
Het Verenigingsgebouw is gemeentelijk eigendom geworden.  Het gebouw is naar zijn aard 
geschikt voor culturele functies.  

                                                
30 Een werkgroep uit de raad heeft een aantal keren gebrainstormd over de mogelijkheden van de Bataafse 
Kamp. De opbrengst ervan is medebepalend geweest voor de omschrijving van het kunstencentrum. 
31 Masterplan Hart van Zuid, p. 61. Hengelo, mei 2001 
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Het Gildecollege heeft nu nog een onderwijsbestemming. Bij realisatie van de nieuwbouw VMBO zal 
dit pand vrijkomen voor andere functies 
Een kunst- en techniekstraat heeft een opwaardering van de binnenstad tot gevolg. Maar: er zijn 
meerdere pandeigenaren met wie tot overeenstemming moet worden gekomen. 
 
Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen welke locatie het meest aantrekkelijk is.  
In de tussentijd, totdat er duidelijkheid is over de haalbaarheid , blijven de functies op hun huidige 
locaties gehuisvest en/of er worden binnen de beschikbare middelen tijdelijke voorzieningen 
getroffen.  
 

1. De professionele podiumkunsten zijn uitstekend gehuisvest: Rabotheater, poppodium Metropool. 
Hun accommodaties kunnen nog efficiënter worden benut door (delen van) andere functies 
gastvrijheid te verlenen. Bij voorbeeld: balletlessen (CREA) in het Rabotheater, bepaalde vormen 
van muziekles in Metropool. 
 

2. De amateurgezelschappen (muziek, revue etc.) hebben vaste oefenruimtes nodig, voor zover ze 
geen eigen onderkomen hebben. Enkele panden komen hiervoor in aanmerking: 
- Gilde College aan de Bandoengstraat 
- Vrijkomende basisscholen of kerkgebouwen. 
 

3. De bibliotheek is uitstekend gehuisvest. Dat geldt zowel voor de hoofdvestiging als het filiaal in het 
Kuturhus Hasselo. In de hoofdvestiging kunnen ook andere functies een plek krijgen, zoals 
exposities, Bureau Hengelo  e.d. 
 

4. Het muziekonderwijs kan deels gedecentraliseerd worden aangeboden, gebruik makend van 
scholen, wijk- en buurtcentra, het Rabotheater, Metropool.  

 
5. Creativiteitscentrum CREA is suboptimaal gehuisvest. Idealiter wordt hier op korte termijn andere 

huisvesting voor gevonden .  
 

6. De museale functie wordt versterkt door het samengaan van het Techniekmuseum en het 
Historisch museum. Hun gezamenlijke plan Van tempel naar dorpsplein. Een museaal netwerk in 
Hart van Zuid zien wij als een ‘stip aan de horizon’. Realisatie zien wij als iets voor de lange 
termijn. Op de korte termijn kunnen voorzichtige stappen in die richting worden gezet, passende 
binnen de huidige exploitatie. Daarbij betrekken wij het onderbrengen en het beheer van het depot 
van de Collectie Hengelo. 
 
Tegelijkertijd hebben we oog voor de ‘noden’  die op korte termijn om een oplossing vragen. 
Urgent zijn een depot voor de Collectie Hengelo en oefenruimtes voor amateurgezelschappen. Ook 
een permanente expositieruimte voor beeldende kunst wordt gemist.  
 
Bovenstaand hebben we enkele oplossingsrichtingen aangegeven, waarmee we met betrokkenen 
aan de slag gaan. We verwachten van hen creativiteit, flexibiliteit en inbreng van het particulier 
initiatief. 
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7. De financiën 

gemeentelijke middelen 

De afgelopen jaren heeft de gemeente te kampen met afnemende financiële ruimte. Bezuinigingen 
moeten worden gerealiseerd.  Er zijn inmiddels verschillende bezuinigingen doorgevoerd op het 
beleidsterrein kunst en cultuur. In bijlage 3 (Financiële overzichten) staat een totaaloverzicht van 
de budgetten en bezuinigingen in de periode 2010-2014. De belangrijkste bezuinigingen worden 
hieronder toegelicht. 
 

Bezuiniging 5% personeelslasten 2011 en 2012 
In de eerste bezuinigingsronde is een korting doorgevoerd van totaal 5% op de personeelslasten 
van de culturele kernvoorzieningen. Deze bezuiniging is gefaseerd gerealiseerd in 2011 en 2012. 
Voor de Muziekschool is een uitzondering gemaakt (geen 5% maar 2%), vanwege het convenant 
dat de gemeente en de Muziekschool destijds hebben afgesloten naar aanleiding van de 
ontvlechting van de gemeentelijke organisatie. 
 

Extra bezuiniging Bibliotheek 2012 
In de tweede bezuinigingsronde is onder meer besloten om de subsidie aan de bibliotheek te 
korten met €150.000,-. Deze bezuiniging is per 1 januari 2012 gerealiseerd. 
 

Stopzetten subsidie  AkkuH 2013 en 2014 
In de derde bezuinigingsronde is besloten een bezuiniging van €400.000, - in te vullen door te 
stoppen met de subsidiëring van AkkuH, een culturele kernvoorziening. Om financiële ruimte te 
behouden voor kunsteducatie en voor beeldende kunst en erfgoed, is besloten om €100.000, - te 
vinden binnen de subsidies aan Bibliotheek en/of Muziekschool. De totale bezuiniging van 
€400.000, - wordt gefaseerd gerealiseerd, in 2013 en per 1 januari 2014. 
 

Bezuiniging Muziekschool 2014 
In de vierde bezuinigingsronde is onder meer besloten om  de subsidie aan de Muziekschool te 
korten met €200.000, - . Deze bezuiniging wordt per 1 januari 2014 gerealiseerd. 
 

Bezuiniging kadernota 2014-2017 
In de kadernota 2014-2017 is nog een bezuiniging opgenomen ten aanzien van de subsidiëring van 
de 6 culturele kernvoorzieningen, voor een bedrag van €300.000,-.  
 

Bezuinigingen in relatie tot het kunst- en cultuurbeleid 
Wij gaan in ons kunst- en cultuurbeleid uit van het zo goed mogelijk in stand houden van de 
culturele infrastructuur in aanhoudende, moeilijke tijden. In hoofdstuk 3 (De creatieve keten) 
spreken we ons uit voor het subsidiëren van de basisvorming. Onze visie is dat de culturele 
instellingen zich bij educatie moeten toeleggen op de basiseducatie. Hierin zien wij dan ook de 
mogelijkheden om de nog openstaande bezuinigingsopgave in te vullen, te weten: €100.000,- 
vanuit besluit stopzetting subsidie AkkuH (zie boven) en €300.000,- vanuit de Kadernota 2014-
2017. 
 
Concreet betekent dit dat de subsidie aan zowel de bibliotheek als de Muziekschool met ingang van 
2014 structureel wordt verminderd met € 50.000,-- en dat de Muziekschool met ingang van 2015 
een bezuiniging van op € 300.000,- krijgt opgelegd. 
 

Ontwikkeling gemeentelijk budget 
In 2010 bedroeg het gemeentelijk budget voor kunst en cultuur 8,3 miljoen euro. Door de 
bezuinigingen is dat per 2014 teruggebracht tot bijna 7 miljoen euro. In 2010 gaven we € 102, - 
per inwoner uit, in 2014 is dat verminderd tot € 86, - per inwoner. Afgezet tegen de totale 
gemeentebegroting gaven we in 2010 3,4 % uit voor kunst en cultuur. Dat is anno 2014 gedaald 
tot 3 %. 32 In bijlage III is een overzicht opgenomen van de hiervoor geschetste bezuinigingen.  
 
werkbudget beeldende kunstenaars 
Beeldende kunstenaars moeten meestal voorinvesteringen doen om hun werk te kunnen 
exposeren. Deze kosten verdienen ze vervolgens terug door de verkoop van hun werk. Niet alle 
kunstenaars hebben voldoende mogelijkheden voor deze voorfinanciering. Er bestaan in het land al 
enkele voorbeelden van een revolving fund. Hierbij kunnen lokale initiatieven aanhaken. 

                                                
32 In bijlage III is een staatje opgenomen met gegevens van andere steden die met Hengelo zijn te vergelijken. 
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subsidies 

Subsidies zijn bedoeld om de culturele infrastructuur van de stad te ondersteunen. We willen 
daarin het accent steeds meer verschuiven naar ondersteuning van de activiteiten. We ontkomen 
er echter niet aan om ook voor de huisvestingslasten middelen ter beschikking te stellen. Als 
aangegeven in het hoofdstuk Huisvesting streven we naar efficiënter ruimtegebruik om de lasten te 
verlagen. 
 
Subsidies beogen een gezamenlijk onderkend maatschappelijk resultaat te bereiken. Daarover 
maken we met het veld afspraken. We gaan uit van de professionaliteit van onze partners. Deze 
kunnen zelf bepalen, hoe zij de resultaten willen bereiken. Als gemeente betekent dat ‘loslaten’ als 
grondhouding. Subsidiënten33 leggen via hun jaarverslag en –rekening verantwoording af, in 
hoeverre zij de resultaatafspraken zijn nagekomen.  
 
 
Wij leggen de uitvoering van (een deel van) ons cultuur- en kunstbeleid bij partners in 
de samenleving neer. Dat houdt in, dat wij hen de daarvoor beschikbare middelen 
integraal ter beschikking stellen. 
 
 
‘Kansen bieden’ kan ook op andere manieren dan via subsidies. De gemeente is een belangrijke 
opdrachtgever voor allerlei fysieke projecten. Daarin willen we meer rekening houden met onze 
plaatselijke kunstenaars.34  
 
Bij de toekenning van gemeentelijke fysieke projecten of delen daarvan hebben 
plaatselijke beeldende kunstenaars een preferente positie. Dat geldt ook voor de 
toepassing van de 1%-regeling. 

 

eigen bijdragen 

De bezuinigingen leiden ertoe, dat kunst- en cultuurconsumenten een hogere eigen bijdrage 
moeten gaan betalen. Contributies en lesgelden gaan omhoog. Dat kan drempelverhogend werken, 
maar we beogen de basiseducatie en –voorzieningen in stand te houden. Waar nodig kunnen 
ouders een beroep doen op het Sport- & Cultuurfonds.  
 
De kunst- en cultuursector is dynamisch en inventief. Men is naarstig op zoek naar andere 
financieringsbronnen dan overheidssubsidies. In den lande ontwikkelen zich allerlei initiatieven als 
een ‘modern mecenaat’, in allerlei vormen en combinaties. 

alternatieven: voorbeelden van sponsoring, “Vrienden van….”, crowd sourcing, “tante Betje” etc. 

- Sponsoring door bedrijven: Rabotheater, Twents Techniekmuseum HEIM 
- Leningen (die hoe dan ook moeten worden terugbetaald) van o.a. de Triodos-bank of een 

lokaal fonds, zoals het Amsterdams fonds voor de cultuur. 
- www.findyourfunding.nl. Dat wordt gevoed door particulieren en bedrijven met minimaal 5000 

euro. Culturele instellingen kunnen er een beroep op doen. Dit fonds werkt landelijk. 
- Prins Bernhard Cultuurfonds 
- Lokale fondsen als het Rabo-Cultuurfonds en de Fuldauerstichting 
- Corporatie-achtige verbanden, waarin bemiddelde senioren en anderen hun betrokkenheid bij 

de kunst- & cultuursector laten blijken 
- Particuliere initiatieven als de Stichting Heartpool, waarin een combinatie van bovenstaande 

voorbeelden plaatsvindt. 
- Ook de nieuwe Geefwet biedt mogelijkheden voor de culturele sector. Giften zijn in bepaalde 

gevallen tot 150% fiscaal aftrekbaar, wat drempelverlagend werkt voor ondersteuning van 
kunst & cultuur. Instellingen met een ANBI-status35 krijgen meer fiscale mogelijkheden voor 
commerciële activiteiten, waardoor ook zij meer middelen ter beschikking kunnen stellen. De 
Geefwet is in 2012 van kracht geworden. 

- Europese fondsen als Interreg 5A (grensoverschrijdende projecten), Interreg 5B 
(transnationale projecten). De gemeente heeft wat EU-fondsen betreft veel expertise in huis. 

 

                                                
33 Voor zover zij daartoe volgens de Algemene subsidieverordening verplicht zijn. 
34 Dat geldt in feite ook voor Hengelose (en regionale) architecten. 
35 ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling 
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Met enige creativiteit en gemeentelijke assistentie bij het indienen van aanvragen kan de kunst- en 
cultuursector met succes externe fondsen verwerven. 
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8. Uitwerkingsprogramma 

Deze nota bevat diverse ambities, die een fundamentele houding t.a.v. kunst en cultuur 
weerspiegelen. In de dagelijkse praktijk zijn het richtlijnen voor de uitvoering van ons beleid. Via 
publicatie van deze nota zorgen we ervoor, dat alle betrokkenen – intern en extern – ervan op de 
hoogte zijn en zich ernaar gedragen.  

De geformuleerde voornemens resulteren in een reeks acties en projecten voor de komende jaren. 
Veel voornemens vereisen verdieping en nadere uitwerking. In dit uitwerkingsprogramma 
omschrijven we de acties kort en zo concreet mogelijk, en geven we aan, op welke termijn we 
resultaten verwachten te bereiken. 

 
acties termijn 

Cultuureducatie: 
- Instelling moeten zich richten op basiseducatie voor kunst en cultuur 
- Met de culturele instellingen en het onderwijs komen tot invulling van het 

programma Cultuureducatie met Kwaliteit 
 

 
2014-2020 
2014-2016 
 
 

Amateurkunst: 
- Handhaven basissubsidies 

 

 
per direct 

Focus op maatschappelijk effect: 
- Formuleren van indicatoren 
- Resultaatafspraken met instellingen 
- Opnemen in subsidiebeschikkingen 

 

 
2014-2015 
2015 
2015 

Samenvoeging instellingen: 
- Uitwerken van de in de nota opgenomen onderdelen uit het rapport van de 

culturele instellingen ‘Naar een toekomstbestendige culturele infrastructuur. 
- Inzetten op samenwerking tussen de partners en verdergaande 

samenwerking tussen sommige instellingen (biotopen). Clustering vanuit 
programmering in de toekomst toetsen op haalbaarheid. 

- Uitwerking plannen van de Muziekschool in overleg met amateurverenigingen  

 
2014-2020 
 
2014-2020 
 
 
2014 

Beeldende kunst: 
- Uitwerking van en besluitvorming over de scenario’s voor programmering 

beeldende kunst 
- Onderzoek naar mogelijkheid gebruik maken van landelijk ‘revolving fund’ 
- Beeldend kunstenaars betrekken bij fysieke projecten, incl. 1%-regeling 

 
2014 
2015-2017 
2014-2020 
 

Museaal netwerk in Hart van Zuid: 
- Realisatie (“stip aan de horizon”) 

 

 
2015-2020 
 

Cultuurpromotie: 
- Realisatie cultuurellips 
- Aandacht voor cultureel erfgoed in promotie 
- Twents cultuurportaal 

 

 
2014 
2014 
2014-2015 

Creatieve industrie: 
- Synergie met kunst & cultuur nastreven, o.a. via programmaraad Creatieve 

Fabriek en Twentse verbanden 
- Subsidiemogelijkheden (o.a. EU) in kaart brengen  

 

 
 
2014-2020 
2014 

Europa: 
- Internationale projecten bevorderen 
- Subsidiemogelijkheden inventariseren 

 

 
vanaf 2014 
2014-2015 

Huisvesting: 
- Ontwikkelen integraal huisvestingsplan voor de kunst- & cultuursector, met 

name gericht op huisvesting CREA, professioneel kunstenaars, 
amateurtheatergroepen en een depotvoorziening voor de collecties 

- Meer Cultuureducatie decentraal aanbieden 
 

 
2014-2020 
 
 
2014-2020 
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Bijlagen 
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BIJLAGE I 

 
Het culturele dna van Hengelo 
 
 
Grotendeels overgenomen uit “Vrij spel voor de verbeelding. Kunst- en cultuurvisie 2010 gemeente 
Hengelo”  
 

culturele infrastructuur 
Hengelo beschikt over een uitgebreide culturele infrastructuur die past bij een stad met ruim 
80.000 inwoners. Op onderdelen stijgt onze culturele infrastructuur zelfs uit boven het ‘gemiddelde 
pakket’ aan voorzieningen, dat kenmerkend is voor gemeenten tussen de 30.000 en 90.000 
inwoners. Voor een overzicht van de culturele infrastructuur verwijzen wij naar het overzicht 
Feiten, cijfers en benchmarks Hengelose cultuur. 
 

cultuurhistorie 
Er ligt een duidelijk verband tussen de cultuurhistorie van Hengelo en de aard en omvang van onze 
culturele infrastructuur. De basis daarvan is namelijk gelegd aan het eind van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw door de grondleggers van de industrie in onze stad. Vooral de 
familie Stork heeft daarin een grote rol gespeeld. Veelzeggend is dat zij niet alleen investeerden in 
fabrieken en machines, maar ook in culturele voorzieningen als een leeszaal, een concertgebouw 
en amateurmuziekverenigingen. Daarmee onderkenden zij (toen al) het belang van kunst en 
cultuur voor het functioneren van de samenleving. Voor hun bedrijfsdoelstellingen hadden zij 
creatieve, hoogopgeleide ingenieurs en andere medewerkers nodig. Dat geldt nu nog altijd voor 
onze gemeente, het is een bestaansvoorwaarde 
 
Een ander belangrijk element in de cultuurhistorie van Hengelo is dat Theo Wolvecamp (1925-
1992) - een toonaangevend beeldend kunstenaar uit de Cobragroep - in Hengelo is geboren en hier 
heeft gewoond en gewerkt. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeentelijke kunstcollectie een aantal 
topstukken bevat die van nationale betekenis zijn, ondanks het feit dat het werk van Wolvecamp 
pas na zijn dood van Hengelo de waardering heeft gekregen die het verdiende.  
 

cultureel bewustzijn 
Het cultureel bewustzijn van de inwoners uit zich in het trots zijn op de lokale kunst en het lokale 
culturele erfgoed. Kenmerkend voor Hengelo is het grote aantal vrijwilligers dat zich inzet voor 
kunst en cultuur, vooral op het gebied van amateurkunst en cultureel erfgoed. Het bestaan van een 
organisatie als HeArtpool toont aan dat bij Hengelose particulieren en bedrijven veel draagvlak 
bestaat voor beeldende kunst en dat er behoefte is om dat uit te dragen. Een ander voorbeeld is de 
– ondanks de financiële crisis - grote bereidheid van het Hengelose bedrijfsleven om via sponsoring 
bij te dragen aan culturele voorzieningen en evenementen. 
  
Het cultureel bewustzijn van inwoners uit zich ook in hun deelname aan kunst en cultuur in de 
stad. Sinds 2002 hebben we vragen over de cultuurdeelname van de Hengelose bevolking 
opgenomen in onze Omnibusenquêtes en (sinds 2010) via het Hengelo-panel.  
 
Uit de resultaten van de raadpleging via het Hengelo-panel van januari 2013 blijkt dat: 

� bijna driekwart van de respondenten (73 procent) in twaalf maanden tijd minimaal één 
keer naar een culturele voorstelling is geweest; 

� iets meer dan de helft (54 procent) van de Hengeloërs een bezoek heeft gebracht aan een 
museum, archief, galerie of bezienswaardig gebouw; 

� culturele instellingen in Hengelo veelvuldig worden bezocht en dat het Rabotheater (48 
procent) en de bibliotheek (32 procent) het vaakst worden bezocht; 

� iets meer dan de helft van de Hengeloërs het kunst- en cultuuraanbod in de stad voldoende 
(31 procent) of goed (21 procent) vindt - slechts 10 procent vindt het aanbod 
onvoldoende; 

� bijna veertig procent van de Hengeloërs een of meer kunstzinnige activiteiten heeft 
beoefend, vooral tekenen, schilderen, grafisch werken en het bespelen van een 
muziekinstrument. Veertien procent van de Hengeloërs doet dit zelfs in georganiseerd 
verband als lid van een vereniging of bij een instelling voor kunstzinnige vorming. 

 
uiterlijk 

Het uiterlijk van een stad wordt bepaald door de architectuur en de ruimtelijke vormgeving. Hierbij 
gaat het om de wisselwerking tussen kunst en cultuur, stedelijke (her)ontwikkeling, welstand en 
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monumentenzorg. Het mooiste voorbeeld daarvan in Hengelo is Tuindorp, dat aan het begin van de 
twintigste eeuw naar een idee van C.T. Stork en zonen is uitgevoerd door de architect Karel Muller 
en landschapsarchitect Wattez.  
 
Vanuit de bestaande landschapsstructuur (lanen, dijken en erven) bouwden zij een compleet dorp 
voor alle rangen en standen. De natuurlijke lijnen, de harmonische combinatie van functies, de 
diversiteit aan woningen en de zeer ruime opzet maken dit Tuindorp tot een uniek beeldbepalend 
element in het uiterlijk van Hengelo. In 2003 is Tuindorp dan ook aangewezen als beschermd 
stadsgezicht. 
 
Andere beeldbepalende elementen van Hengelo zijn: 

� monumenten die een culturele herbestemming hebben gekregen zoals de Waterstaatskerk 
en de Kosterswoning (Muziekschool), het Lambooijhuis (expositieruimte en 
kunstenaarssociëteit) en de Wilhelminaschool (Twents Techniekmuseum HEIM); 

� kunstwerken in de openbare ruimte; 
� nieuwe gebouwen als de schouwburg, de bibliotheek en Metropool; 
� industrieel erfgoed in Hart van Zuid 
� Tuindorp als beschermd stadsgezicht 
� Binnenstad en Klein Driene als twee van de 30 in Nederland erkende voorbeelden van de 

wederopbouwarchitectuur. 
 

ligging 
De ligging van een stad valt als bepalende factor voor de culturele identiteit van een stad 
gewoonlijk af, maar gelet op de ontwikkelingen rond de Netwerkstad speelt dit element wel een 
belangrijke rol. In Netwerkstadverband hebben we afgesproken dat de steden zich op onderdelen 
zullen profileren, omdat dit kansen biedt voor versterking van de lokale en regionale culturele 
infrastructuur. Met elkaar kunnen de netwerksteden zorg dragen voor een complete culturele 
infrastructuur op (boven)regionaal niveau.  
 
 
investeren in kunst en cultuur 
 
Het gemeentelijk cultuurbeleid heeft betrekking op alle factoren die de culturele identiteit van een 
stad bepalen. Het is dan ook hét middel om de culturele identiteit tot uitdrukking te brengen en te 
versterken. In de culturele identiteit komen het verleden, het heden en de toekomst van de stad 
samen. Daarom is het van belang om duurzaam kunst- en cultuurbeleid te ontwikkelen en daarbij 
te zorgen voor kwaliteit, continuïteit en vernieuwing.  
 
De afgelopen decennia heeft de gemeente veel geïnvesteerd in kunst en cultuur in Hengelo. In 
2001 is de schouwburg geopend, in 2006 gevolgd door de compleet nieuwe centrale vestiging van 
de bibliotheek en een dependance in het nieuwe Kulturhus Hasselo. In 2006 opende het Twents 
Techniekmuseum HEIM haar deuren in de gerestaureerde Wilhelminaschool, de voormalige 
fabrieksschool van Stork. Metropool, geopend in 2009, heeft een toonaangevende allure voor Hart 
van Zuid en de omgeving van het Centraal Station van Twente. Dit poppodium behoort met zijn 
programmering nu al tot de landelijke top. 
 
 
De grote investeringen van de afgelopen decennia hebben ook hun keerzijde. De huisvestingslasten 
zijn nauwelijks beïnvloedbaar en drukken zwaar op de exploitatie. Er blijft dan relatief weinig 
ruimte voor de activiteiten en programmering. Het kost de instellingen moeite om de eindjes aan 
elkaar te knopen en bezuinigingen hebben direct hun weerslag op de programmering. Optimalisatie 
van het gebruik en medegebruik door andere instellingen bieden wellicht enig soelaas. 
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BIJLAGE II 
 

De spelers in het veld 
 
 

adviescommissies en werkgroepen 

adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving, Monumentencommissie, commissie 
Kunsteducatie, werkgroep Collectie Hengelo, werkgroep Week van de Amateurkunst 

 
structureel gesubsidieerde culturele instellingen 

• culturele kernvoorzieningen: Bibliotheek, Muziekschool, Rabotheater, Metropool, CREA en 
Techniekmuseum HEIM 

• aanvullende culturele voorzieningen: Historisch Museum Hengelo, Ateliers ’93, Beeldende 
Kunst Ag, SWWK, HeArtpool, Lambooijhuis, Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst, 
Jazzclub, Kamermuziek Hengelo, Historisch Archief Beckum, Historie Brandweer Hengelo, 
Hengelose Oranjevereniging, Lokale Omroep Hengelo en de Stadsdichter 

• amateurkunstverenigingen 
 
incidenteel gesubsidieerde culturele instellingen 

Onder andere Theater Kamak, Barst, Karavaan der Vertellers, Filmhuis Hengelo, 
Volkskerstzang, Cultuurpodium Houtmaat 
 
belangenorganisaties 

Hengelose Korenkoepel, Federatie van Hengelose Muziekverenigingen, Podiumkunsten Hengelo 
 
andere belanghebbenden 

beeldende kunstenaars, creatieve ondernemers en in kunst en cultuur geïnteresseerde 
inwoners 
intern: beleidsvelden onderwijs, wijkwelzijn en economische zaken, grondzaken, 
stadsontwikkeling, communicatie en programmaregie 
overige partners, zoals Bureau Hengelo (voorheen VVV & Stadspromotie), SCALA, Welbions, 
Stichting Centrummanagement, programmaraad Brede School, programmaraad Creatieve 
Fabriek, bedrijfsleven 
 
andere overheden 

• Gemeente Enschede en andere Twentse gemeenten 
• Netwerkstad Twente 
• Regio Twente 
• Provincie Overijssel 
• Cultuuroverleg Oost Nederland 
• rijksoverheid 
• Euregio 
• Europese Unie 
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BIJLAGE III 
 

Financiële overzichten 
 

• benchmark uitgaven voor cultuur36 
• huisvestingslasten culturele kernvoorzieningen (2010) 
• budgetten en bezuinigingen cultuur 2010-2014 

 
benchmark 

 

 
Hengelo: per 2014 (na doorvoering bezuinigingen): € 89 per inwoner 
(zie totaaloverzicht op volgende pagina) 
 

huisvestingslasten 

 
 
 
 subsidie 

overige 
inkomsten 

totale 
inkomsten totale lasten huisv+afschr 

2010 2010 2010 2010 2010 

Bibliotheek € 2.661.070 € 677.827 € 3.338.897 € 3.385.620 € 876.053 

Muziekschool € 1.546.480 € 546.971 € 2.093.451 € 2.198.054 € 370.171 

Rabotheater € 1.220.314 € 1.520.206 € 2.740.520 € 2.985.701 € 689.474 

Metropool € 1.029.091 € 936.976 € 1.966.067 € 1.266.565 € 636.490 

AkkuH € 489.680 € 306.532 € 796.212 € 777.356 € 204.079 

CREA € 446.270 € 299.980 € 746.250 € 873.538 € 158.704 
Techniekmuseum 

HEIM € 260.790 € 423.353 € 684.143 € 635.512 € 124.014 

Totalen € 7.653.695,00  4.711.845 € 12.365.540 € 12.122.346 € 3.058.985 

                                                
36 Bron: BMC, 2013 
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budgetten en bezuinigingen cultuur 2010-2014 
 

 

 

bezuiniging opmerkingen

2010 2011 2012 2013 2014 miv 2015

1. structurele subsidies uitvoeringsregeling amateurkunst € 139.646 € 139.646 € 139.646 € 114.250 € 114.250 € -25.396 *

2. structurele subsidies uitvoeringsregeling culturele instellingen

2a. culturele kernvoorzieningen € 7.653.695 € 7.582.290 € 7.408.990 € 7.208.990 € 6.734.360 € -1.144.335

verdeling:

Bibliotheek € 2.661.070 € 2.619.070 € 2.441.070 € 2.441.070 € 2.391.070 € -270.000

Muziekschool € 1.546.480 € 1.573.355 € 1.665.580 € 1.665.580 € 1.340.580 € -205.900

Rabotheater € 1.220.314 € 1.199.314 € 1.185.310 € 1.185.310 € 1.185.310 € -35.004

Metropool € 1.029.091 € 1.021.531 € 1.016.490 € 1.016.490 € 1.016.490 € -12.601

AkkuH € 489.680 € 480.650 € 424.630 € 174.630 € 0 € -489.680

CREA € 446.270 € 430.760 € 420.420 € 470.420 € 470.420 € 24.150 **

Techniekmuseum HEIM € 260.790 € 257.610 € 255.490 € 255.490 € 255.490 € -5.300

bezuiniging Muziekschool miv 2015 € -225.000

nog in te vullen budget beeldende kunst € 50.000 € 50.000

budget Collectie Hengelo € 25.000 € 25.000

2b. aanvullende culturele voorzieningen € 191.800 € 157.110 € 157.110 € 157.110 € 157.110 € -34.690

verdeling:

Ateliers ’93 € 5.680 € 5.680 € 5.680 € 5.680 € 5.680

Beeldende Kunst Ag € 5.680 € 5.680 € 5.680 € 5.680 € 5.680

SWWK (Stichting Woon- en werkruimten kunstenaars) € 10.340 € 10.340 € 10.340 € 10.340 € 10.340

HeArtpool € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500

Lambooijhuis € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

MHHK (Museum voor hedendaagse Hengelose kunst) € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500

 Twente Biënnale € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Orkest van het Oosten € 27.980 € 0 € 0 € 0 € 0 € -27.980

Il Concerto Barocco € 8.810 € 8.810 € 8.810 € 8.810 € 8.810

Stadsdichter € 5.210 € 5.210 € 5.210 € 5.210 € 5.210

Kamermuziek Hengelo € 5.040 € 5.040 € 5.040 € 5.040 € 5.040

Jazzplatform Hengelo € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800

Twentse Welle € 6.710 € 0 € 0 € 0 € 0 € -6.710

Historisch Museum Hengelo € 14.840 € 14.840 € 14.840 € 14.840 € 14.840

Historisch Archief Beckum € 2.430 € 2.430 € 2.430 € 2.430 € 2.430

Historie Brandweer Hengelo € 1.040 € 1.040 € 1.040 € 1.040 € 1.040

Lokale Omroep Hengelo € 40.050 € 40.050 € 40.050 € 40.050 € 40.050

Hengelose Oranjevereniging € 11.440 € 11.440 € 11.440 € 11.440 € 11.440

Werkgroep 4 mei € 2.750 € 2.750 € 2.750 € 2.750 € 2.750

3. subsidies uitvoeringsregeling CultuurLokaal € 155.715 € 155.720 € 75.800 € 31.470 € 31.470 € -124.245 ***

4. cultuureducatie € 93.030 € 107.754 € 107.754 € 122.000 € 122.000 n.v.t. ****

5. aankoopbudget gemeentelijk kunstbezit € 39.873 € 29.873 € 33.870 € 33.870 € 0 € -39.873

6. herstel gemeentelijk kunstbezit € 25.303 € 25.300 € 25.300 € 25.300 € 25.300 n.v.t.

Totalen € 8.299.062 € 8.197.693 € 7.948.470 € 7.692.990 € 7.184.490 € -1.343.143

bedrag per inwoner € 102 € 101 € 98 € 95 € 89 € -17

* bezuiniging budget amateurkunst betreft opheffing Instrumentenfonds

** verhoging subsidie ivm overname kunsteducatieactiviteiten AkkuH

***  bezuiniging betreft overheveling budget grote culturele evenementen naar Bureau Hengelo en opheffing rijksbijdrage cultuurparticipatie miv 2013

**** verhoging budget vanwege extra bijdrage provincie Overijssel
40 
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BIJLAGE 4 
 

Enquête Kunst & Cultuur HengeloPanel voorjaar 2013 
 
Samenvatting 
 
Voor de complete rapportage verwijzen we naar 
http://www.hengelo.nl/Pdf_Internet/BestuurOrganisatie/HengeloPanel Peiling 1_2013.pdf 
 
Van 26 februari tot en met 10 maart 2013 is een pei ling onder het HengeloPanel gehouden. Van 
de 2.681 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1 .788 leden de vragenlijst ingevuld. Een 
goede respons van 67%. In de peiling is gevraagd wa t panelleden belangrijk vinden op het 
gebied van kunst en cultuur in Hengelo. 
De resultaten van deze peiling worden gebruikt voor  de nieuwe Kunst- en cultuurvisie waar de 
gemeente dit voorjaar aan werkt. 
 
Resultaten peiling: 
 
Kunst en cultuur algemeen 
• De meerderheid van de panelleden ziet zichzelf in meer, of mindere mate als ‘cultureel actief’. 
• Panelleden die zichzelf als cultureel actief zien hebben op iedere vraag significant anders 

geantwoord, dan panelleden die zichzelf niet als cultureel actief zien. 
• Kunst en cultuur maken het wonen in Hengelo voor de meerderheid van de panelleden 

aangenamer. 
• Des te jonger een panellid is, des te vaker is hij of zij van mening, dat er in Hengelo veel is te 

doen op het gebied van kunst en cultuur.  
• Voor een kwart van het panel zijn kunst en cultuur in het eigen dagelijks leven erg belangrijk, voor 

de helft redelijk belangrijk en voor iets meer dan een kwart minder belangrijk. 
• Men is het er over eens dat het erg belangrijk is dat het gestimuleerd moet worden dat kinderen 

kennis kunnen maken met kunst en cultuur in Hengelo. 
• De rol van stimulator wordt het vaakst bij de ouders neergelegd. 
 
Culturele (kern)voorzieningen 
• De aanwezigheid van bibliotheken, het Rabotheater en de muziekschool (in deze volgorde) wordt 

het belangrijkst gevonden. 
• De financiële ondersteuning van bibliotheken en de muziekschool wordt het belangrijkst 

gevonden. 
 
Amateurverenigingen en gezelschappen 
• Ιn vier van de tien huishoudens is minimaal één persoon lid van een vereniging of gezelschap op 

het gebied van kunst en cultuur. 
• ‘Amusing Hengelo’ is veel bekender dan de Week van de Amateurkunst (WAK). 
 
Financiële ondersteuning kunst en cultuur 
• Panelleden hechten het meeste belang aan (in deze volgorde) de culturele (kern)voorzieningen, 

amateurverenigingen en gezelschappen, kunst in de openbare ruimte, expositieruimte en het 
minst aan ateliers. 

• Iets meer dan de helft vindt dat kunst en cultuur in een economische crisis even belangrijk blijven 
als in economisch betere tijden. 

• Panelleden zouden de financiële ondersteuning, gemiddeld over alle culturele 
(kern)voorzieningen, met een kwart (-26%) verminderen. 

• Die gemiddelde vermindering bedraagt voor bibliotheken 11% en voor expositieruimte 41%. 
• Er bestaan geen grote verschillen tussen panelleden met verschillende achtergrondkenmerken in 

de mate van vermindering van financiële ondersteuning. 
 


