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Hoofdstuk 1  

 

1.1 Aanleiding 

In de programmabegroting 2015 van de gemeente Oosterhout is opgenomen om in de huidige bestuursperiode 

de cultuurnota te actualiseren. Eind 2014 is er een evaluatie van de huidige cultuurnota ‘Laat duizend bloemen 

bloeien’ door de rekenkamer uitgevoerd. Me

vorm en inhoud worden mede bepaald door het culturele veld. 

Een onderwerp dat in de nota zeker aanbod zal komen is de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in de 

gemeente. Oosterhout kent tal van, door de gemeente gefinancierde, gebouwen waarin kunst en cultuur 

worden beoefend. De vraag die in de cultuurnota aan de orde zal komen, is of dit aanbod van voorzieningen 

nog in de pas loopt met de maatschappelijke vraag. Daarbij dient specifiek aa

toekomst van De Nieuwe Pannehoef als Huis voor de 

culturele vastgoedportefeuille geplaatste voormalig jongerencentrum Outflow.

 

1.2 Opdracht 

Op basis van de aanleiding is de volgende opdracht geformuleerd:

1. Inventariseer, in perspectief van de te actualiseren cultuurnota, het cultureel, maatschappelijk 

vastgoed van de gemeente Oosterhout. Breng het vastgoed hierbij overzichtelijk in beeld in relatie tot 

het huidig én toekomstig 

instandhoudingskosten en  

aandacht dient te worden bestee

Outflow. 

2. Breng trends en ontwikkelingen in beeld hoe andere gemeenten het cultureel vastgoed hebben 

georganiseerd en welke ‘best practices’ in de gemeente Oosterhout mogelijk kunnen worden 

toegepast. 

3. Geef een advies over een passend aanbod van cultureel va

maatschappelijke vraag en in perspectief van de gemeentelijke ambities. 

 

Concrete vragen die daarbij dienen te worden beantwoord zijn:

a. Welke gebouwen en ruimten zijn er nu?

b. Wat is het huidige gebruik en wat is het perspectief 

c. Wat is de ambitie en rol van de gemeente ten aanzien van het cultureel vastgoed?

d. Welke gebouwen wil/moet de gemeente behouden en welke kunnen worden afgestoten of een 

alternatieve gebruiksfunctie aan worden gege

Kan het gebruik van de te behouden gebouwen geïntensiveerd worden

daarvoor ingrijpende bouwkundige aanpassingen verei
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 Aanleiding en opdracht

In de programmabegroting 2015 van de gemeente Oosterhout is opgenomen om in de huidige bestuursperiode 

de cultuurnota te actualiseren. Eind 2014 is er een evaluatie van de huidige cultuurnota ‘Laat duizend bloemen 

bloeien’ door de rekenkamer uitgevoerd. Mede op basis hiervan zal de actualisatie worden uitgevoerd. De 

vorm en inhoud worden mede bepaald door het culturele veld.  

Een onderwerp dat in de nota zeker aanbod zal komen is de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in de 

al van, door de gemeente gefinancierde, gebouwen waarin kunst en cultuur 

worden beoefend. De vraag die in de cultuurnota aan de orde zal komen, is of dit aanbod van voorzieningen 

nog in de pas loopt met de maatschappelijke vraag. Daarbij dient specifiek aandacht te worden besteed aan de 

toekomst van De Nieuwe Pannehoef als Huis voor de Amateurs, het speelgoedmuseum en het reeds buiten de 

vastgoedportefeuille geplaatste voormalig jongerencentrum Outflow. 

volgende opdracht geformuleerd: 

Inventariseer, in perspectief van de te actualiseren cultuurnota, het cultureel, maatschappelijk 

vastgoed van de gemeente Oosterhout. Breng het vastgoed hierbij overzichtelijk in beeld in relatie tot 

 cultureel gebruik, de bezetting/leegstand van de gebouwen alsmede de 

instandhoudingskosten en  – indien van toepassing – de beheer en exploitatiekosten. Specifiek

aandacht dient te worden besteed aan De Nieuwe Pannehoef, het speelgoedmuseu

Breng trends en ontwikkelingen in beeld hoe andere gemeenten het cultureel vastgoed hebben 

georganiseerd en welke ‘best practices’ in de gemeente Oosterhout mogelijk kunnen worden 

Geef een advies over een passend aanbod van cultureel vastgoed in perspectief van de 

maatschappelijke vraag en in perspectief van de gemeentelijke ambities.  

Concrete vragen die daarbij dienen te worden beantwoord zijn: 

Welke gebouwen en ruimten zijn er nu? 

Wat is het huidige gebruik en wat is het perspectief van het toekomstig gebruik (ruimtebehoefte)?

Wat is de ambitie en rol van de gemeente ten aanzien van het cultureel vastgoed?

Welke gebouwen wil/moet de gemeente behouden en welke kunnen worden afgestoten of een 

alternatieve gebruiksfunctie aan worden gegeven? 

Kan het gebruik van de te behouden gebouwen geïntensiveerd worden (ruimtebehoefte)

ingrijpende bouwkundige aanpassingen vereist zijn?  
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Aanleiding en opdracht

In de programmabegroting 2015 van de gemeente Oosterhout is opgenomen om in de huidige bestuursperiode 

de cultuurnota te actualiseren. Eind 2014 is er een evaluatie van de huidige cultuurnota ‘Laat duizend bloemen 

de op basis hiervan zal de actualisatie worden uitgevoerd. De 

Een onderwerp dat in de nota zeker aanbod zal komen is de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in de 

al van, door de gemeente gefinancierde, gebouwen waarin kunst en cultuur 

worden beoefend. De vraag die in de cultuurnota aan de orde zal komen, is of dit aanbod van voorzieningen 

ndacht te worden besteed aan de 

het speelgoedmuseum en het reeds buiten de 

Inventariseer, in perspectief van de te actualiseren cultuurnota, het cultureel, maatschappelijk 

vastgoed van de gemeente Oosterhout. Breng het vastgoed hierbij overzichtelijk in beeld in relatie tot 

cultureel gebruik, de bezetting/leegstand van de gebouwen alsmede de 

de beheer en exploitatiekosten. Specifiek 

d aan De Nieuwe Pannehoef, het speelgoedmuseum en het gebouw 

Breng trends en ontwikkelingen in beeld hoe andere gemeenten het cultureel vastgoed hebben 

georganiseerd en welke ‘best practices’ in de gemeente Oosterhout mogelijk kunnen worden 

stgoed in perspectief van de 

van het toekomstig gebruik (ruimtebehoefte)? 

Wat is de ambitie en rol van de gemeente ten aanzien van het cultureel vastgoed? 

Welke gebouwen wil/moet de gemeente behouden en welke kunnen worden afgestoten of een 

(ruimtebehoefte), zonder dat 
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1.3 Opbouw rapportage

De rapportage is als volgt opgebouwd:

• in hoofdstuk 2 worden de culturele voorzieningen in beeld gebracht in samenhang 

ontwikkelingsperspectief van gebruikers 

gemeente; 

• in hoofdstuk 3 worden (landelijke) trends en ontwikkelingen beschreven;

• hoofdstuk 4 beschrijft lokale (demografische) ontwikkelingen alsmede 

en randvoorwaarden ten aanzien van het culturele vastgoed

• de rapportage wordt in hoofdstuk 5 

van de onderzoeksvragen en het advies over het passend aanbod 

 

 

 

 

 

Gemeente Oosterhout 

 

Opbouw rapportage 

De rapportage is als volgt opgebouwd: 

de culturele voorzieningen in beeld gebracht in samenhang 

van gebruikers (De Nieuwe Pannehoef en het speelgoedmuseum) 

in hoofdstuk 3 worden (landelijke) trends en ontwikkelingen beschreven; 

lokale (demografische) ontwikkelingen alsmede de gemeentelijke uitgangspunten 

en randvoorwaarden ten aanzien van het culturele vastgoed; 

wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een samenvatting en conclusies, de beantwoording 

n de onderzoeksvragen en het advies over het passend aanbod van cultureel vastgoed.

4 

de culturele voorzieningen in beeld gebracht in samenhang met het huidige 

De Nieuwe Pannehoef en het speelgoedmuseum) en van de 

de gemeentelijke uitgangspunten 

afgesloten met een samenvatting en conclusies, de beantwoording 

cultureel vastgoed. 
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Hoofdstuk 2  

 

In dit hoofdstuk wordt het culturele vastgoed van de gemeente Oosterhout in beeld gebracht. 

In de volgende paragrafen worden de culturele voorzieningen kort beschreven, de baten en lasten 

eigendom en beheer van de gebouwen inzichtelijk gemaakt en wordt diepgaander het cultureel gebruik en de 

ontwikkelingen geschetst van De Nieuwe Pannehoef, 

basis van interviews die zijn gehouden met het bestuur en directie van 

speelgoedmuseum ‘op Stelten’. 

2.1 De culturele voorzieningen

De gemeente Oosterhout heeft de navolgende 

 

 

 

Bibliotheek Theek5 (panden 1, 4, 12)

Aan de Torenplein 8-12 wordt momenteel een nieuw theater annex bibliotheek gerealiseerd, welke na

verwachting in de zomer 2015 zal worden (her)

nieuwe (culturele) huiskamer van Oosterhout te 

functies van een theater of bibliotheek zal het gebouw een centrale entree/ontvangstruimte hebben alsmede 

een leescafé en zaalruimten (Panoramazaal).

De huidige gebouwen, aan de Gentiaanstraat en Arkendonk, 

bibliotheek niet meer door Theek5 worden gebruikt

aan derden worden verhuurd of worden verkocht

Het pand aan de Gentiaanstraat betreft een voormalig schoolgebouw in de directe omgeving van een 

winkelcentrum.  

 

 

 

 

Nr. Object

1 Arkendonk 74 (bibliotheek Dommelbergen)

2 Arkendonk 90 (w ijkcentrum Dommelbergen)

3 Bloemenhof 2 (w ijkcentrum De Bunthoef)

4 Gentiaanstraat 14 (bibliotheek Oosterheide)

5 Heuvel 19 (stichting Kunstzinnige Vorming H19)

6 Heuvel 23 (stichting Kunstzinnige Vorming H19)

7 Paterserf 10 (de Blikken)

8 Paterserf 18 (Openluchttheater)

9 Slotjesveld 15 (w ijkcentrum de Slotjes)

10 Sperw erstraat 9 (Outf low )

11 Torenplein 12 (theater De Bussel)

12 Torenplein 8 (bibliotheek Centrum)

13 Wilhelminalaan 57 (de Pannehoef)

14 Zandheuvel 51 (museum Op Stelten)
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 Het culturele vastgoed

In dit hoofdstuk wordt het culturele vastgoed van de gemeente Oosterhout in beeld gebracht. 

volgende paragrafen worden de culturele voorzieningen kort beschreven, de baten en lasten 

eigendom en beheer van de gebouwen inzichtelijk gemaakt en wordt diepgaander het cultureel gebruik en de 

ontwikkelingen geschetst van De Nieuwe Pannehoef, het speelgoedmuseum en Outflow. Dit ondermeer op 

basis van interviews die zijn gehouden met het bestuur en directie van De Nieuwe Pannehoef en van het 

De culturele voorzieningen 

De gemeente Oosterhout heeft de navolgende gebouwen met een culturele bestemming

anden 1, 4, 12) 

12 wordt momenteel een nieuw theater annex bibliotheek gerealiseerd, welke na

verwachting in de zomer 2015 zal worden (her)geopend. Doelstelling is met dit gerenoveerde gebouw de 

nieuwe (culturele) huiskamer van Oosterhout te realiseren. Buiten de primaire faciliteiten d

functies van een theater of bibliotheek zal het gebouw een centrale entree/ontvangstruimte hebben alsmede 

n leescafé en zaalruimten (Panoramazaal). 

De huidige gebouwen, aan de Gentiaanstraat en Arkendonk, zullen na oplevering van de nieuwe centrale 

bibliotheek niet meer door Theek5 worden gebruikt en als zodanig worden gesloten. Beide gebouwen kunnen 

orden verkocht. 

Het pand aan de Gentiaanstraat betreft een voormalig schoolgebouw in de directe omgeving van een 

Object huidige situatie of ontwikkeling

Arkendonk 74 (bibliotheek Dommelbergen) pand komt vrij zodra nieuw e bieb is gerealiseerd

Arkendonk 90 (w ijkcentrum Dommelbergen) huidige bestemming

Bloemenhof 2 (w ijkcentrum De Bunthoef) huidige bestemming

Gentiaanstraat 14 (bibliotheek Oosterheide) pand komt vrij zodra nieuw e bieb is gerealiseerd

Heuvel 19 (stichting Kunstzinnige Vorming H19) w ordt momenteel gerenoveerd

Heuvel 23 (stichting Kunstzinnige Vorming H19) pand komt vrij zodra renovatie H19 is gerealiseerd

pand komt vrij zodra renovatie zw embad is gerealiseerd

Paterserf 18 (Openluchttheater) huidige bestemming

Slotjesveld 15 (w ijkcentrum de Slotjes) huidige bestemming

Torenplein 12 (theater De Bussel) vernieuw bouw , opening na de zomer 2015

Torenplein 8 (bibliotheek Centrum) vernieuw bouw , opening na de zomer 2015

Wilhelminalaan 57 (de Pannehoef)

Zandheuvel 51 (museum Op Stelten)
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Het culturele vastgoed

In dit hoofdstuk wordt het culturele vastgoed van de gemeente Oosterhout in beeld gebracht.  

volgende paragrafen worden de culturele voorzieningen kort beschreven, de baten en lasten m.b.t. het 

eigendom en beheer van de gebouwen inzichtelijk gemaakt en wordt diepgaander het cultureel gebruik en de 

het speelgoedmuseum en Outflow. Dit ondermeer op 

De Nieuwe Pannehoef en van het 

met een culturele bestemming in eigendom. 

 

12 wordt momenteel een nieuw theater annex bibliotheek gerealiseerd, welke naar 

ing is met dit gerenoveerde gebouw de 

Buiten de primaire faciliteiten die behoren tot de 

functies van een theater of bibliotheek zal het gebouw een centrale entree/ontvangstruimte hebben alsmede 

van de nieuwe centrale 

Beide gebouwen kunnen 

Het pand aan de Gentiaanstraat betreft een voormalig schoolgebouw in de directe omgeving van een 

huidige situatie of ontwikkeling

pand komt vrij zodra nieuw e bieb is gerealiseerd

pand komt vrij zodra nieuw e bieb is gerealiseerd

pand komt vrij zodra renovatie H19 is gerealiseerd

pand komt vrij zodra renovatie zw embad is gerealiseerd

vernieuw bouw , opening na de zomer 2015

vernieuw bouw , opening na de zomer 2015
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De activiteitencentra (2, 3 en 9) 

In 2013 is besloten om de toenmalige

te zetten. Dit betekende sluiting van een aantal 

Bunthoef en de Slotjes zijn structureel aangewezen als welzijnsvoorzieningen 

worden gebruikt door Surplus Welzijn.

 

Centrum voor de Kunsten H19 (5 en 6)

H19 Centrum voor de Kunsten maakt voor haar kunsteducatieactiviteiten momenteel gebruik van twee 

locaties: Heuvel 19 en Heuvel 23. Eind 2014 is 

renovatie maakt H19 gebruik van decentrale locaties waaronder Outflow en De Nieuwe Pannehoef.  Na de 

renovatie zal een deel van de activiteiten terugkeren naar Heuvel 19 en zal het gebouw aan He

afgestoten. 

 

Theater De Bussel en openluchttheater (8 en 11)

Theater De Bussel wordt momenteel grootschalig gerenoveerd. Het nieuwe theater zal naar verwachting in 

oktober 2015 haar deuren voor het publiek weer kunnen openstellen. 

gebouw, inclusief de nieuwe bibliotheek, 

Parallel aan de renovatie loopt de implementatie van het verzelfstandigingstraject. Eind 2014 heeft college 

besloten de exploitatieactiviteiten van het theater te verzelfstandigen in een autonome stichting. Het 

verzelfstandigingsproces zal medio 2015 worden 

voor de exploitatie van het theater inclusief openluchttheater.

 

De Blikken, Outflow, De Nieuwe Pannehoef en het museum 

Dit betreft de gebouwen die in het kader van onderzoek specifiek aandacht vergen. In onderstaande 

paragrafen worden de culturele voorzieningen elk apart belicht.

 

2.1.1 Zwembad De Blikken 

De Blikken kent als zwemvoorziening 

Oosterhout ook zwembad Arkendonk en 

grootschalig gerenoveerd en uitgebreid

van Arkendonk worden beëindigd.  

Aanvankelijk was het de bedoeling om 

besloten het gebouw ter beschikking te stelle

van het kunstenaarscollectief.  

Doelstelling is dat De Blikken vanaf september 2015 de aangesloten kunstenaars van verschillende 

kunstdisciplines niet alleen voorziet van een werkplek of ate

aan diverse projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. Bijvoorbeeld educatie

participatieprojecten voor een breed publiek zoals scholieren, cliënten van zorginstellingen e.d..

Daarnaast denkt de B.O.C.K. aan verdere ontwikkeling van gebruiksfuncties van De Blikken in zin van exposities, 

(dans)voorstellingen, workshops, ontmoetingsplaats (horeca/kunstzinnig café), kleinschalige winkeltjes en 

werkplekken voor derden (bijv. zzp’ers).

 

De gemeente is voornemens een overeenkomst (recht van opstal) met stichting B.O.C.K. aan te gaan waarbij de 

stichting de beschikking krijgt over het gebouw voor een periode van tien jaar

Gemeente Oosterhout 

 

In 2013 is besloten om de toenmalige buurthuizen op te heffen en daarvoor in de plaats activiteitencentra op 

te zetten. Dit betekende sluiting van een aantal buurthuizen. De drie activiteitencentra Dommelbergen, De 

Bunthoef en de Slotjes zijn structureel aangewezen als welzijnsvoorzieningen voor de gemeente Oosterhout

worden gebruikt door Surplus Welzijn. 

Centrum voor de Kunsten H19 (5 en 6) 

H19 Centrum voor de Kunsten maakt voor haar kunsteducatieactiviteiten momenteel gebruik van twee 

locaties: Heuvel 19 en Heuvel 23. Eind 2014 is gestart met de renovatie van het pand Heuvel 19. Gedurende de 

renovatie maakt H19 gebruik van decentrale locaties waaronder Outflow en De Nieuwe Pannehoef.  Na de 

renovatie zal een deel van de activiteiten terugkeren naar Heuvel 19 en zal het gebouw aan He

Theater De Bussel en openluchttheater (8 en 11) 

Theater De Bussel wordt momenteel grootschalig gerenoveerd. Het nieuwe theater zal naar verwachting in 

oktober 2015 haar deuren voor het publiek weer kunnen openstellen. Doelstelling is met dit gerenoveerde 

bibliotheek, de nieuwe (culturele) huiskamer van Oosterhout te realiseren.

Parallel aan de renovatie loopt de implementatie van het verzelfstandigingstraject. Eind 2014 heeft college 

tatieactiviteiten van het theater te verzelfstandigen in een autonome stichting. Het 

verzelfstandigingsproces zal medio 2015 worden afgerond. De stichting De Bussel wordt dan verantwoordelijk 

voor de exploitatie van het theater inclusief openluchttheater. 

De Nieuwe Pannehoef en het museum ’op Stelten’ (7, 10, 13 en 14) 

Dit betreft de gebouwen die in het kader van onderzoek specifiek aandacht vergen. In onderstaande 

paragrafen worden de culturele voorzieningen elk apart belicht. 

als zwemvoorziening (logischerwijs) een sportfunctie. Buiten zwembad De Blikken heeft 

zwembad Arkendonk en zwembad De Warande. Recreatiepark de Warande 

erenoveerd en uitgebreid. Zodra dit is gerealiseerd zullen de zwembadfunctie

 

Aanvankelijk was het de bedoeling om zwembad De Blikken te slopen. Het College heeft echter in maart 2014 

besloten het gebouw ter beschikking te stellen aan kunstenaarscollectief B.O.C.K. Dit op initiatief en verzoek 

Doelstelling is dat De Blikken vanaf september 2015 de aangesloten kunstenaars van verschillende 

kunstdisciplines niet alleen voorziet van een werkplek of atelier maar dat de kunstenaars ook samenwerken 

aan diverse projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. Bijvoorbeeld educatie

participatieprojecten voor een breed publiek zoals scholieren, cliënten van zorginstellingen e.d..

ast denkt de B.O.C.K. aan verdere ontwikkeling van gebruiksfuncties van De Blikken in zin van exposities, 

(dans)voorstellingen, workshops, ontmoetingsplaats (horeca/kunstzinnig café), kleinschalige winkeltjes en 

werkplekken voor derden (bijv. zzp’ers). 

gemeente is voornemens een overeenkomst (recht van opstal) met stichting B.O.C.K. aan te gaan waarbij de 

stichting de beschikking krijgt over het gebouw voor een periode van tien jaar. Stichting B.O.C.K. ontvangt 

6 

buurthuizen op te heffen en daarvoor in de plaats activiteitencentra op 

centra Dommelbergen, De 

voor de gemeente Oosterhout en 

H19 Centrum voor de Kunsten maakt voor haar kunsteducatieactiviteiten momenteel gebruik van twee 

gestart met de renovatie van het pand Heuvel 19. Gedurende de 

renovatie maakt H19 gebruik van decentrale locaties waaronder Outflow en De Nieuwe Pannehoef.  Na de 

renovatie zal een deel van de activiteiten terugkeren naar Heuvel 19 en zal het gebouw aan Heuvel 23 worden 

Theater De Bussel wordt momenteel grootschalig gerenoveerd. Het nieuwe theater zal naar verwachting in 

ng is met dit gerenoveerde 

de nieuwe (culturele) huiskamer van Oosterhout te realiseren. 

Parallel aan de renovatie loopt de implementatie van het verzelfstandigingstraject. Eind 2014 heeft college 

tatieactiviteiten van het theater te verzelfstandigen in een autonome stichting. Het 

De stichting De Bussel wordt dan verantwoordelijk 

 

Dit betreft de gebouwen die in het kader van onderzoek specifiek aandacht vergen. In onderstaande 

Buiten zwembad De Blikken heeft 

de Warande wordt momenteel 

de zwembadfuncties van De Blikken en 

De Blikken te slopen. Het College heeft echter in maart 2014 

Dit op initiatief en verzoek 

Doelstelling is dat De Blikken vanaf september 2015 de aangesloten kunstenaars van verschillende 

lier maar dat de kunstenaars ook samenwerken 

aan diverse projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. Bijvoorbeeld educatie- en 

participatieprojecten voor een breed publiek zoals scholieren, cliënten van zorginstellingen e.d.. 

ast denkt de B.O.C.K. aan verdere ontwikkeling van gebruiksfuncties van De Blikken in zin van exposities, 

(dans)voorstellingen, workshops, ontmoetingsplaats (horeca/kunstzinnig café), kleinschalige winkeltjes en 

gemeente is voornemens een overeenkomst (recht van opstal) met stichting B.O.C.K. aan te gaan waarbij de 

. Stichting B.O.C.K. ontvangt 
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daarbij een eenmalige bijdrage van de geme

gemeentebegroting worden afgeboekt.

De gemeente zal het gebouw, ontdaan van alle technische 

beschikking stellen. Alle eenmalige verbouwingskosten alsmed

voor rekening van stichting de B.O.C.K.

Voor de verdere uitwerking en financiering van de plannen zijn, uitgezonderd 

concrete voorstellen voorhanden.  

 

2.1.2 Voormalig jongerencentrum Outfl

Tot medio 2013 was het gebouw aan de Sperwerstraat in gebruik als jongerencentrum. Deze gebruiksfunctie

als ‘cultural hangout’ voor jongeren 

jongerencentrum om te vormen tot een med

resultaat zou opleveren. De noodzakelijke investering in professionele krachten zou verdubbeling van het 

budget vergen, terwijl de insteek was om met hervormingen een bezuiniging te realiseren. 

Hoewel formeel het gebouw buiten de culturele vastgoedportefeuille is geplaatst is Outflow m

gebruik door Music ‘scool Oosterhout,

gebruikt de lokatie tijdelijk totdat haar eigen gebouw aan de

Afgezien van het tijdelijke gebruik door H19 is de gebruiksintensiteit beperkt. 

activiteiten van H19 circa 20%. De huuropbrengsten bedragen ongeveer 

 

Outflow beschikt buiten een grote za

twee leslokaaltjes/vergaderkamers. 

De intentie is om het gebouw, welke dateert uit 1991, af te stoten. Makelaars hebben echter aangegeven dat 

de belangstelling uit de markt beperkt is.

 

2.1.3 De Nieuwe Pannehoef 

De Nieuwe Pannehoef is het voormalige theater in de wijk Oud

De Bussel heeft de Pannehoef de functie gehad van buurthuis

in 2013 zijn opgeheven en daarvoor de

Pannehoef de functie van ‘Huis voor Amateurs’ (amateurkunst).

Aan de buitenzijde heeft het gebouw

gemeentelijk monument. Aan de binnenzijde ademt het de sfeer uit van 40

oubollig en muf. Door de vele kleinere aanpassingen en (soms amateuristische) verbouwingen is de 

authentieke uitstraling deels verloren gegaan.

De Nieuwe Pannehoef beschikt momenteel over:

• een grote zaal 

• een horeca (café/bar) 

• een muziekkelder 

• vijf kleine en middelgrote zaalruimten

• drie ruimten op de bovenetage specifiek voor het Nachtegaalkoor

 

Sinds juni 2014 is er een nieuw bestuur geformeerd om de 

realiseren.  

Gemeente Oosterhout 

 

bijdrage van de gemeente van € 20.000,-. De boekwaarde van het gebouw in de 

gemeentebegroting worden afgeboekt. 

De gemeente zal het gebouw, ontdaan van alle technische installaties, aan het kunstenaarscollectief ter 

beschikking stellen. Alle eenmalige verbouwingskosten alsmede de meerjarige onderhoudsverplichting komen 

voor rekening van stichting de B.O.C.K. 

Voor de verdere uitwerking en financiering van de plannen zijn, uitgezonderd ontwerptekeningen, 

 

Voormalig jongerencentrum Outflow 

Tot medio 2013 was het gebouw aan de Sperwerstraat in gebruik als jongerencentrum. Deze gebruiksfunctie

voor jongeren is sinds juli 2013 vervallen. Aansluitend onderzoek om het 

jongerencentrum om te vormen tot een mediahuis met diverse partners, wees uit dat dit geen rendabel 

resultaat zou opleveren. De noodzakelijke investering in professionele krachten zou verdubbeling van het 

budget vergen, terwijl de insteek was om met hervormingen een bezuiniging te realiseren. 

buiten de culturele vastgoedportefeuille is geplaatst is Outflow m

gebruik door Music ‘scool Oosterhout, Harmonievereniging Oosterhout en H19, Centrum voor de kunsten. H19 

gebruikt de lokatie tijdelijk totdat haar eigen gebouw aan de Heuvel 19 is gerenoveerd. 

Afgezien van het tijdelijke gebruik door H19 is de gebruiksintensiteit beperkt. De bezettingsgraad is zonder de 

De huuropbrengsten bedragen ongeveer € 9.000,-. 

Outflow beschikt buiten een grote zaal en een ontmoetingsruimte annex horeca over twee kleine 

twee leslokaaltjes/vergaderkamers.  

De intentie is om het gebouw, welke dateert uit 1991, af te stoten. Makelaars hebben echter aangegeven dat 

de belangstelling uit de markt beperkt is. 

 

De Nieuwe Pannehoef is het voormalige theater in de wijk Oud-West. Door de bouw en realisatie van theater 

De Bussel heeft de Pannehoef de functie gehad van buurthuis annex zalencentrum. Sinds de buurthuisfuncties 

en daarvoor de activiteitencentra in de plaats zijn gekomen heeft De Nieuwe 

Pannehoef de functie van ‘Huis voor Amateurs’ (amateurkunst). 

Aan de buitenzijde heeft het gebouw, uit 1961, een markante uitstraling, en is het pand aangemerkt als 

an de binnenzijde ademt het de sfeer uit van 40-50 jaar geleden. Het is derhalve 

oubollig en muf. Door de vele kleinere aanpassingen en (soms amateuristische) verbouwingen is de 

verloren gegaan. 

eschikt momenteel over: 

vijf kleine en middelgrote zaalruimten 

drie ruimten op de bovenetage specifiek voor het Nachtegaalkoor 

Sinds juni 2014 is er een nieuw bestuur geformeerd om de beoogde functie van Huis van Amateurs te 
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De boekwaarde van het gebouw in de 

aan het kunstenaarscollectief ter 

e de meerjarige onderhoudsverplichting komen 

ontwerptekeningen, nog geen 

Tot medio 2013 was het gebouw aan de Sperwerstraat in gebruik als jongerencentrum. Deze gebruiksfunctie 

. Aansluitend onderzoek om het 

uit dat dit geen rendabel 

resultaat zou opleveren. De noodzakelijke investering in professionele krachten zou verdubbeling van het 

budget vergen, terwijl de insteek was om met hervormingen een bezuiniging te realiseren.  

buiten de culturele vastgoedportefeuille is geplaatst is Outflow momenteel in 

entrum voor de kunsten. H19 

De bezettingsgraad is zonder de 

al en een ontmoetingsruimte annex horeca over twee kleine studio’s en 

De intentie is om het gebouw, welke dateert uit 1991, af te stoten. Makelaars hebben echter aangegeven dat 

de bouw en realisatie van theater 

. Sinds de buurthuisfuncties 

in de plaats zijn gekomen heeft De Nieuwe 

en is het pand aangemerkt als 

50 jaar geleden. Het is derhalve 

oubollig en muf. Door de vele kleinere aanpassingen en (soms amateuristische) verbouwingen is de 

functie van Huis van Amateurs te 
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De horeca-activiteiten zijn uitbesteed aan de lokale cateraar, die een vaste kracht voor 20 uur per week inzet. 

De cateraar verzorgt de inkoop. De 

van De Nieuwe Pannehoef. 

Daarnaast werkt men met louter vrijwilligers. Deze zijn echter lastig te vinden. Ondanks het vrijwilligersbeleid 

probeert men wel er professioneel karakter aan te geven. Zo is 1 bestuurslid specifiek verantwoordelijk voor 

werving en inzet van de vrijwilligers. Met hen worden ook functioneringsgesprekken gehouden. 

 

Frank Lambregts is sinds 1 september 2014 de voorzitter van het 

februari aan de hand van een interview het huidige gebruik be

gewisseld over het perspectief, ambitie en toekomstverwachtingen. 

 

Huidig gebruik 

Door de wijziging van de functionaliteit van buurthuis naar Huis voor Amateurs zijn enkele traditionele 

gebruikers (bijv. biljart- en sjoelclubs) naar de activiteitencentra of elders gegaan. Enkele oorspronkelijke 

gebruikers als de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) maken nog 

Met de ontwikkeling tot Huis voor Amateurs is de doelstelling dat lokale culturele 

zouden verhuizen naar De Nieuwe Pannehoef. Echter sommige potentiële gebruikers blijven nog waar ze zaten, 

zoals bijvoorbeeld de koren en muziekverenigingen in de activiteitencentra, of hebben elders in de stad een 

ruimte gevonden.  

Het gebouw wordt beperkt gebruikt

avonduren ligt het gebruik tussen de 50% en 60%. 

bijvoorbeeld een koor en een Armeense volksda

De kelder is ingericht als repetitieruimte voor div. popbandjes. Tevens is de drumles van H19 hierin tijdelijk 

gehuisvest gedurende de renovatie van Heuvel 19. H19 maakt eveneens gebruik van de grote zaal voor haar 

theaterlessen. 

De tarieven zijn conform de maatschappelijke functie geprijsd: 

30,- per uur voor de grote zaal (€ 60,

 

Perspectief, ambitie en toekomstverwachtingen

De ambitie van het bestuur van De Nieuwe 

muziek als wel podiumkunst. Een productiehuis in de zin van een ontwikkel

aanbieden van repetitie- en voorbereidingsruimten maakt hier 

goedkoop, passend bij de doelgroep die hun activiteiten willen uit oefenen.

Er is investeringsruimte door de gemeente vrij gemaakt om het gebouw aan de binnenzijde op te knappen. De 

planvorming bestaat onder andere uit het verplaatsen van de horeca naar de voorzijde/entree 

De horeca dient verder ontwikkeld te worden tot het karakter van een cultureel café

dan een zaalruimte. De vraag is of het beschikbare budget

in eigen beheer te doen en de samenwerking 

ondernemerschap is reeds interesse van lokale bedrijven 

leveren om bijvoorbeeld de grote zaal op te knappen.

 

Belangrijke doelstelling is een imagoverandering te realiseren. Van een gedateerde, muffe accommodatie naar 

een fris en fruitig gebouw: een bruisende, culturele bijenkorf met een aantrekkelijke horeca.

Verdere ambities zijn: 

• initiëren van eigen activiteiten zoals jeugdcarnaval

Gemeente Oosterhout 

 

activiteiten zijn uitbesteed aan de lokale cateraar, die een vaste kracht voor 20 uur per week inzet. 

De cateraar verzorgt de inkoop. De horecaopbrengsten minus inkoop- en personeelkosten komen ten gu

Daarnaast werkt men met louter vrijwilligers. Deze zijn echter lastig te vinden. Ondanks het vrijwilligersbeleid 

probeert men wel er professioneel karakter aan te geven. Zo is 1 bestuurslid specifiek verantwoordelijk voor 

ing en inzet van de vrijwilligers. Met hen worden ook functioneringsgesprekken gehouden. 

Frank Lambregts is sinds 1 september 2014 de voorzitter van het bestuur. Met de heer Lambregts is op 26 

februari aan de hand van een interview het huidige gebruik besproken en is uitgebreid van gedachten 

gewisseld over het perspectief, ambitie en toekomstverwachtingen.  

Door de wijziging van de functionaliteit van buurthuis naar Huis voor Amateurs zijn enkele traditionele 

sjoelclubs) naar de activiteitencentra of elders gegaan. Enkele oorspronkelijke 

gebruikers als de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) maken nog steeds gebruik van het gebouw.

Met de ontwikkeling tot Huis voor Amateurs is de doelstelling dat lokale culturele amateurkunstactiviteiten 

zouden verhuizen naar De Nieuwe Pannehoef. Echter sommige potentiële gebruikers blijven nog waar ze zaten, 

zoals bijvoorbeeld de koren en muziekverenigingen in de activiteitencentra, of hebben elders in de stad een 

perkt gebruikt. Met name overdag en in de weekeinden is het gebruik gering. 

avonduren ligt het gebruik tussen de 50% en 60%. Het aantal gebruikers neemt wel toe. In maart 2014 zijn er 

bijvoorbeeld een koor en een Armeense volksdansgroep als vaste huurder bijgekomen. 

De kelder is ingericht als repetitieruimte voor div. popbandjes. Tevens is de drumles van H19 hierin tijdelijk 

gehuisvest gedurende de renovatie van Heuvel 19. H19 maakt eveneens gebruik van de grote zaal voor haar 

De tarieven zijn conform de maatschappelijke functie geprijsd: € 10,- per dagdeel voor de kleinere zalen en 

€ 60,- per uur voor commerciële partijen). 

Perspectief, ambitie en toekomstverwachtingen 

van het bestuur van De Nieuwe Pannehoef is het productiehuis te zijn voor amateurkunst: 

muziek als wel podiumkunst. Een productiehuis in de zin van een ontwikkel- en ontmoetingsplek. Het 

en voorbereidingsruimten maakt hier wezenlijk onderdeel van uit. Kleinschalig en 

goedkoop, passend bij de doelgroep die hun activiteiten willen uit oefenen. 

door de gemeente vrij gemaakt om het gebouw aan de binnenzijde op te knappen. De 

ere uit het verplaatsen van de horeca naar de voorzijde/entree 

De horeca dient verder ontwikkeld te worden tot het karakter van een cultureel café. De huidige horeca wordt 

dan een zaalruimte. De vraag is of het beschikbare budget daartoe toereikend is. De intentie is echter om 

samenwerking op te zoeken met het bedrijfsleven. Vanuit het maatschappelijk 

ondernemerschap is reeds interesse van lokale bedrijven om tijdelijk/incidenteel mankr

leveren om bijvoorbeeld de grote zaal op te knappen. 

Belangrijke doelstelling is een imagoverandering te realiseren. Van een gedateerde, muffe accommodatie naar 

een fris en fruitig gebouw: een bruisende, culturele bijenkorf met een aantrekkelijke horeca.

initiëren van eigen activiteiten zoals jeugdcarnaval 
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activiteiten zijn uitbesteed aan de lokale cateraar, die een vaste kracht voor 20 uur per week inzet. 

en personeelkosten komen ten gunste 

Daarnaast werkt men met louter vrijwilligers. Deze zijn echter lastig te vinden. Ondanks het vrijwilligersbeleid 

probeert men wel er professioneel karakter aan te geven. Zo is 1 bestuurslid specifiek verantwoordelijk voor 

ing en inzet van de vrijwilligers. Met hen worden ook functioneringsgesprekken gehouden.  

Met de heer Lambregts is op 26 

sproken en is uitgebreid van gedachten 

Door de wijziging van de functionaliteit van buurthuis naar Huis voor Amateurs zijn enkele traditionele 

sjoelclubs) naar de activiteitencentra of elders gegaan. Enkele oorspronkelijke 

gebruik van het gebouw. 

amateurkunstactiviteiten 

zouden verhuizen naar De Nieuwe Pannehoef. Echter sommige potentiële gebruikers blijven nog waar ze zaten, 

zoals bijvoorbeeld de koren en muziekverenigingen in de activiteitencentra, of hebben elders in de stad een 

in de weekeinden is het gebruik gering. In de 

Het aantal gebruikers neemt wel toe. In maart 2014 zijn er 

 

De kelder is ingericht als repetitieruimte voor div. popbandjes. Tevens is de drumles van H19 hierin tijdelijk 

gehuisvest gedurende de renovatie van Heuvel 19. H19 maakt eveneens gebruik van de grote zaal voor haar 

per dagdeel voor de kleinere zalen en € 

amateurkunst: dans en 

en ontmoetingsplek. Het 

wezenlijk onderdeel van uit. Kleinschalig en 

door de gemeente vrij gemaakt om het gebouw aan de binnenzijde op te knappen. De 

ere uit het verplaatsen van de horeca naar de voorzijde/entree van het gebouw. 

. De huidige horeca wordt 

ereikend is. De intentie is echter om veel 

. Vanuit het maatschappelijk 

tijdelijk/incidenteel mankracht en materiaal te 

Belangrijke doelstelling is een imagoverandering te realiseren. Van een gedateerde, muffe accommodatie naar 

een fris en fruitig gebouw: een bruisende, culturele bijenkorf met een aantrekkelijke horeca. 
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• initiëren van culturele producties, samen met culturele veld, 

manifestatieweekend 

• samenwerking versterken met andere culturele organisaties zoals 

dans, en muziekgroepen

• samenwerking versterken met het onderwijs (bijv. voorstellingen en musicals van de groepen 8)

• drum- en percussielessen en 

Om de ambities te realiseren is een periode van vier jaar noodzakelijk.

 

Als aandachtspunt wordt opgemerkt dat 

Organisaties die allemaal met hun eigen culturele activiteiten bezig zijn. Veel eilandjes met nog 

verbinding. Het creëren van verbinding en samenwerking kan 

Pannehoef, efficiencyvoordelen opleveren t.a.v. ruimtegebruik, inzet vrijwilligers en inkoop (bijv. schoonmaak). 

Maar bovenal kan door samenwerking

Oosterhout. Samenwerking is ook noodzakelijk om een concurrentieslag op cultureel gebied te voorkomen. De 

financiële geldstromen drogen langzaam op. Zowel vanuit gemeente als vanuit het bedrijfs

 

De Nieuwe Pannehoef is medio 2014 onder nieuw bestuur van start gegaan. Derhalve is nog geen sprake van 

een volledig exploitatiejaar. De voorlopige cijfers over 2014 laten een budgetneutrale exploitatie zien

Door het bestuur is recentelijk een o

Productiehuis 2015-2017. In dit plan is de missie, visie en 

Het organisatieplan zelf evenals 

uitgewerkt.  

Voor het jaar 2015 ontvangt De Nieuwe Pannehoef 

de ‘beleidsregels voor subsidieverstrekking 

afgedragen. Gegeven de maatschappelijke tarieven die de gebruikers betalen dient de subsidie derhalve voor 

een groot deel ter dekking van de huisvestingkosten. 

 

2.1.4 Speelgoed en carnavalsmuseum 

Gemeente Oosterhout kent meerdere musea

Zandlopermuseum, het Bakkerijmuseum en (openlucht)museum Oud

initiatieven.  

Het museum ‘op Stelten’ en gevestigd in een voormalig schoolgebouw welke dateert uit 1915. Inmiddels dus 

100 jaar oud. Het gebouw is in 2010 volledig gerenoveerd en ingericht als museum. Het speelgoedmuseum 

kent 6 ruimten (de voormalige klaslokalen) waarin thematisch de speelgoed

tentoongesteld. Eén ruimte (het voormalig gymzaaltje) word

de tentoonstellingruimte kent het museum een ruime ontvangstruimte met receptie, winkel, horeca en 

buiten(speel)ruimten. 

De gehele accommodatie, met name de ontvangstruimte,

van het karakteristieke, markante karakter van het oude schoolgebouw van de vorige eeuw.

Naast het museum is ook de heemkundekring in de lokatie gehuisvest. De heemkundekring heeft een eigen 

ruimte alsmede een opslagruimte.  

Het museum is geopend van woensdag t/m z

toegankelijk voor groepen en scholen op reservering. In de vakantieperiode is het museum dagelijks geopend. 

Het entreetarief bedraagt € 3,00 voor kinderen t/m 12 jaar, oplo

groepen en senioren geldt een gereduceerd tarief.

Gemeente Oosterhout 

 

initiëren van culturele producties, samen met culturele veld, zoals een cultureel 

 

samenwerking versterken met andere culturele organisaties zoals H19, de circus

dans, en muziekgroepen 

samenwerking versterken met het onderwijs (bijv. voorstellingen en musicals van de groepen 8)

en percussielessen en andere activiteiten van H19 in De Nieuwe Pannehoef huisvesten

een periode van vier jaar noodzakelijk. 

Als aandachtspunt wordt opgemerkt dat binnen Oosterhout op cultureel gebied veel organisaties actief zijn. 

die allemaal met hun eigen culturele activiteiten bezig zijn. Veel eilandjes met nog 

verbinding. Het creëren van verbinding en samenwerking kan naar mening van de voorzitter van De Nieuwe 

efficiencyvoordelen opleveren t.a.v. ruimtegebruik, inzet vrijwilligers en inkoop (bijv. schoonmaak). 

Maar bovenal kan door samenwerking een gezicht worden geven aan de culturele infrastructuur van 

Oosterhout. Samenwerking is ook noodzakelijk om een concurrentieslag op cultureel gebied te voorkomen. De 

financiële geldstromen drogen langzaam op. Zowel vanuit gemeente als vanuit het bedrijfs

De Nieuwe Pannehoef is medio 2014 onder nieuw bestuur van start gegaan. Derhalve is nog geen sprake van 

een volledig exploitatiejaar. De voorlopige cijfers over 2014 laten een budgetneutrale exploitatie zien

Door het bestuur is recentelijk een organisatieplan opgesteld onder de naam PH
2
 (PH Kwadraat); Pannehoef 

2017. In dit plan is de missie, visie en positionering van De Nieuwe Pannehoef verwoord. 

 de financiële paragraaf en meerjarenbegroting dienen nog te worden 

Voor het jaar 2015 ontvangt De Nieuwe Pannehoef een subsidie van € 130.000,- . Dit is als plafond benoemd in 

de ‘beleidsregels voor subsidieverstrekking 2015’. Aan huur dient € 94.500,- aan de gemeente te worden 

Gegeven de maatschappelijke tarieven die de gebruikers betalen dient de subsidie derhalve voor 

een groot deel ter dekking van de huisvestingkosten.  

Speelgoed en carnavalsmuseum ‘op Stelten’ 

Gemeente Oosterhout kent meerdere musea. Naast het speelgoed- en carnavalsmuseum zijn dit: het 

Zandlopermuseum, het Bakkerijmuseum en (openlucht)museum Oud-Oosterhout. Dit zijn allen particuliere 

gevestigd in een voormalig schoolgebouw welke dateert uit 1915. Inmiddels dus 

jaar oud. Het gebouw is in 2010 volledig gerenoveerd en ingericht als museum. Het speelgoedmuseum 

kent 6 ruimten (de voormalige klaslokalen) waarin thematisch de speelgoed- en carnavalcollectie is 

tentoongesteld. Eén ruimte (het voormalig gymzaaltje) wordt gebruikt voor de wisseltentoonstellingen. Naast 

de tentoonstellingruimte kent het museum een ruime ontvangstruimte met receptie, winkel, horeca en 

, met name de ontvangstruimte, heeft een frisse, moderne uitstr

van het karakteristieke, markante karakter van het oude schoolgebouw van de vorige eeuw.

Naast het museum is ook de heemkundekring in de lokatie gehuisvest. De heemkundekring heeft een eigen 

 

geopend van woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Daar buiten is het museum 

voor groepen en scholen op reservering. In de vakantieperiode is het museum dagelijks geopend. 

€ 3,00 voor kinderen t/m 12 jaar, oplopend tot € 5,50 voor volwassenen. Voor 

groepen en senioren geldt een gereduceerd tarief. 
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de circusschool, theater- 

samenwerking versterken met het onderwijs (bijv. voorstellingen en musicals van de groepen 8) 

activiteiten van H19 in De Nieuwe Pannehoef huisvesten 

gebied veel organisaties actief zijn. 

die allemaal met hun eigen culturele activiteiten bezig zijn. Veel eilandjes met nog relatief weinig 

naar mening van de voorzitter van De Nieuwe 

efficiencyvoordelen opleveren t.a.v. ruimtegebruik, inzet vrijwilligers en inkoop (bijv. schoonmaak). 

een gezicht worden geven aan de culturele infrastructuur van 

Oosterhout. Samenwerking is ook noodzakelijk om een concurrentieslag op cultureel gebied te voorkomen. De 

financiële geldstromen drogen langzaam op. Zowel vanuit gemeente als vanuit het bedrijfsleven.  

De Nieuwe Pannehoef is medio 2014 onder nieuw bestuur van start gegaan. Derhalve is nog geen sprake van 

een volledig exploitatiejaar. De voorlopige cijfers over 2014 laten een budgetneutrale exploitatie zien.  

(PH Kwadraat); Pannehoef 

van De Nieuwe Pannehoef verwoord. 

ienen nog te worden 

. Dit is als plafond benoemd in 

aan de gemeente te worden 

Gegeven de maatschappelijke tarieven die de gebruikers betalen dient de subsidie derhalve voor 

n carnavalsmuseum zijn dit: het 

Oosterhout. Dit zijn allen particuliere 

gevestigd in een voormalig schoolgebouw welke dateert uit 1915. Inmiddels dus 

jaar oud. Het gebouw is in 2010 volledig gerenoveerd en ingericht als museum. Het speelgoedmuseum 

en carnavalcollectie is 

t gebruikt voor de wisseltentoonstellingen. Naast 

de tentoonstellingruimte kent het museum een ruime ontvangstruimte met receptie, winkel, horeca en 

heeft een frisse, moderne uitstraling met behoud 

van het karakteristieke, markante karakter van het oude schoolgebouw van de vorige eeuw. 

Naast het museum is ook de heemkundekring in de lokatie gehuisvest. De heemkundekring heeft een eigen 

ondag van 13.00 tot 17.00 uur. Daar buiten is het museum 

voor groepen en scholen op reservering. In de vakantieperiode is het museum dagelijks geopend.  

€ 5,50 voor volwassenen. Voor 



Inventarisatie Cultureel Vastgoed - Gemeente Oosterhout

Drijver en Partners 

 

 

 

Organisatie 

Het museum draait louter op vrijwilligers. Zowel het stichtingsbestuur, directie als de uitvoerende organisatie 

bestaat uit vrijwilligers. In totaliteit zijn er 50 vrijwilligers die worden aangestuurd door een directeur en 

managementteam (totaal 8 personen). 

De museumcollecties zelf zijn ondergebracht bij twee autonome (collectie)stichtingen (één stichting voor het 

speelgoed en één stichting voor de carnavalcollectie). 

 

Huidig gebruik en bezoek 

De ontvangstruimte incl horeca biedt plaats aan ruim 100 personen. Deze ruimte kan ook voor andere 

doeleinden worden gebruikt, vermits er een logisch ver

Buiten het traditionele museumaanbod en 

scholen, groepen en kinderfeestjes. Verruiming van de (horeca)activiteiten is geen doelstelling vanwege 

paracommercie met de lokale horeca. 

Conform het jaarverslag van de stichting ontving het museum in 2013 ca. 10.000 bezoekers waarvan 3.170 

kinderen. In 2012 waren er iets meer dan 11.000 bezoekers. 

 

Op 2 maart is een interview gehouden met de heer Ad Kohlen 

Tijdens het gesprek is het perspectief van het museum en de ambitie en toekomstverwachtingen van directie 

en bestuur besproken in het licht van het onderliggende onderzoek. 

 

Perspectief, ambitie en toekomstverwachtingen

In de huidige opzet is het museum vooral een ‘kijk’museum. De doelstelling is te groeien naar een meer 

‘doe’museum door interactieve elementen op te nemen. Bijvoorbeeld een collectie 

retrospellen. De interactieve elementen vergt echter een intensievere begeleiding en daarmee een grotere 

inzet en capaciteit vanuit het vrijwilligersbestand.

Om meer museumbezoek te genereren is de strategie uitgezet om het speelgoedmuseum nadrukkelijker in de 

regio onder de aandacht te brengen. Hiervoor zijn o.a. contacten gelegd met museum/dagrecreatie ‘Oud

Oosterhout’, vervoersmaatschappijen en de 

met Erfgoed Brabant wordt stevig ingezet op educatieve schoolarrangementen. 

Tevens wordt samengewerkt met de lokale toeristensector o

Hiervoor zijn kortingsacties opgezet.

Museumjaarkaart. 

Hoewel het museum is gehuisvest in een

krappe straat niet optimaal. Hierdoor is het museum enigszins onzichtbaar en is er geen aanloop van 

passanten. 

 

De museumruimten zijn ingericht voor de tentoonstelling van de collectie

multifunctioneel gebruik. De ontvangstruimte is daarentegen wel geschikt voor nevenactiviteiten. Daarbij dient 

rekening te worden gehouden met de (open) winkelruimte en het speelgoed wat in de ontvangstruimte 

aanwezig is. Uitbreiding van activiteiten die een logisch relatie hebben met het museum behoort tot de 

mogelijkheden en de ambitie van de stichting. Bijvoorbeeld voorleesavonden of activiteiten die verband 

houden met kunsteducatie (cursussen).

In 2014 is het aantal bezoekers (totaal ca. 11.000) iets toegenomen ten opzichte van 2013. De ambitie is een 

groei naar 15.000 bezoekers per jaar.
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Het museum draait louter op vrijwilligers. Zowel het stichtingsbestuur, directie als de uitvoerende organisatie 

In totaliteit zijn er 50 vrijwilligers die worden aangestuurd door een directeur en 

personen).  

De museumcollecties zelf zijn ondergebracht bij twee autonome (collectie)stichtingen (één stichting voor het 

carnavalcollectie). De stichting ‘op Stelten’ heeft de ANBI

De ontvangstruimte incl horeca biedt plaats aan ruim 100 personen. Deze ruimte kan ook voor andere 

doeleinden worden gebruikt, vermits er een logisch verband is met het museum en/of haar activiteiten. 

Buiten het traditionele museumaanbod en -bezoek worden verschillende arrangementen aangeboden voor 

scholen, groepen en kinderfeestjes. Verruiming van de (horeca)activiteiten is geen doelstelling vanwege 

commercie met de lokale horeca.  

Conform het jaarverslag van de stichting ontving het museum in 2013 ca. 10.000 bezoekers waarvan 3.170 

kinderen. In 2012 waren er iets meer dan 11.000 bezoekers.  

Op 2 maart is een interview gehouden met de heer Ad Kohlen (directeur) en de heer Gre Beekers (voorzitter).

Tijdens het gesprek is het perspectief van het museum en de ambitie en toekomstverwachtingen van directie 

en bestuur besproken in het licht van het onderliggende onderzoek.  

verwachtingen 

In de huidige opzet is het museum vooral een ‘kijk’museum. De doelstelling is te groeien naar een meer 

‘doe’museum door interactieve elementen op te nemen. Bijvoorbeeld een collectie elektronisch

menten vergt echter een intensievere begeleiding en daarmee een grotere 

inzet en capaciteit vanuit het vrijwilligersbestand. 

Om meer museumbezoek te genereren is de strategie uitgezet om het speelgoedmuseum nadrukkelijker in de 

rengen. Hiervoor zijn o.a. contacten gelegd met museum/dagrecreatie ‘Oud

Oosterhout’, vervoersmaatschappijen en de provincie. Met de provincie (project ‘museumschatjes’) als 

met Erfgoed Brabant wordt stevig ingezet op educatieve schoolarrangementen.  

evens wordt samengewerkt met de lokale toeristensector om het museum als ‘dagje uit’ 

Hiervoor zijn kortingsacties opgezet. Sinds 1 januari 2015 is het speelgoedmuseum aangesloten bij de 

Hoewel het museum is gehuisvest in een karakteristiek gebouw is de ligging in de woonwijk en aan 

krappe straat niet optimaal. Hierdoor is het museum enigszins onzichtbaar en is er geen aanloop van 

De museumruimten zijn ingericht voor de tentoonstelling van de collectie en zijn niet geschikt voor 

multifunctioneel gebruik. De ontvangstruimte is daarentegen wel geschikt voor nevenactiviteiten. Daarbij dient 

rekening te worden gehouden met de (open) winkelruimte en het speelgoed wat in de ontvangstruimte 

iding van activiteiten die een logisch relatie hebben met het museum behoort tot de 

mogelijkheden en de ambitie van de stichting. Bijvoorbeeld voorleesavonden of activiteiten die verband 

houden met kunsteducatie (cursussen). 

(totaal ca. 11.000) iets toegenomen ten opzichte van 2013. De ambitie is een 

groei naar 15.000 bezoekers per jaar. Dit is ook de opdracht vanuit het gemeentelijk beleid (raadsbesluit). 
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Het museum draait louter op vrijwilligers. Zowel het stichtingsbestuur, directie als de uitvoerende organisatie 

In totaliteit zijn er 50 vrijwilligers die worden aangestuurd door een directeur en 

De museumcollecties zelf zijn ondergebracht bij twee autonome (collectie)stichtingen (één stichting voor het 

’ heeft de ANBI-status. 

De ontvangstruimte incl horeca biedt plaats aan ruim 100 personen. Deze ruimte kan ook voor andere 

band is met het museum en/of haar activiteiten.  

bezoek worden verschillende arrangementen aangeboden voor 

scholen, groepen en kinderfeestjes. Verruiming van de (horeca)activiteiten is geen doelstelling vanwege 

Conform het jaarverslag van de stichting ontving het museum in 2013 ca. 10.000 bezoekers waarvan 3.170 

(directeur) en de heer Gre Beekers (voorzitter). 

Tijdens het gesprek is het perspectief van het museum en de ambitie en toekomstverwachtingen van directie 

In de huidige opzet is het museum vooral een ‘kijk’museum. De doelstelling is te groeien naar een meer 

elektronisch speelgoed en 

menten vergt echter een intensievere begeleiding en daarmee een grotere 

Om meer museumbezoek te genereren is de strategie uitgezet om het speelgoedmuseum nadrukkelijker in de 

rengen. Hiervoor zijn o.a. contacten gelegd met museum/dagrecreatie ‘Oud-

et de provincie (project ‘museumschatjes’) als ook 

m het museum als ‘dagje uit’ aan te bieden. 

Sinds 1 januari 2015 is het speelgoedmuseum aangesloten bij de 

karakteristiek gebouw is de ligging in de woonwijk en aan een relatief 

krappe straat niet optimaal. Hierdoor is het museum enigszins onzichtbaar en is er geen aanloop van 

en zijn niet geschikt voor 

multifunctioneel gebruik. De ontvangstruimte is daarentegen wel geschikt voor nevenactiviteiten. Daarbij dient 

rekening te worden gehouden met de (open) winkelruimte en het speelgoed wat in de ontvangstruimte 

iding van activiteiten die een logisch relatie hebben met het museum behoort tot de 

mogelijkheden en de ambitie van de stichting. Bijvoorbeeld voorleesavonden of activiteiten die verband 

(totaal ca. 11.000) iets toegenomen ten opzichte van 2013. De ambitie is een 

Dit is ook de opdracht vanuit het gemeentelijk beleid (raadsbesluit).  In 
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een verdergaand perspectief wordt een bezoekersaantal van 25.000 n

echter zowel een financiële als een organisatorische inspanning. Daarvoor is een meer professionele 

organisatie vereist met betaalde krachten. 

Ten aanzien van samenwerking met andere culturele organisaties in Oosterhout

combinaties. Men staat zeker open voor samenwerking met bijvoorbeeld Theek5 en H19 op het gebied van 

workshops en (kunst)educatie. Het moet echter passen in de schaarste ruimte (alleen ontvangstruimte is 

geschikt) en de (neven)activiteiten mogen de erkenning als museum niet in gevaar brengen.

 

Financiën  

Aan entreegelden werd in 2013 € 31.236,

inkomsten gegeneerd uit de horeca, winkel en sponsoring en donaties. Verr

subsidie van de gemeente, bestaande uit 

totaal saldo aan exploitatielasten bedroeg 

79%).  

Per saldo sloot de jaarrekening in 2013 op een verlies van afgerond 

stichting daalde daardoor naar € 16.105,

 

 

2.2 Subsidies en vastgoedbaten en 

Het culturele vastgoed wordt, evenals alle gebouwen in eigendom van gemeente 

Afdeling Service en Ondersteuning, cluster gebouwen en installaties. 

Ter dekking van de exploitatiekosten van het vastgoed wordt 

doorberekend aan de gebruikers. Voor de theoretische kostprijsberekening wordt uitgaan van de som van de 

grondwaarde en de WOZ-waarde waarbij als generieke afschrijvingstermijn 25 jaar wordt toegepast en een 

rentepercentage van 4,5%. Dit bedrag wordt verhoogd met een 

organisatie, alsmede OZB en overige lasten.

De theoretische kostprijsberekening staat niet in direct verband met de werkelijke kosten die het bezit van het 

vastgoed met zich meebrengt. Als basis wordt immers de WOZ

boekwaarde van de opstallen substantieel lager liggen waardoor de kapitaallasten in de gemeentebegroting 

ook beperkter zijn. 

 

Voor de subsidiering van de culturele organisaties gelden de beleidsregels voor subsidieverstrekking Gemeente 

Oosterhout 2015. Binnen de diverse vormen van subsidiering zijn voor organisaties met eigen huisvesting de 

exploitatie- en/of outputsubsidies van 

prestaties verbonden.  

 

Voor een evenwichtige afweging in de beantwoording van de onderzoeksvragen dient inzicht te bestaan in wat 

het betreffende vastgoed nu precies kost en welke bate

weergegeven. In dit rekenoverzicht zijn vooralsnog alleen de gebouwen van Outflow, De Blikken, De Nieuwe 

Pannehoef en Museum ‘op Stelten’ 
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een verdergaand perspectief wordt een bezoekersaantal van 25.000 nagestreefd. Deze doelstelling vergt 

financiële als een organisatorische inspanning. Daarvoor is een meer professionele 

organisatie vereist met betaalde krachten.  

Ten aanzien van samenwerking met andere culturele organisaties in Oosterhout schuwt men geen ongewone 

combinaties. Men staat zeker open voor samenwerking met bijvoorbeeld Theek5 en H19 op het gebied van 

workshops en (kunst)educatie. Het moet echter passen in de schaarste ruimte (alleen ontvangstruimte is 

iviteiten mogen de erkenning als museum niet in gevaar brengen.

€ 31.236,- ontvangen. Dit is gemiddeld € 3,12 per bezoeker. Daarnaast worden 

inkomsten gegeneerd uit de horeca, winkel en sponsoring en donaties. Verreweg de grootste inkomstenbron is 

subsidie van de gemeente, bestaande uit € 14.775,- exploitatiesubsidie en € 87.905,- 

xploitatielasten bedroeg € 154.440,- waarvan € 122.858,- aan huur- en huisvestingskosten (= 

Per saldo sloot de jaarrekening in 2013 op een verlies van afgerond € 12.000,-.  Het eigen vermogen van de 

€ 16.105,-.  Dit is exclusief een voorziening voor de collectie ad 

Subsidies en vastgoedbaten en -lasten  

Het culturele vastgoed wordt, evenals alle gebouwen in eigendom van gemeente Oosterhout, beheerd

Afdeling Service en Ondersteuning, cluster gebouwen en installaties.  

Ter dekking van de exploitatiekosten van het vastgoed wordt (in principe) een kostprijsdekkende huur 

Voor de theoretische kostprijsberekening wordt uitgaan van de som van de 

waarde waarbij als generieke afschrijvingstermijn 25 jaar wordt toegepast en een 

5%. Dit bedrag wordt verhoogd met een tarief per m2 voor verzekering, onderhoud, 

en overige lasten. 

De theoretische kostprijsberekening staat niet in direct verband met de werkelijke kosten die het bezit van het 

t. Als basis wordt immers de WOZ-waarde genomen. In de praktijk kan de 

boekwaarde van de opstallen substantieel lager liggen waardoor de kapitaallasten in de gemeentebegroting 

Voor de subsidiering van de culturele organisaties gelden de beleidsregels voor subsidieverstrekking Gemeente 

Binnen de diverse vormen van subsidiering zijn voor organisaties met eigen huisvesting de 

en/of outputsubsidies van toepassing. Aan de subsidiering zijn voorwaarden, verplichtingen en/of 

Voor een evenwichtige afweging in de beantwoording van de onderzoeksvragen dient inzicht te bestaan in wat 

het betreffende vastgoed nu precies kost en welke baten daar tegenover staan. Dit is onderstaande tabel 

weergegeven. In dit rekenoverzicht zijn vooralsnog alleen de gebouwen van Outflow, De Blikken, De Nieuwe 

 opgenomen.  
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agestreefd. Deze doelstelling vergt 

financiële als een organisatorische inspanning. Daarvoor is een meer professionele 

schuwt men geen ongewone 

combinaties. Men staat zeker open voor samenwerking met bijvoorbeeld Theek5 en H19 op het gebied van 

workshops en (kunst)educatie. Het moet echter passen in de schaarste ruimte (alleen ontvangstruimte is 

iviteiten mogen de erkenning als museum niet in gevaar brengen. 

€ 3,12 per bezoeker. Daarnaast worden 

eweg de grootste inkomstenbron is 

 huurcompensatie. Het 

en huisvestingskosten (= 

.  Het eigen vermogen van de 

.  Dit is exclusief een voorziening voor de collectie ad € 62.500,-. 

Oosterhout, beheerd door 

en kostprijsdekkende huur 

Voor de theoretische kostprijsberekening wordt uitgaan van de som van de 

waarde waarbij als generieke afschrijvingstermijn 25 jaar wordt toegepast en een 

tarief per m2 voor verzekering, onderhoud, 

De theoretische kostprijsberekening staat niet in direct verband met de werkelijke kosten die het bezit van het 

waarde genomen. In de praktijk kan de 

boekwaarde van de opstallen substantieel lager liggen waardoor de kapitaallasten in de gemeentebegroting 

Voor de subsidiering van de culturele organisaties gelden de beleidsregels voor subsidieverstrekking Gemeente 

Binnen de diverse vormen van subsidiering zijn voor organisaties met eigen huisvesting de 

toepassing. Aan de subsidiering zijn voorwaarden, verplichtingen en/of 

Voor een evenwichtige afweging in de beantwoording van de onderzoeksvragen dient inzicht te bestaan in wat 

n daar tegenover staan. Dit is onderstaande tabel 

weergegeven. In dit rekenoverzicht zijn vooralsnog alleen de gebouwen van Outflow, De Blikken, De Nieuwe 
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In de kolom ‘saldo baten en lasten exclusief kapitaa

vastgoed (de functie) kost inclusief exploitatiesubsidie en 

kapitaallasten aangezien deze lasten aan het gebouw verbonden zijn en niet zozeer aan de functi

uiteraard het gebouw wordt verkocht.

Voor De Blikken geldt dat het saldo een weergave is van de huidige functie als zwembad. Indien het zwembad 

in september 2015 wordt overgedragen aan Stichting B.O.C.K. 

wordt op basis van recht van opsta

verantwoordelijk voor alle object

gemeentebegroting wordt in 2015 afgeboekt. 

 

Voor de overige accommodaties kan worden geconcludeerd dat de instandhoudingskosten van de huidige dan 

wel voorgenomen functies uit financieel perspectief beperkt 

om functies en activiteiten samen te voegen en gebou

financiële beeld opleveren:  

 

 

 

Uit financieel perspectief levert het stopzetten van de culturele functie van De Nieuwe Pannehoef 

ogenschijnlijk het meeste op. Echter dit wordt in sterke mate beïnvloed door

ten dele ook de huisvestingskosten dekt, is de subsidie veel meer gekoppeld aan de (culturele) functie dan aan 

het gebouw zelf. Exclusief subsidie levert het stopzetten van de culturele functie van Outflow het meeste op. 

Het verschil met De Nieuwe Pannehoef is echter gering. 

De verkoopwaarde van de gebouw zou eveneens 

opdracht niet onderzocht. 

 

 

 

Object

niet beinvloedbare 

kosten conform 

begroting 2015

Paterserf 10 (de Blikken)** 147.755,00€                

Sperw erstraat 9 (Outflow )

Wilhelminalaan 57 (de Pannehoef) 3.143,00€                    

Zandheuvel 51 (museum Op Stelten)

** exploitatiekosten alszijnde zw embad

Object

Paterserf 10 (de Blikken)**

Sperw erstraat 9 (Outf low )

Wilhelminalaan 57 (de Pannehoef)

Zandheuvel 51 (museum Op Stelten)
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In de kolom ‘saldo baten en lasten exclusief kapitaallasten’ is het bedrag berekend 

kost inclusief exploitatiesubsidie en huuropbrengsten. Het saldo is berekend exclusief 

kapitaallasten aangezien deze lasten aan het gebouw verbonden zijn en niet zozeer aan de functi

uiteraard het gebouw wordt verkocht. 

Voor De Blikken geldt dat het saldo een weergave is van de huidige functie als zwembad. Indien het zwembad 

in september 2015 wordt overgedragen aan Stichting B.O.C.K. dan is het saldo vanaf 2016 nu

wordt op basis van recht van opstal overgedragen aan de stichting. Stichting B.O.C.K. is vanaf dat moment 

verantwoordelijk voor alle object- en exploitatiegebonden kosten. De resterende boekwaarde 

in 2015 afgeboekt.  

e overige accommodaties kan worden geconcludeerd dat de instandhoudingskosten van de huidige dan 

wel voorgenomen functies uit financieel perspectief beperkt zijn. Met andere woorden in de keuzescenario’s 

om functies en activiteiten samen te voegen en gebouwen eventueel af te stoten, zou dit het volgende 

levert het stopzetten van de culturele functie van De Nieuwe Pannehoef 

Echter dit wordt in sterke mate beïnvloed door de subsidie. 

ten dele ook de huisvestingskosten dekt, is de subsidie veel meer gekoppeld aan de (culturele) functie dan aan 

het gebouw zelf. Exclusief subsidie levert het stopzetten van de culturele functie van Outflow het meeste op. 

t verschil met De Nieuwe Pannehoef is echter gering.  

de gebouw zou eveneens doorslaggevend kunnen zijn, maar is in het kader van de 

niet beinvloedbare 

kosten conform 

begroting 2015

Kapitaallasten

beinvloedbare 

kosten conform 

begroting 2015

Subsidie 2015
Huur en overige 

opbrengsten

147.755,00 36.306,00€                239.591,00€              -€                       €            

86.524,00€                33.403,00€                -€                       €                

3.143,00 29.293,00€                30.808,00€                130.000,00€          €              

64.794,56€                5.617,00€                  102.680,00€          €              

Besparing bij 

stopzetten 

culturele functie

Besparing bij 

stopzetten 

culturele functie 

exclusief 

subsidie

Resterende niet-

beinvloedbare 

kosten 

24.496,00€              33.403,00€              86.524,00€              

74.026,00€              30.808,00€              32.436,00€              

18.597,00€              5.617,00€                64.794,56€              
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llasten’ is het bedrag berekend wat het betreffende 

Het saldo is berekend exclusief 

kapitaallasten aangezien deze lasten aan het gebouw verbonden zijn en niet zozeer aan de functie. Tenzij 

Voor De Blikken geldt dat het saldo een weergave is van de huidige functie als zwembad. Indien het zwembad 

dan is het saldo vanaf 2016 nul. Het gebouw 

l overgedragen aan de stichting. Stichting B.O.C.K. is vanaf dat moment 

De resterende boekwaarde in de 

e overige accommodaties kan worden geconcludeerd dat de instandhoudingskosten van de huidige dan 

. Met andere woorden in de keuzescenario’s 

, zou dit het volgende 

 

levert het stopzetten van de culturele functie van De Nieuwe Pannehoef 

de subsidie. Hoewel de subsidie 

ten dele ook de huisvestingskosten dekt, is de subsidie veel meer gekoppeld aan de (culturele) functie dan aan 

het gebouw zelf. Exclusief subsidie levert het stopzetten van de culturele functie van Outflow het meeste op. 

doorslaggevend kunnen zijn, maar is in het kader van de 

Huur en overige 

opbrengsten

Saldo baten en 

lasten excl. 

kapitaallasten

107.193,00€             280.153,00€            

8.907,00€                 24.496,00€              

86.782,00€               74.026,00€              

89.700,00€               18.597,00€              

Resterende niet-

beinvloedbare 

86.524,00

32.436,00

64.794,56
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Hoofdstuk 3  

 

3.1 Inleiding 

Als gevolg van de bezuinigingen op de kunst

samenleving, heeft het Rijk een nieuwe visie op het cultuurbeleid: een sterke cultuursector die minder 

afhankelijk wordt van de overheid door meer nadruk te 

blijft het Rijk, in samenwerking met de gemeenten en de provincies, verantwoordelijk voor een divers en 

hoogwaardig cultureel aanbod in het hele land. Gemeenten zijn vanuit dit perspectief verantwoordelijk h

lokale cultuurbeleid en voor de voorzieningen van cultuureducatie en amateurkunst. Hieronder vallen onder 

andere accommodaties voor podiumkunsten en lokale instellingen, de financiering van het beheer 

gemeentelijke collecties en musea, maar ook bibl

 

Veel gemeenten voeren van oudsher een actief beleid om kunst en cultuur te ondersteunen. De kosten van dit 

beleid hebben dan ook een vanzelfsprekende plaats op de begroting. De nieuwe landelijke visie, maar zeker 

ook de actuele bezuinigingen op elk bestuursniveau, stellen alle keuzes opnieuw ter discussie. Dit geldt dus ook 

voor de lokale kunst- en cultuursector en de maatschappelijke culturele voorzieningen in het bijzonder. De 

bezuiniging op de kunst- en cultuursector dwingt g

infrastructuur kan worden hervormd zodat de kwaliteit in de toekomst gegarandeerd blijft. Dit vraagt dus om 

professionalisering van het cultureel vastgoed, ofwel het doelmatig en doeltreffend uitvoeren v

gemeentelijke taken op het gebied van cultureel vastgoed. De vraag is echter op welke wijze dit kan worden 

bewerkstelligd.  

 

3.2 Cultureel maatschappelijk vastgoed in den lande

Elke gemeente heeft een andere visie op het cultuurbeleid en het cultureel va

culturele vastgoed verzelfstandigen, zoals in de gemeente Breda, maar er zijn ook gemeenten die 

samenwerking met omliggende gemeenten inventariseren om het cultureel vastgoed beter te benutten. Echter 

staat vaak meer het gebruik en aanbod van het vastgoed centraal dan het afstoten of hervormen van vastgoed 

an sich. Gemeenten gaan bijvoorbeeld meer in op samenwerking en ondernemerschap met als doel het 

aanbod versterken wat kan leiden tot een betere bezetting en dus het opti

Onderstaand wordt dieper ingegaan op een aantal ontwikkelingen aan de hand van voorbeelden uit 

verschillende gemeenten.  

 

Samenwerking op bestuurlijk niveau

Er is een ontwikkeling gaande van samenwerking tussen culturele instellingen binnen de gemeente. Dit is onder 

andere op te merken op bestuurlijk niveau. Gemeenten streven naar bestuurlijke integratie, waarmee de 

bestuurlijke context van de culturele instel

Velsen hebben bijvoorbeeld de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum één directeur voor beide instellingen 

en dezelfde voorzitter van het bestuur. 
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 Trends en ontwikkelingen

Als gevolg van de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector, maar zeker ook door de veranderende 

samenleving, heeft het Rijk een nieuwe visie op het cultuurbeleid: een sterke cultuursector die minder 

afhankelijk wordt van de overheid door meer nadruk te leggen op het publiek en ondernemerschap. Echter 

blijft het Rijk, in samenwerking met de gemeenten en de provincies, verantwoordelijk voor een divers en 

hoogwaardig cultureel aanbod in het hele land. Gemeenten zijn vanuit dit perspectief verantwoordelijk h

lokale cultuurbeleid en voor de voorzieningen van cultuureducatie en amateurkunst. Hieronder vallen onder 

andere accommodaties voor podiumkunsten en lokale instellingen, de financiering van het beheer 

gemeentelijke collecties en musea, maar ook bibliotheken en muziekscholen.  

Veel gemeenten voeren van oudsher een actief beleid om kunst en cultuur te ondersteunen. De kosten van dit 

beleid hebben dan ook een vanzelfsprekende plaats op de begroting. De nieuwe landelijke visie, maar zeker 

bezuinigingen op elk bestuursniveau, stellen alle keuzes opnieuw ter discussie. Dit geldt dus ook 

en cultuursector en de maatschappelijke culturele voorzieningen in het bijzonder. De 

en cultuursector dwingt gemeenten namelijk om te onderzoeken hoe de culturele 

infrastructuur kan worden hervormd zodat de kwaliteit in de toekomst gegarandeerd blijft. Dit vraagt dus om 

professionalisering van het cultureel vastgoed, ofwel het doelmatig en doeltreffend uitvoeren v

gemeentelijke taken op het gebied van cultureel vastgoed. De vraag is echter op welke wijze dit kan worden 

Cultureel maatschappelijk vastgoed in den lande 

Elke gemeente heeft een andere visie op het cultuurbeleid en het cultureel vastgoed. Er zijn gemeenten die het 

culturele vastgoed verzelfstandigen, zoals in de gemeente Breda, maar er zijn ook gemeenten die 

samenwerking met omliggende gemeenten inventariseren om het cultureel vastgoed beter te benutten. Echter 

ebruik en aanbod van het vastgoed centraal dan het afstoten of hervormen van vastgoed 

an sich. Gemeenten gaan bijvoorbeeld meer in op samenwerking en ondernemerschap met als doel het 

aanbod versterken wat kan leiden tot een betere bezetting en dus het optimaal benutten van het vastgoed. 

Onderstaand wordt dieper ingegaan op een aantal ontwikkelingen aan de hand van voorbeelden uit 

Samenwerking op bestuurlijk niveau 

Er is een ontwikkeling gaande van samenwerking tussen culturele instellingen binnen de gemeente. Dit is onder 

andere op te merken op bestuurlijk niveau. Gemeenten streven naar bestuurlijke integratie, waarmee de 

bestuurlijke context van de culturele instellingen wordt teruggebracht tot minder entiteiten. In de gemeente 

Velsen hebben bijvoorbeeld de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum één directeur voor beide instellingen 

en dezelfde voorzitter van het bestuur.  
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Aanbodgerichte samenwerking 

Naast samenwerking op bestuurlijk niveau is er ook sprake van afstemming en samenwerking als het gaat om 

het aanbod van activiteiten. Er wordt verwacht dat soortgelijke culturele instellingen hun aanbod op elkaar 

afstemmen. Dit is bijvoorbeeld in de gemeente Rotterdam be

en dansgezelschappen tot één centrum van jeugdtheater

de accommodatie die zij gebruikt op zich neemt. In de gemeente Nijmegen wordt van de culturele inst

verwacht dat zij ‘ketenoverleg’ voeren. Van kunstaanbieder Lindenberg Theater wordt bijvoorbeeld verwacht 

dat zij op structurele basis in overleg gaat met andere aanbieders van kunsteducatie om het aanbod te 

versterken.  

 

Multifunctioneel gebruik van de accommodatie

Een andere ontwikkeling is dat gemeenten steeds meer van culturele instellingen verwachten dat zij hun 

accommodatie multifunctioneel gebruiken. De gemeente Hilversum heeft dit bijvoorbeeld nadrukkelijk 

opgenomen in haar ‘veranderagenda 

zoeken tussen onderwijs en cultuur. 

als een kenniscentrum, maar ook als een centrale ontmoetingsplaats. Daarn

citymarketing door partnerships in IJmond en de VVV agentschap. Echter is het geen misplaatste opmerking 

om hierbij te vermelden dat een culturele accommodatie alleen multifunctioneel gebruikt kan worden indien 

de inrichting dit toelaat.  

 

Ondernemerschap 

Ondernemerschap is in veel cultuurnota’s en beleidsplannen een centraal begrip. Er wordt verwacht dat de 

culturele instellingen zich aanpassen aan de omgeving en de eigen inkomsten vergroten door samenwerking te 

zoeken met partners, fondsen te werven en sponsoren te verbinden. In de gemeente Rotterdam vinden er 

bijvoorbeeld verschillende fusies plaats zoals de eerder genoemde fusie tussen jeugdtheater

dansgezelschappen, maar ook tussen partijen die allen te maken hebbe

Schouwburg, het Ro Theater, Wunderbaum en het Productiehuis Rotterdam). In Velsen wordt om het 

ondernemerschap te bevorderen nagedacht over de mogelijkheden om de inkomsten te verhogen door 

aanspraak te maken op fondsen en door sp

 

Verzelfstandiging 

Verzelfstandiging van cultureel vastgoed is geen nieuwe ontwikkeling, maar wel relevant om te benoemen. In 

veel gemeenten is (een deel van) het cultureel vastgoed namelijk verzelfstandigd, waaron

instellingen in Rotterdam, het Stedelijk Museum in Schiedam, de Stadschouwburg in Amsterdam, het Haagse 

Gemeentemuseum in Den Haag en De Bibliotheek in Velsen. Een ander voorbeeld is te vinden in de regio, 

namelijk in de gemeente Breda. In de gemeente Breda zijn de Nieuwe Veste, een centrum voor de kunsten, en 

Bibliotheek Breda per 1 april 2012 verzelfstandigd. Samen met de Cultuurwinkel zijn ze de Stichting Nieuwe 

Veste gaan vormen. Op basis hiervan kan worden gesteld dat het verzelfsta

trend is die bij veel gemeenten is op te merken. 

 

Regionale samenwerking 

Regionale samenwerking is een mogelijkheid om de gemeentelijke vastgoedtaken doelmatiger en 

doeltreffender uit te voeren. Daarbij kan gedacht worden

programmering en aanbod, gezamenlijke inkoop, kaartverkoop, marketing, ICT enzovoorts. Er zijn weinig 

concrete voorbeelden te noemen waar al concrete projecten of samenwerkingsverbanden uit zijn 

voortgevloeid. Op veel andere gebieden, zoals op het gebied van onderwijs, is er al sprake van een regionale 
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Ondernemerschap is in veel cultuurnota’s en beleidsplannen een centraal begrip. Er wordt verwacht dat de 

culturele instellingen zich aanpassen aan de omgeving en de eigen inkomsten vergroten door samenwerking te 

t partners, fondsen te werven en sponsoren te verbinden. In de gemeente Rotterdam vinden er 

bijvoorbeeld verschillende fusies plaats zoals de eerder genoemde fusie tussen jeugdtheater

dansgezelschappen, maar ook tussen partijen die allen te maken hebben met theaters (Rotterdam 

Schouwburg, het Ro Theater, Wunderbaum en het Productiehuis Rotterdam). In Velsen wordt om het 

ondernemerschap te bevorderen nagedacht over de mogelijkheden om de inkomsten te verhogen door 

aanspraak te maken op fondsen en door sponsormogelijkheden verder te ontwikkelen. 

Verzelfstandiging van cultureel vastgoed is geen nieuwe ontwikkeling, maar wel relevant om te benoemen. In 

veel gemeenten is (een deel van) het cultureel vastgoed namelijk verzelfstandigd, waaron

instellingen in Rotterdam, het Stedelijk Museum in Schiedam, de Stadschouwburg in Amsterdam, het Haagse 

Gemeentemuseum in Den Haag en De Bibliotheek in Velsen. Een ander voorbeeld is te vinden in de regio, 

In de gemeente Breda zijn de Nieuwe Veste, een centrum voor de kunsten, en 

Bibliotheek Breda per 1 april 2012 verzelfstandigd. Samen met de Cultuurwinkel zijn ze de Stichting Nieuwe 

Veste gaan vormen. Op basis hiervan kan worden gesteld dat het verzelfstandigen van cultureel vastgoed een 

trend is die bij veel gemeenten is op te merken.  

Regionale samenwerking is een mogelijkheid om de gemeentelijke vastgoedtaken doelmatiger en 

doeltreffender uit te voeren. Daarbij kan gedacht worden aan samenwerking op front

programmering en aanbod, gezamenlijke inkoop, kaartverkoop, marketing, ICT enzovoorts. Er zijn weinig 

concrete voorbeelden te noemen waar al concrete projecten of samenwerkingsverbanden uit zijn 

veel andere gebieden, zoals op het gebied van onderwijs, is er al sprake van een regionale 
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samenwerking. Een voorbeeld hiervan is het gebied Drechtsteden, bestaande uit zes gemeenten in de regio 

Dordrecht die samenwerken wat betreft de cultuureducatie op b

 

Ondanks dat er nog weinig concrete voorbeelden zijn te benoemen, maken gemeenten in hun nota’s of 

beleidsplannen wel kenbaar dat er interesse is in de verkenning van regionale samenwerking op het gebied van 

(cultureel) vastgoed. Drechtsteden

vastgoed. Een ander voorbeeld is de verkenning van regionale samenwerking op het gebied van cultuur tussen 

de IJmondgemeenten, bestaande uit vier gemeenten in de regio Velsen. Tot

Achterhoek (2014-2016) te benoemen als meest concrete voorbeeld van regionale samenwerking. Er is 

namelijk een projectplan opgesteld waarin de samenwerking tussen acht gemeenten en een aantal regionale 

(private) partijen op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed wordt omschreven. Echter is dit alleen 

mogelijk door subsidie van de provincie Gelderland, maar in het projectplan zijn wel gezamenlijke culturele 

activiteiten opgenomen.  

 

3.3 Conclusie 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er weinig tot geen gemeenten zijn die op een 

unieke wijze hun cultureel vastgoed beheren en exploiteren. Dit geldt voor de gemeenten in den lande, maar 

ook voor de gemeenten in de regio van Oosterhout. Wel zijn er relevante tren

waarbij samenwerking op bestuurlijk 

zijn waar gemeenten zich momenteel op richten. 

De pijlers zijn het logische gevolg van de bezuinigingstaakstelling. O

culturele instellingen zullen er namelijk voor zorgen dat de gemeente uiteindelijk minder subsidie hoeft te 

verstrekken. Het werven van fondsen, sponsoren, samenwerking met culturele (private) aanbieders en het 

overdragen van het beheer en exploitatie aan een stichting zorgen ervoor dat de gemeente uiteindelijk minder 

subsidie, ofwel exploitatiebijdrage, hoeft te verstrekken. 

Daarnaast is het niet onbelangrijk om te benoemen dat samenwerking op het gebied van het aanbod o

gevolg is van de demografische ontwikkeling. De vergrijzing van de bevolking zorgt er namelijk voor dat de 

vraag naar culturele activiteiten is veranderd, waardoor het aanbod, en daarmee dus ook het culturele 

vastgoed, anders moet worden vormgegeven

voren gekomen die vanuit dit perspectief doelstellingen of concrete acties heeft opgesteld om het aanbod 

beter af te stemmen op de veranderde vraag als gevolg van de demografische ontwikkelingen t

alle gemeenten de ontwikkelingen benoemen. 

Tot slot is het opvallend dat digitalisering van de samenleving bij geen van de gemeenten een rol speelt in het 

cultuurbeleid. Er wordt dan ook niet gesproken over de aanpassing of toevoeging van d

elementen aan het cultureel vastgoed, terwijl dat wel kansen zou kunnen bieden om vraag en aanbod beter op 

elkaar af te stemmen.  
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Hoofdstuk 4  

 

4.1 Verzorgingsgebied en demografie

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen

betrekking tot de culturele activiteiten kan in ieder geval worden vastgesteld dat het verzorgingsgebied voor 

deze instellingen vrijwel uitsluitend de gemeente Oosterhout betreft. Hoewel museum 

heeft zich sterker in de regio te profileren

van theaters, bibliotheken, centra voor kunsteducatie en ove

gemeente, zich beperkt tot de gemeente waarin deze voorzieningen zijn gevestigd. 

 

In de onderstaande tabel zijn de 

Oosterhout weergegeven naar leeftijd

 

 

De belangrijkste demografische ontwikkelingen zijn:

• anno 2015 heeft de gemeente Oosterhout ongeveer 54.800 

Bureau voor de Statistiek wordt uitgegaan van een 

• er is sprake van een sterke vergrijzing. Het aandeel inwoners ouder dan 65 groeit 

opzichte van nu. Het aandeel inwoners jonger dan 20 blijft min of meer constan

sprake is van ontgroening; 

Bezien vanuit de demografische ontwikkelingen kan worden afgeleid dat de vraag naar culturele activiteiten 

vanuit de leeftijdsgroep 65+ in potentie de komende jaren zal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognose bevolkingsontwikkeling gemeente Oosterhout (bron CBS)

2015

Totaal alle leeftijden 54.800 

0 tot 20 jaar 12.200 

20 tot 65 jaar 31.500 

65 jaar of ouder 11.100 

Gemeente Oosterhout 

 

 Lokale ontwikkelingen en 

uitgangspunten 

Verzorgingsgebied en demografie 

opgenomen van de belangrijkste culturele voorzieningen in 

betrekking tot de culturele activiteiten kan in ieder geval worden vastgesteld dat het verzorgingsgebied voor 

uitsluitend de gemeente Oosterhout betreft. Hoewel museum 

heeft zich sterker in de regio te profileren blijkt, ook vanuit landelijk beeld gezien, dat het verzorgingsgebied 

van theaters, bibliotheken, centra voor kunsteducatie en overige culturele instellingen in kleine 

tot de gemeente waarin deze voorzieningen zijn gevestigd.  

de percentuele en absolute ontwikkelingen van de bevolkings

naar leeftijdsklasse voor de jaren 2015, 2020 en 2025  

 

De belangrijkste demografische ontwikkelingen zijn: 

eft de gemeente Oosterhout ongeveer 54.800 inwoners. Op basis van cijfers van het Centraal 

wordt uitgegaan van een groei van het aantal inwoners tot 57.300 in 2025

vergrijzing. Het aandeel inwoners ouder dan 65 groeit 

. Het aandeel inwoners jonger dan 20 blijft min of meer constan

Bezien vanuit de demografische ontwikkelingen kan worden afgeleid dat de vraag naar culturele activiteiten 

in potentie de komende jaren zal toenemen.  

Prognose bevolkingsontwikkeling gemeente Oosterhout (bron CBS)

2020 2025

Toename/

afname 

absoluut

Toename/

afname in 

%

55.700 57.300 2500 5%

11.900 12.200 0 0%

31.100 31.100 -400 -1%

12.700 14.000 2900 26%
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Lokale ontwikkelingen en 

uitgangspunten 

ijkste culturele voorzieningen in Oosterhout. Met 

betrekking tot de culturele activiteiten kan in ieder geval worden vastgesteld dat het verzorgingsgebied voor 

uitsluitend de gemeente Oosterhout betreft. Hoewel museum ‘op Stelten’ de ambitie 

dat het verzorgingsgebied 

rige culturele instellingen in kleine en middelgrote 

bevolkingsprognoses in 

inwoners. Op basis van cijfers van het Centraal 

ners tot 57.300 in 2025; 

vergrijzing. Het aandeel inwoners ouder dan 65 groeit met 26 % in 2025 ten 

. Het aandeel inwoners jonger dan 20 blijft min of meer constant, waardoor niet echt 

Bezien vanuit de demografische ontwikkelingen kan worden afgeleid dat de vraag naar culturele activiteiten 
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4.1.1 Aanbod aan culturele en commerciële zaalruimten

 

De gemeentelijke accommodaties zijn als volgt in Oosterhout gesitueerd:

 

 

 

Zaalruimten in Oosterhout  

Buiten de gemeentelijke accommodaties 

(semi)commerciële zaalruimten. In historische zin gebruiken amateurverenigingen als koren, harmonieën en 

overige muziekgezelschappen vaak een zaalruimte in de lokale kroeg of 

traditionele buurtcafé annex zaal evenals

van huisvesting steeds minder van zelfsprekend geworden. 

repetitieruimten. Dit is ook het geval in Oosterhout, evenals he

 

Via internet en VVV Oosterhout zijn de mogelijkheden van alternatieve (semi)commerciële zaalruimten 

verkend. In totaliteit kent Oosterhout 21 bars en 

over een zaalruimte.  

Naast de bars en cafés zijn er ook 

commerciële aanbieders richten zich vooral op de zakelijke markt of

slechts beperkt toegankelijk voor amateur

daarbij veelal niet passend voor het budget van de verenigingen.

 

Op basis van de quickscan kan worden geconcludeerd dat er 

(beperkt) aanbod is van (semi)commerciële aanbieders in Oosterhout

voor de amateurverenigingen. 

In de praktijk blijkt dat amateurverenigingen ook zonder een gemeentelijk 

doorgaans wel vinden naar een passende ac

bevestigd door het (nog) beperkte gebruik van De Nieuwe Pannehoef.

 

 

Gemeente Oosterhout 

 

rele en commerciële zaalruimten 

De gemeentelijke accommodaties zijn als volgt in Oosterhout gesitueerd: 

Buiten de gemeentelijke accommodaties (inclusief activiteitencentra) bestaat er ook aanbod van 

(semi)commerciële zaalruimten. In historische zin gebruiken amateurverenigingen als koren, harmonieën en 

overige muziekgezelschappen vaak een zaalruimte in de lokale kroeg of buurtcafé. Met het verdwijnen van het 

evenals de commercialisering van de cafés in uitgaanscentra, is deze wijze 

van huisvesting steeds minder van zelfsprekend geworden. Wel worden soms sportkantines gebruikt als 

. Dit is ook het geval in Oosterhout, evenals het Veiligheidscentrum.  

Via internet en VVV Oosterhout zijn de mogelijkheden van alternatieve (semi)commerciële zaalruimten 

verkend. In totaliteit kent Oosterhout 21 bars en cafés. Hiervan beschikken slechts een beperkt aantal

zijn er ook een achttal restaurants en hotels die over zaalruimten beschikken. 

commerciële aanbieders richten zich vooral op de zakelijke markt of op feesten en partijen en zijn niet of 

slechts beperkt toegankelijk voor amateurverenigingen. Het prijskaartje voor het huren van zaalruimten is 

daarbij veelal niet passend voor het budget van de verenigingen. 

Op basis van de quickscan kan worden geconcludeerd dat er naast gemeentelijke voorzieningen ook 

semi)commerciële aanbieders in Oosterhout, waarbij de huurtarieven passend zijn 

amateurverenigingen ook zonder een gemeentelijk aanbod van zaalruimten, hun weg 

gaans wel vinden naar een passende accommodatie, waaronder de activiteitencentra

gebruik van De Nieuwe Pannehoef. 
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bestaat er ook aanbod van 

(semi)commerciële zaalruimten. In historische zin gebruiken amateurverenigingen als koren, harmonieën en 

Met het verdwijnen van het 

de commercialisering van de cafés in uitgaanscentra, is deze wijze 

sportkantines gebruikt als 

Via internet en VVV Oosterhout zijn de mogelijkheden van alternatieve (semi)commerciële zaalruimten 

Hiervan beschikken slechts een beperkt aantal (ca. 4) 

die over zaalruimten beschikken. Deze 

feesten en partijen en zijn niet of 

verenigingen. Het prijskaartje voor het huren van zaalruimten is 

naast gemeentelijke voorzieningen ook een 

waarbij de huurtarieven passend zijn 

aanbod van zaalruimten, hun weg 

, waaronder de activiteitencentra. Dat beeld wordt 
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4.2  Ambitieniveau gemeente 

Het ambitieniveau van de gemeente is essentieel voor 

noodzakelijke of gewenste culturele 

noodzakelijk zijn ook de lokale vraag vanuit de samenleving en maatschappelijke organisaties te verkennen. In 

perspectief van dit onderzoek wordt ech

verwacht. Uit het collegeprogramma 

opgetekend: 

 

Doelstelling 

Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen 

van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en ijveren voor het 

(inclusief het beheer van collecties). 

 

Lokale trends en ontwikkelingen 

In de voorgaande bestuursperiode is relatief veel geïnvesteerd in voorzieningen. De uitdaging in de komende 

jaren ligt in het verbinden van de fysieke en sociale infrastructuur. Het sleutelwoord is daarbij 

Een bruisend verenigingsleven, goede sociaal

bepalen in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van de gemeente. Dit is vooral een verdienste van de 

Oosterhouters zelf. Het College ziet voor de komende jaren de v

• De activiteitencentra en dorpshuizen zijn de spil van de wijk. Daarin past het voornemen om de 

activiteitencentra uit te breiden met een bibliotheekvoorziening;

• De cultuurnota wordt geactualiseerd. Daarbij spelen de volgende ontwikk

o doorontwikkeling van het Huis voor Amateurs tot een aanvullende voorziening op 

cultuurgebied; 

o de wijze van subsidiering van culturele verenigingen;

o de toekomst van het speelgoed

• Besluit tot verzelfstandiging van theater De Bussel;

• Multifunctioneel gebruik van bestaande culturele voorzieningen;

• H19 Centrum voor de Kunsten moet binnen het culturele veld een meer verbindende en innoverende 

rol gaan vervullen; 

 

Reflectie cultuurbeleid en algemeen

Ten aanzien van het algemene voorzieningenniveau van g

artikel/handboek geschreven (C.H. Wijn, ‘Gemeentelijk kunst

Den Haag). In dit handboek wordt bet

‘ringen’. Ieder gemeente heeft wel een kern van culturele voorzieningen. De omvang van de gemeente en het 

ambitieniveau bepalen in grote mate de type voorzieningen. 

cultuurbeleid, ongeacht de omvang van de gemeente, bestaat uit:

• bibliotheek; 

• monumentenzorg; 

• archieven; 

• tentoonstellingsruimte; 

• een lespunt Kunstzinnige Vorming;

• vereniging voor amateurkunst

Gemeente Oosterhout 

 

Ambitieniveau gemeente Oosterhout 

Het ambitieniveau van de gemeente is essentieel voor het bepalen van de omvang (aanbod) van

noodzakelijke of gewenste culturele voorzieningen. Voor een grondige analyse zou het wenselijk zo

noodzakelijk zijn ook de lokale vraag vanuit de samenleving en maatschappelijke organisaties te verkennen. In 

perspectief van dit onderzoek wordt echter beperkt tot de ontwikkelingen die de gemeente Oosterhout zelf 

verwacht. Uit het collegeprogramma 2015 (programma 4 ‘De levendige gemeente”) kan het volgende worden 

Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen 

van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en ijveren voor het behoud van het cultureel erfgoed

(inclusief het beheer van collecties).  

In de voorgaande bestuursperiode is relatief veel geïnvesteerd in voorzieningen. De uitdaging in de komende 

jaren ligt in het verbinden van de fysieke en sociale infrastructuur. Het sleutelwoord is daarbij 

erenigingsleven, goede sociaal-culturele voorzieningen en een gevarieerd evenementenaanbod 

bepalen in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van de gemeente. Dit is vooral een verdienste van de 

. Het College ziet voor de komende jaren de volgende ontwikkelingen:

De activiteitencentra en dorpshuizen zijn de spil van de wijk. Daarin past het voornemen om de 

activiteitencentra uit te breiden met een bibliotheekvoorziening; 

De cultuurnota wordt geactualiseerd. Daarbij spelen de volgende ontwikkelingen een rol:

doorontwikkeling van het Huis voor Amateurs tot een aanvullende voorziening op 

de wijze van subsidiering van culturele verenigingen; 

de toekomst van het speelgoed- en carnavalsmuseum ‘op Stelten’. 

verzelfstandiging van theater De Bussel; 

Multifunctioneel gebruik van bestaande culturele voorzieningen; 

H19 Centrum voor de Kunsten moet binnen het culturele veld een meer verbindende en innoverende 

Reflectie cultuurbeleid en algemeen voorzieningenniveau 

Ten aanzien van het algemene voorzieningenniveau van gemeenten in Nederland is in 2003

geschreven (C.H. Wijn, ‘Gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid’, in “Handboek Cultuurbe

wordt betoogd dat de culturele infrastructuur van gemeenten te beschrijven is in 

‘ringen’. Ieder gemeente heeft wel een kern van culturele voorzieningen. De omvang van de gemeente en het 

ambitieniveau bepalen in grote mate de type voorzieningen. De “harde” kern van een gemiddeld gemeentelijk 

ongeacht de omvang van de gemeente, bestaat uit: 

een lespunt Kunstzinnige Vorming; 

amateurkunst; 
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het bepalen van de omvang (aanbod) van de 

Voor een grondige analyse zou het wenselijk zo niet 

noodzakelijk zijn ook de lokale vraag vanuit de samenleving en maatschappelijke organisaties te verkennen. In 

ter beperkt tot de ontwikkelingen die de gemeente Oosterhout zelf 

2015 (programma 4 ‘De levendige gemeente”) kan het volgende worden 

Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen 

behoud van het cultureel erfgoed in de stad 

In de voorgaande bestuursperiode is relatief veel geïnvesteerd in voorzieningen. De uitdaging in de komende 

jaren ligt in het verbinden van de fysieke en sociale infrastructuur. Het sleutelwoord is daarbij verbinding. 

culturele voorzieningen en een gevarieerd evenementenaanbod 

bepalen in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van de gemeente. Dit is vooral een verdienste van de 

olgende ontwikkelingen: 

De activiteitencentra en dorpshuizen zijn de spil van de wijk. Daarin past het voornemen om de 

elingen een rol: 

doorontwikkeling van het Huis voor Amateurs tot een aanvullende voorziening op 

H19 Centrum voor de Kunsten moet binnen het culturele veld een meer verbindende en innoverende 

emeenten in Nederland is in 2003 een 

en cultuurbeleid’, in “Handboek Cultuurbeleid, 

oogd dat de culturele infrastructuur van gemeenten te beschrijven is in 

‘ringen’. Ieder gemeente heeft wel een kern van culturele voorzieningen. De omvang van de gemeente en het 

een gemiddeld gemeentelijk 
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• culturele activiteiten (festivals, u

musici). 

Gemeenten tussen de 30.000 en 90.000 inwoners kenmerken zich door een cultureel voorzieningenpatroon 

dat, behalve de ‘harde’ kern doorgaans bestaat uit een centrum voor kunstzinnige vo

multifunctionele podiumaccommodatie en voorzieningen op het terrein van beeldende kunst. Men kan dit zo 

ongeveer beschouwen als het gemiddelde pakket.

 

Uit het voorzieningenaanbod in de gemeente 

van de culturele voorzieningen aansluit bij het omschreven ‘gemiddelde pakket’. 

 

Het Handboek Cultuurbeleid schetst wel dat scherpe keuzes noodzakelijk zijn. Juist in middelgrote gemeenten 

is het van belang om gemeenschappelijk het amb

zijn van: 

• ambities, programmering en daarmee het aanbod van culturele voorziening ten opzichte van het 

aanbod op terrein van bijvoorbeeld sport en recreatie;

• de regiofunctie die een gemeente verv

• het voorzieningenniveau van aangrenzende (al dan niet grotere) gemeenten;

Belangrijker dan de aard en omvang van de gebouwen, de culturele instellingen en de regelingen op gebied van 

cultuur is de manier waarop alle voorzieningen tezamen door de 

kwaliteit van het aanbod (producten en dienstverlening) en de beleving en de ambiance is daarbij minstens zo 

belangrijk. 

 

4.2.1 Ambities en denkrichting

Vanuit de ambities van het collegeprogramma en de reflectie op het a

kan worden geconcludeerd dat: 

• het huidige voorzieningenniveau in de gemeente Oosterhout passend is in relatie tot de omvang van 

de gemeente; 

• Oosterhout een beperkte regiofunctie heeft. 

Vanuit dit perspectief dienen keuzes te worden gemaakt tussen een sterke(re) profilering op gebied 

van cultuur versus sport en recreatie;

• de kwaliteit van het aanbod minstens zo belangrijk is als de kwantiteit;

• de gemeente ijvert voor behoud van het cultureel erfgoed;

• de gemeente nadrukkelijk verbinding tussen fysieke en sociale infrastructuur nastreeft;

• multifunctioneel gebruik van gebouwen.

 

Vertaald naar de huidige culturele voorzieningen zou dit kunnen betekenen:

Multifunctionaliteit: 

• het nog scherper inzetten op multifunctioneel gebruik: 

o toewijzen van het gebouw theater De Bussel annex de bibliotheek als thuishaven voor de 

amateur gezelschappen en culturele organisaties;

o avondgebruik van museum 

Behoud cultureel erfgoed: 

• behoud van Zandheuvel 51: het doorontwikkelen van het speelgoedmuseum

Gemeente Oosterhout 

 

culturele activiteiten (festivals, uitvoeringen voor de jeugd, kamermuziek en een oefenruimte voor 

Gemeenten tussen de 30.000 en 90.000 inwoners kenmerken zich door een cultureel voorzieningenpatroon 

dat, behalve de ‘harde’ kern doorgaans bestaat uit een centrum voor kunstzinnige vorming, een museum, een 

multifunctionele podiumaccommodatie en voorzieningen op het terrein van beeldende kunst. Men kan dit zo 

ongeveer beschouwen als het gemiddelde pakket. 

Uit het voorzieningenaanbod in de gemeente Oosterhout kan worden geconcludeerd da

van de culturele voorzieningen aansluit bij het omschreven ‘gemiddelde pakket’.  

Het Handboek Cultuurbeleid schetst wel dat scherpe keuzes noodzakelijk zijn. Juist in middelgrote gemeenten 

is het van belang om gemeenschappelijk het ambitieniveau vast te stellen. Keuzes die ondermeer afhankelijk 

ambities, programmering en daarmee het aanbod van culturele voorziening ten opzichte van het 

aanbod op terrein van bijvoorbeeld sport en recreatie; 

de regiofunctie die een gemeente vervult; 

het voorzieningenniveau van aangrenzende (al dan niet grotere) gemeenten; 

Belangrijker dan de aard en omvang van de gebouwen, de culturele instellingen en de regelingen op gebied van 

cultuur is de manier waarop alle voorzieningen tezamen door de inwoners en bezoekers worden beleefd. De 

kwaliteit van het aanbod (producten en dienstverlening) en de beleving en de ambiance is daarbij minstens zo 

en denkrichting 

Vanuit de ambities van het collegeprogramma en de reflectie op het algemene culturele voorzieningenniveau 

het huidige voorzieningenniveau in de gemeente Oosterhout passend is in relatie tot de omvang van 

regiofunctie heeft. De aangrenzende gemeente Breda ve

Vanuit dit perspectief dienen keuzes te worden gemaakt tussen een sterke(re) profilering op gebied 

van cultuur versus sport en recreatie; 

de kwaliteit van het aanbod minstens zo belangrijk is als de kwantiteit; 

ehoud van het cultureel erfgoed; 

de gemeente nadrukkelijk verbinding tussen fysieke en sociale infrastructuur nastreeft;

multifunctioneel gebruik van gebouwen. 

Vertaald naar de huidige culturele voorzieningen zou dit kunnen betekenen: 

op multifunctioneel gebruik:  

van het gebouw theater De Bussel annex de bibliotheek als thuishaven voor de 

amateur gezelschappen en culturele organisaties; 

avondgebruik van museum ‘op Stelten’ voor bijeenkomsten, cursussen en workshops. 

behoud van Zandheuvel 51: het doorontwikkelen van het speelgoedmuseum ‘op 
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itvoeringen voor de jeugd, kamermuziek en een oefenruimte voor 

Gemeenten tussen de 30.000 en 90.000 inwoners kenmerken zich door een cultureel voorzieningenpatroon 

rming, een museum, een 

multifunctionele podiumaccommodatie en voorzieningen op het terrein van beeldende kunst. Men kan dit zo 

dat de omvang en aard 

Het Handboek Cultuurbeleid schetst wel dat scherpe keuzes noodzakelijk zijn. Juist in middelgrote gemeenten 

itieniveau vast te stellen. Keuzes die ondermeer afhankelijk 

ambities, programmering en daarmee het aanbod van culturele voorziening ten opzichte van het 

Belangrijker dan de aard en omvang van de gebouwen, de culturele instellingen en de regelingen op gebied van 

inwoners en bezoekers worden beleefd. De 

kwaliteit van het aanbod (producten en dienstverlening) en de beleving en de ambiance is daarbij minstens zo 

lgemene culturele voorzieningenniveau 

het huidige voorzieningenniveau in de gemeente Oosterhout passend is in relatie tot de omvang van 

e aangrenzende gemeente Breda vervult deze functie. 

Vanuit dit perspectief dienen keuzes te worden gemaakt tussen een sterke(re) profilering op gebied 

de gemeente nadrukkelijk verbinding tussen fysieke en sociale infrastructuur nastreeft; 

van het gebouw theater De Bussel annex de bibliotheek als thuishaven voor de 

voor bijeenkomsten, cursussen en workshops.  

p Stelten’; 
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• behoud van Wilhelminastraat 57: De

daarmee als karakteristiek en markant gebouw worden aangemerkt met een waardevolle historie 

voor de gemeente Oosterhout.

 

Gemeente Oosterhout 

 

behoud van Wilhelminastraat 57: De Nieuwe Pannehoef is een gemeentelijk monument en kan 

karakteristiek en markant gebouw worden aangemerkt met een waardevolle historie 

voor de gemeente Oosterhout. 
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Nieuwe Pannehoef is een gemeentelijk monument en kan 

karakteristiek en markant gebouw worden aangemerkt met een waardevolle historie 
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Hoofdstuk 5  

 

5.1 Conclusies en beantwoording onderzoeksvragen

De kernvraag die ter voorbereiding van de nieuwe cultuurnota wordt gesteld, is of het aanbod van 

voorzieningen nog in de pas loopt met de maatschappelijke vraag. 

 

Het aanbod van voorzieningen 

Gemeente Oosterhout kent 14 gebouwen met een culturele 

in te delen: 

• 3 activiteitencentra 

• 3 gebouwen met een (tijdelijke) bibliotheekfunctie

• 4 gebouwen waarin (primair) 

• 2 gebouwen/voorzieningen met een theaterfunctie 

• 1 museum 

• 1 zwembad / kunstatelier (vanaf medio 2015)

 

Oosterhout investeert volop in toekomstbestendige voorzieningen. Zo wordt het hoofdgebouw van H19 

Centrum voor de Kunsten gerenoveerd en zal aan het

geopend. Dit betekent dat in de loop van 2015, zodra de nieuwbouw en renovaties gerealiseerd zijn, gebouwen 

zullen worden afgestoten. Dit betreft Heuvel 23 (kunsteducatie) en Arkendonk 74 en Gentiaanstraat 14 

(tijdelijke bibliotheekhuisvesting). Deze gebou

geplaatst.  

Voor de bibliotheekfunctie geldt dat

geopend in de activiteitencentra. Hierdoor wordt het bib

doelmatigheid en gebruik van de activiteiten

Eind 2015 verandert de culturele vastgoedportefeuille 

• 3 activiteitencentra (waarvan 2 met bib

• 1 gebouw met een bibliotheekfunctie

• 3 gebouwen waarin (primair) kunst

Pannehoef en Outflow. 

• 2 gebouwen/voorzieningen met een theaterfunctie (incl. openluchttheater)

• 1 museum 

• 1 kunstatelier De Blikken  

 

De vraag naar voorzieningen 

De vraag naar voorzieningen kan in hoofdlijnen 

• vraag naar ruimte t.b.v. van kunst en cultuureducatie (deelname aan lessen, workshops e.d.)

• vraag naar ruimte van culturele

• vraag naar ruimte voor tentoonstellingen en uitvoeringen (tijdelijke en permanent, professioneel en 

amateur) 

• vraag naar ruimte voor (semi)beroepsmatige uitoefening (kunstateliers)

Gemeente Oosterhout 

 

 Conclusies en a

eantwoording onderzoeksvragen 

De kernvraag die ter voorbereiding van de nieuwe cultuurnota wordt gesteld, is of het aanbod van 

voorzieningen nog in de pas loopt met de maatschappelijke vraag.  

Gemeente Oosterhout kent 14 gebouwen met een culturele bestemming of welzijnsfunctie. Deze zijn als volgt 

3 gebouwen met een (tijdelijke) bibliotheekfunctie 

waarin (primair) kunst en cultuureducatie plaats vindt 

met een theaterfunctie (incl. openluchttheater) 

1 zwembad / kunstatelier (vanaf medio 2015) 

investeert volop in toekomstbestendige voorzieningen. Zo wordt het hoofdgebouw van H19 

unsten gerenoveerd en zal aan het Torenplein het nieuwe theater anne

geopend. Dit betekent dat in de loop van 2015, zodra de nieuwbouw en renovaties gerealiseerd zijn, gebouwen 

zullen worden afgestoten. Dit betreft Heuvel 23 (kunsteducatie) en Arkendonk 74 en Gentiaanstraat 14 

svesting). Deze gebouwen worden daarmee buiten de culturele vastgoedportefeuille 

Voor de bibliotheekfunctie geldt dat naast de hoofdvestiging aan het Torenplein, dependanc

centra. Hierdoor wordt het bibliotheekaanbod verspreid over de stad en neemt de 

activiteitencentra toe.  

Eind 2015 verandert de culturele vastgoedportefeuille derhalve van 14 gebouwen naar 11 gebouwen:

centra (waarvan 2 met bibliotheekdependance) 

bibliotheekfunctie 

gebouwen waarin (primair) kunst en cultuureducatie en –activiteiten plaats vinden

2 gebouwen/voorzieningen met een theaterfunctie (incl. openluchttheater) 

in hoofdlijnen worden gedefinieerd naar: 

vraag naar ruimte t.b.v. van kunst en cultuureducatie (deelname aan lessen, workshops e.d.)

vraag naar ruimte van culturele organisaties en verenigingen (ruimten t.b.v. repetities en uitvoeringen

vraag naar ruimte voor tentoonstellingen en uitvoeringen (tijdelijke en permanent, professioneel en 

vraag naar ruimte voor (semi)beroepsmatige uitoefening (kunstateliers) 
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Conclusies en aanbevelingen

De kernvraag die ter voorbereiding van de nieuwe cultuurnota wordt gesteld, is of het aanbod van 

bestemming of welzijnsfunctie. Deze zijn als volgt 

investeert volop in toekomstbestendige voorzieningen. Zo wordt het hoofdgebouw van H19 

Torenplein het nieuwe theater annex bibliotheek worden 

geopend. Dit betekent dat in de loop van 2015, zodra de nieuwbouw en renovaties gerealiseerd zijn, gebouwen 

zullen worden afgestoten. Dit betreft Heuvel 23 (kunsteducatie) en Arkendonk 74 en Gentiaanstraat 14 

worden daarmee buiten de culturele vastgoedportefeuille 

Torenplein, dependances zullen worden 

liotheekaanbod verspreid over de stad en neemt de 

van 14 gebouwen naar 11 gebouwen: 

plaats vinden (H19, De Nieuwe 

vraag naar ruimte t.b.v. van kunst en cultuureducatie (deelname aan lessen, workshops e.d.) 

repetities en uitvoeringen)  

vraag naar ruimte voor tentoonstellingen en uitvoeringen (tijdelijke en permanent, professioneel en 
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De maatschappelijke vraag is niet uitputtend onderzocht vanuit de gebruikersbehoefte. Daarbij geldt immers 

ook dat de vraag op gebied van kunst en cultuur in belangrijke mate wordt bepaald door het aanbod en de 

kwaliteit daarvan.  

De vraag naar ruimten voor cultureel gebruik is in het kader van dit onderzoek beoordeeld naar het 

toekomstig gebruik van de voorzieningen. Daarbij is gezien de ontwikkelingen op het gebied van cultureel 

vastgoed (nieuwbouw en renovatie) vo

multifunctioneel karakter. De activiteiten

het overzicht van de culturele vastgoedportefeuille hebben deze gebouwe

(welzijnsactiviteiten).  

• Outflow, voormalig jongerencentrum: huidig gebruik is 

gehuisvest) zal de leegstand verder toenemen. Het gebruik is dan nog maar ca. 15%.

• De Nieuwe Pannehoef: overdag en in de weekeinden is het 

ligt de bezettingspercentage tussen de 50% en 60%. N

echter toenemen. Medio 2014 is de functie gewijzigd van buurthuis 

amateurkunst”. Om de nieuwe functie to

Daarbij is het noodzakelijk het gebouw aan de binnenzijde op te knappen en de ruimtelijke 

aan te passen. 

• theater en bibliotheek aan de Torenplein

dient het theater annex bibliotheek zich te ontwikkelen tot de culturele huiskamer van Oosterhout. 

Daarvoor beschikt het straks over meerdere zalen en een toegankelijke horecaruimte/leescafé.

• museum ‘op Stelten’. Het speelgoed

schoolgebouw uit 1915. Alle ruimten, met uitzondering van de horeca

ingericht als tentoonstellingsruimte. Multifunctioneel gebruik van deze ruimten is derhalve niet aan de 

orde. ’s Avonds is het museum gesloten. Dit biedt 

en ontvangstruimte.  

 

In perspectief van het huidige gebruik van de gebouwen

worden geconcludeerd dat Oosterhout over ruim voldoende aanbod beschikt om aan de maatschappelijke 

vraag in al zijn vormen te kunnen voldoen. 

het aanbod van maatschappelijke voorzieni

vanuit het huidige gebruik). 

5.2 Beslismatrix 

Vanuit de conclusie dat er in Oosterhout 

gebruik en dat door samenvoegen van activ

gebouwen kunnen worden afgestoten

geplaatst, dient de vraag te worden beantwoord welke gebouwen hiervoor in aanmerking komen en

gebouwen de gemeente wil/moet behouden.

 

De beantwoording hiervan is niet eenduidig. Meerdere criteria spelen immers een rol, 

- gebruik (mate van huidige leegstand, wat is het

huidige gebruikers eenvoudig te plaatsen in andere gebouwen

- multifunctionaliteit 

- financiën (wat kost het nu, en wat zijn toekomstige investerings

Gemeente Oosterhout 

 

De maatschappelijke vraag is niet uitputtend onderzocht vanuit de gebruikersbehoefte. Daarbij geldt immers 

ook dat de vraag op gebied van kunst en cultuur in belangrijke mate wordt bepaald door het aanbod en de 

r cultureel gebruik is in het kader van dit onderzoek beoordeeld naar het 

gebruik van de voorzieningen. Daarbij is gezien de ontwikkelingen op het gebied van cultureel 

vastgoed (nieuwbouw en renovatie) vooral gekeken naar de gebouwen met een, in meer of mindere 

activiteitencentra zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Hoewel opgenomen in 

het overzicht van de culturele vastgoedportefeuille hebben deze gebouwen een bredere functie 

Outflow, voormalig jongerencentrum: huidig gebruik is zeer gering, na vertrek van H19 (nu tijdelijk 

gehuisvest) zal de leegstand verder toenemen. Het gebruik is dan nog maar ca. 15%.

overdag en in de weekeinden is het huidige gebruik beperkt

ligt de bezettingspercentage tussen de 50% en 60%. Na eventueel vertrek van H19 zal de leegstand 

Medio 2014 is de functie gewijzigd van buurthuis naar 

amateurkunst”. Om de nieuwe functie tot wasdom te brengen zal de nodige tijd en inspanning vergen. 

Daarbij is het noodzakelijk het gebouw aan de binnenzijde op te knappen en de ruimtelijke 

theater en bibliotheek aan de Torenplein: momenteel gesloten, na realisatie van h

dient het theater annex bibliotheek zich te ontwikkelen tot de culturele huiskamer van Oosterhout. 

Daarvoor beschikt het straks over meerdere zalen en een toegankelijke horecaruimte/leescafé.

. Het speelgoed- en carnavalsmuseum is gehuisvest in een voormalig 

Alle ruimten, met uitzondering van de horeca- en ontvangstruimte, zijn 

ingericht als tentoonstellingsruimte. Multifunctioneel gebruik van deze ruimten is derhalve niet aan de 

het museum gesloten. Dit biedt mogelijkheden voor breder gebruik van de horec

het huidige gebruik van de gebouwen en de ontwikkelingen (nieuwbouw en renovaties) 

worden geconcludeerd dat Oosterhout over ruim voldoende aanbod beschikt om aan de maatschappelijke 

te kunnen voldoen. Sterker: er is sprake van overcapaciteit. Gesteld kan 

het aanbod van maatschappelijke voorzieningen niet in de pas loopt met de maatschappelijke

Vanuit de conclusie dat er in Oosterhout sprake is van overcapaciteit van gebouwen en ruimten voor cultureel 

oor samenvoegen van activiteiten en slim gebruik van ruimten gebouwen 

worden afgestoten, of in elk geval buiten de culturele vastgoedportefeuille 

geplaatst, dient de vraag te worden beantwoord welke gebouwen hiervoor in aanmerking komen en

de gemeente wil/moet behouden. 

De beantwoording hiervan is niet eenduidig. Meerdere criteria spelen immers een rol, zoals:

(mate van huidige leegstand, wat is het ontwikkelingsperspectief 

eenvoudig te plaatsen in andere gebouwen) 

financiën (wat kost het nu, en wat zijn toekomstige investerings- en instandhoudings
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De maatschappelijke vraag is niet uitputtend onderzocht vanuit de gebruikersbehoefte. Daarbij geldt immers 

ook dat de vraag op gebied van kunst en cultuur in belangrijke mate wordt bepaald door het aanbod en de 

r cultureel gebruik is in het kader van dit onderzoek beoordeeld naar het huidig en 

gebruik van de voorzieningen. Daarbij is gezien de ontwikkelingen op het gebied van cultureel 

in meer of mindere mate, 

buiten beschouwing gelaten. Hoewel opgenomen in 

n een bredere functie 

, na vertrek van H19 (nu tijdelijk 

gehuisvest) zal de leegstand verder toenemen. Het gebruik is dan nog maar ca. 15%.  

ruik beperkt. In de avonduren 

vertrek van H19 zal de leegstand 

naar ‘productiehuis voor 

t wasdom te brengen zal de nodige tijd en inspanning vergen. 

Daarbij is het noodzakelijk het gebouw aan de binnenzijde op te knappen en de ruimtelijke indeling 

: momenteel gesloten, na realisatie van het nieuwe gebouw 

dient het theater annex bibliotheek zich te ontwikkelen tot de culturele huiskamer van Oosterhout. 

Daarvoor beschikt het straks over meerdere zalen en een toegankelijke horecaruimte/leescafé. 

smuseum is gehuisvest in een voormalig 

en ontvangstruimte, zijn 

ingericht als tentoonstellingsruimte. Multifunctioneel gebruik van deze ruimten is derhalve niet aan de 

mogelijkheden voor breder gebruik van de horeca- 

en de ontwikkelingen (nieuwbouw en renovaties) kan 

worden geconcludeerd dat Oosterhout over ruim voldoende aanbod beschikt om aan de maatschappelijke 

Gesteld kan dus worden dat 

maatschappelijke vraag (bezien 

sprake is van overcapaciteit van gebouwen en ruimten voor cultureel 

gebouwen verdergaand 

edportefeuille kunnen worden 

geplaatst, dient de vraag te worden beantwoord welke gebouwen hiervoor in aanmerking komen en welke 

zoals: 

 en zijn bij afstoting de 

en instandhoudingskosten) 
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- erfgoed; is het gebouw aangemerkt als cultureel erfgoed of is het een markant, gezichtsbepalend 

gebouw  

- courantheid in de markt (verkoopbaarheid)

Buiten de afzonderlijke criteria is het ambitieniveau van de gemeente van belang

prioritering van de criteria. In onderstaande matrix zijn de criteria bijeengebracht en per gebouw

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Paterserf 10 (de Blikken)

1 Huidige of beoogde functie Multifunctioneel Kunstatelier

2 Multifunctionaliteit Ja, binnen de doelstelling van 

kunstenaarscollectief BOCK.

3 Uitplaatsing mogelijkheden 

huidige gebruikers.

N.v.t. momenteel zwembad. 

4 Financien: Huidig kosten 

(saldo baten/lasten, 

inclusief kapitaallasten)

Het kunstenaarscollectief 

verkrijgt het gebouw op basis 

van recht van opstal. 

Investeringskosten zijn voor 

rekening gebruiker. Anders 

zou het gebouw worden 

gesloopt. Huidige kosten 

houden verband met 

zwembadexploitatie. 

Toekomstige kosten zijn nihil.

5 Financien: Blijvende  kosten 

bij eventuele sluiting*

n.v.t.

6 Besparing bij beeindiging 

functie exclusief subsidie

n.v.t.

7 Investeringskosten bij 

aanhouden functie

Eenmalige bijdrag van € 

20.000,-

8 Cultureel erfgoed Neen, wel markant gebouw

9 Grondpositie behouden 

(herontwikkelings-

mogelijkheden)**

n.v.t.

10 Marktpotentie n.v.t.

*= som kapitaallasten + niet-beinvloedbare kosten

** bijvoorbeeld herontwikkeling t.b.v. woningbouw/appartementen, hospice, kantoorruimten e.d.. De vraag hiernaar is echter gering (zie ook 10.)

Gemeente Oosterhout 

 

; is het gebouw aangemerkt als cultureel erfgoed of is het een markant, gezichtsbepalend 

courantheid in de markt (verkoopbaarheid) 

Buiten de afzonderlijke criteria is het ambitieniveau van de gemeente van belang. Dit in de zi

In onderstaande matrix zijn de criteria bijeengebracht en per gebouw

Paterserf 10 (de Blikken) Sperwerstraat 9 (Outflow)

Wilhelminalaan 57 (de 

Pannehoef)

Multifunctioneel Kunstatelier Voormalig jongerencentrum. 

Nu tijdelijk in gebruik door 

maatschappelijke en 

commerciele organisaties op 

gebied van kunst en cultuur

Voormalig buurthuis. 

Ontwikkeling tot 

Productiehuis voor 

Amateurkunst.

Ja, binnen de doelstelling van 

kunstenaarscollectief BOCK.

Multifunctioneel te gebruiken. 

Het aantal ruimten is echter 

beperkt.

Bijzonder geschikt voor 

multifunctioneel gebruik

N.v.t. momenteel zwembad. Gebruik is beperkt. 

Gebruikers kunnen 

eenvoudig elders worden 

ondergebracht.

De Pannehoef beschikt over 

meer dan 10 kleinere en 

grotere zalen. Hoewel het 

gebruik niet intensief is, is 

uitplaatsing minder 

eenvoudig dan bij Outlfow. 

Het kunstenaarscollectief 

verkrijgt het gebouw op basis 

van recht van opstal. 

Investeringskosten zijn voor 

rekening gebruiker. Anders 

zou het gebouw worden 

gesloopt. Huidige kosten 

houden verband met 

zwembadexploitatie. 

Toekomstige kosten zijn nihil.

Saldo baten en lasten: € 

111.020,-

Saldo baten en lasten: € 

106.462,-

86.524,00€                                 32.436,00€                                 

33.403,00€                                 30.808,00€                                 

Eenmalige bijdrag van € Onbekend, maar het gebouw 

zal moeten worden 

aangepast bij ander cultureel 

gebruik of bij andere 

bestemming.

Budget voor renovatie is 

gereserveerd. Het gebouw is 

ruim 60 jaar oud. Ook in de 

toekomst zullen investeringen 

noodzakelijk zijn.

Neen, wel markant gebouw Neen Gemeentelijk monument

Herontwikkeling mogelijk met 

sloop of grootschalige 

verbouwing.

Herontwikkeling met sloop.

*= som kapitaallasten + niet-beinvloedbare kosten

** bijvoorbeeld herontwikkeling t.b.v. woningbouw/appartementen, hospice, kantoorruimten e.d.. De vraag hiernaar is echter gering (zie ook 10.)

Gezien de leegstand van vastgoed in zijn algemeenheid, kan integraal worden gesteld dat de 

vraag naar dergelijke panden beperkt is.
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; is het gebouw aangemerkt als cultureel erfgoed of is het een markant, gezichtsbepalend 

in de zin van rangorde en 

In onderstaande matrix zijn de criteria bijeengebracht en per gebouw beoordeeld. 

 

Wilhelminalaan 57 (de Zandheuvel 51 (museum Op 

Stelten)

Speelgoed- en 

carnavalsmuseum.

Bijzonder geschikt voor 

multifunctioneel gebruik

Multifunctionaliteit is als 

museum beperkt. Dit geldt wel 

voor de horeca en 

ontvangstruimte.

De Pannehoef beschikt over 

meer dan 10 kleinere en 

grotere zalen. Hoewel het 

gebruik niet intensief is, is 

eenvoudig dan bij Outlfow. 

Niet van toepassing. Gebruik 

hangt samen met de ambitie de 

museumfunctie al dan niet  te 

behouden. De Heemkundekring 

heeft vooral opslagruimte.

Saldo baten en lasten: € Saldo baten en lasten: € 83.391,-

32.436,00 64.794,56€                                      

30.808,00 5.617,00€                                        

Budget voor renovatie is 

gereserveerd. Het gebouw is 

ruim 60 jaar oud. Ook in de 

toekomst zullen investeringen 

Het gebouw is in 2010 volledig 

gerenoveerd en ingericht als 

museum. Eventueel opheffen 

van de functie zou deels 

kapitaalvernietiging betekenen.

Gemeentelijk monument Gemeentelijk monument?

Herontwikkeling met sloop. Herontwikkeling zonder sloop 

** bijvoorbeeld herontwikkeling t.b.v. woningbouw/appartementen, hospice, kantoorruimten e.d.. De vraag hiernaar is echter gering (zie ook 10.)

Gezien de leegstand van vastgoed in zijn algemeenheid, kan integraal worden gesteld dat de 

vraag naar dergelijke panden beperkt is.
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5.3 Aanbevelingen 

5.3.1 het cultureel vastgoed 

Aan de hand van de criteria en financiële aspecten in de matrix 

kan het volgende worden geadviseerd

 

Zwembad/kunstatelier De Blikken 

Doorzetten van het gekozen traject om het gebouw over te dragen aan 

kosten en risico’s zijn voor de gemeente beperkt aangezien het gebouw anders zou worden gesloopt. Daarbij 

wordt een markant gebouw voor de gemeente be

kunstenaarscollectief aan bij de ambities 

 

Outflow 

Advies: definitief afstoten van het gebouw

culturele vastgoedportefeuille te plaatsen. 

gebouw qua ruimtelijke indeling beduidend minder geschikt dan de Nieuwe Pannehoef. 

Het gebouw heeft verder geen historische w

huidige culturele gebruik is beperkt 

andere gebouwen. Zeker als bij eventuele verkoop de kapitaallasten vrijvallen.

 

Museum ‘op Stelten’ 

Het gebruik van het gebouw hangt 

carnavals)museum voor Oosterhout te behouden. De kostprijs die samenhangt met de instandhouding van het 

museum is beperkt ten opzichte van 

voorzieningen in Oosterhout (theater en bibliotheek)

gemeente en daardoor bij uitstek geschikt voor een cultureel gebruik.

De financiële toekomstbestendigheid van de beheerstichting zelf is een aandachtspunt. Het boekjaar 2013 is 

met verlies afgesloten (min € 12.000,

Indien 2014 met een vergelijkbaar resultaat wordt afgesloten dan is de financiële bodem in zicht. De stichting 

beschikt overigens nog wel over een collectievoorziening ad 

Indien de functie van museum zou worden beëindigd is het voormalige schoolgebouw prima geschikt voor de 

huisvesting van andere culturele activiteiten. Bijvoorbeeld de activiteiten die nu in De Nieuwe Pannehoef 

plaats vinden. De parkeergelegenheid is

multifunctioneel cultureel gebruik, 

vereist. 

 

De Nieuwe Pannehoef 

In aanmerking genomen dat de huidige gebruikers van Outf

kunnen worden gehuisvest en dit andersom minder vanzelfsprekend is, pleit voor behoud van De Nieuwe 

Pannehoef ten opzichte van Outflow. De investeringskosten zijn echter substantieel. In de huidige situatie 

een renovatiebudget gereserveerd, maar gezien de leeftijd van het gebouw (60+) en de 

onderhoud (onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw 

investeringen niet uit te sluiten.  

Om de ontwikkeling van De Nieuwe Pannehoef tot Productiehuis voor Amateurs tot een succes te maken dient 

zowel in gebouw als in organisatie, te worden geïnvesteerd. De ruimtelijke indeling van De Nieuwe Pannehoef 

Gemeente Oosterhout 

 

 

Aan de hand van de criteria en financiële aspecten in de matrix en in perspectief van de gemeentelijke ambities 

worden geadviseerd:  

 

Doorzetten van het gekozen traject om het gebouw over te dragen aan het kunstenaarscollectief B.O.C.K

risico’s zijn voor de gemeente beperkt aangezien het gebouw anders zou worden gesloopt. Daarbij 

wordt een markant gebouw voor de gemeente behouden en sluiten de plannen en de doelstellingen van het 

j de ambities van de gemeente Oosterhout (programma 4, de levendige gemeente).

fstoten van het gebouw. Dit geeft richting aan de eerdere keuze om het gebouw uit de 

culturele vastgoedportefeuille te plaatsen. Voor de culturele functie “productiehuis voor amateurs’ is het 

gebouw qua ruimtelijke indeling beduidend minder geschikt dan de Nieuwe Pannehoef.  

geen historische waarde of is evenmin aan te merken als cultureel erfgoed

beperkt en in financieel perspectief levert sluiting per saldo het meest 

Zeker als bij eventuele verkoop de kapitaallasten vrijvallen. 

 direct samen met de ambitie om wel of geen gesubsidieerd (

museum voor Oosterhout te behouden. De kostprijs die samenhangt met de instandhouding van het 

museum is beperkt ten opzichte van musea in zijn algemeenheid en ten opzichte van de 

in Oosterhout (theater en bibliotheek). Het gebouw zelf valt binnen het cultureel erfgoed van de 

gemeente en daardoor bij uitstek geschikt voor een cultureel gebruik. 

De financiële toekomstbestendigheid van de beheerstichting zelf is een aandachtspunt. Het boekjaar 2013 is 

€ 12.000,-). Het Eigen Vermogen heeft per 31-12-2013 een saldo 

Indien 2014 met een vergelijkbaar resultaat wordt afgesloten dan is de financiële bodem in zicht. De stichting 

beschikt overigens nog wel over een collectievoorziening ad € 62.500,-.  

Indien de functie van museum zou worden beëindigd is het voormalige schoolgebouw prima geschikt voor de 

huisvesting van andere culturele activiteiten. Bijvoorbeeld de activiteiten die nu in De Nieuwe Pannehoef 

plaats vinden. De parkeergelegenheid is echter beperkt en wijziging van de functie van museum naar 

 vergt aanpassingen aan indeling en inrichting. Ook dan zijn investeringen 

In aanmerking genomen dat de huidige gebruikers van Outflow relatief eenvoudig in De Nieuwe Pannehoef 

kunnen worden gehuisvest en dit andersom minder vanzelfsprekend is, pleit voor behoud van De Nieuwe 

Pannehoef ten opzichte van Outflow. De investeringskosten zijn echter substantieel. In de huidige situatie 

gereserveerd, maar gezien de leeftijd van het gebouw (60+) en de 

aan de binnenzijde van het gebouw is slecht), zijn ook in de toekomst aanvullende 

ing van De Nieuwe Pannehoef tot Productiehuis voor Amateurs tot een succes te maken dient 

zowel in gebouw als in organisatie, te worden geïnvesteerd. De ruimtelijke indeling van De Nieuwe Pannehoef 
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en in perspectief van de gemeentelijke ambities 

kunstenaarscollectief B.O.C.K. De 

risico’s zijn voor de gemeente beperkt aangezien het gebouw anders zou worden gesloopt. Daarbij 

houden en sluiten de plannen en de doelstellingen van het 

(programma 4, de levendige gemeente). 

e om het gebouw uit de 

Voor de culturele functie “productiehuis voor amateurs’ is het 

 

aan te merken als cultureel erfgoed. Het 

t sluiting per saldo het meest op t.o.v. de 

gesubsidieerd (speelgoed- en 

museum voor Oosterhout te behouden. De kostprijs die samenhangt met de instandhouding van het 

en ten opzichte van de andere culturele 

bouw zelf valt binnen het cultureel erfgoed van de 

De financiële toekomstbestendigheid van de beheerstichting zelf is een aandachtspunt. Het boekjaar 2013 is 

2013 een saldo van € 16.000,-. 

Indien 2014 met een vergelijkbaar resultaat wordt afgesloten dan is de financiële bodem in zicht. De stichting 

Indien de functie van museum zou worden beëindigd is het voormalige schoolgebouw prima geschikt voor de 

huisvesting van andere culturele activiteiten. Bijvoorbeeld de activiteiten die nu in De Nieuwe Pannehoef 

echter beperkt en wijziging van de functie van museum naar 

vergt aanpassingen aan indeling en inrichting. Ook dan zijn investeringen 

low relatief eenvoudig in De Nieuwe Pannehoef 

kunnen worden gehuisvest en dit andersom minder vanzelfsprekend is, pleit voor behoud van De Nieuwe 

Pannehoef ten opzichte van Outflow. De investeringskosten zijn echter substantieel. In de huidige situatie is 

gereserveerd, maar gezien de leeftijd van het gebouw (60+) en de matige staat van 

, zijn ook in de toekomst aanvullende 

ing van De Nieuwe Pannehoef tot Productiehuis voor Amateurs tot een succes te maken dient 

zowel in gebouw als in organisatie, te worden geïnvesteerd. De ruimtelijke indeling van De Nieuwe Pannehoef 
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is met haar grote zaal en muziekkelder wel bij uitstek ges

ook gebruikt door grotere bijeenkomsten van maatschappelijke organisatie als de Zonnebloem en de Bond 

voor Ouderen.  

 

In de volgtijdelijkheid van de keuzes dient eerst de richting te worden bepaald inzak

toekomstbestendigheid en daarmee 

hebben is vooral ook een politiek-bestuurlijke keuze.

Vervolgens kunnen scenario’s ten aanzien van 

tot: 

• de huisvesting van de culturele activiteiten

• het behoud van gebouwen

• de ruimtelijke indeling van gebouwen 

• de relatie tot de noodzakelijke

Ook de mogelijke herontwikkeling van d

Gezien aard, indeling en omvang van het gebouw kan worden gesteld dat de herontwikkelingskansen van 

Zandheuvel 51 (het museum) groter zijn dan van De Nieuwe Pannehoef.

 

Bij implementatie van het scenario met behoud van 

(inclusief activiteitencentra) een omvang van 10 gebouwen (nu 14) :

• 3 activiteitencentra (waarvan 2 met bibliotheekdependance)

• 1 gebouw met een bibliothee

• 2 gebouwen waarin (primair) kunst en cultuureducatie en 

Pannehoef) 

• 2 gebouwen/voorzieningen met een theaterfunctie (incl. openluchttheater)

• 1 museum 

• 1 kunstatelier De Blikken  

 

 

5.3.2 de organisatie van cultuur (

Conform de ambitie van de gemeente Oosterhout 

verbinden van de fysieke en sociale 

De sociale infrastructuur (de culturele organisaties) is 

organisatie heeft zijn eigen juridische entiteit, doelstelling en programma aanbod. Hoewel zeker samenwerking 

wordt nagestreefd en partijen daarvoor open staan, komt dit mo

zijn soms te groot, botsen de karakters of bestaat er verschil van inzicht in de (culturele) doelstellingen. 

Om de samenwerking te bevorderen en partijen te verbinden kan worden overwogen een Culturele Federati

op te richten, waar alle (gesubsid

succesvol te implementeren is professionele aansturing op bestuurlijk of directie/management niveau 

noodzakelijk.  

Ook in andere gemeenten wordt samen

te vrijblijvend karakter waardoor de samenwerking niet echt tot wasdom komt. Als voornaam financier van de 

culturele organisaties, aan de hand van subsidies, heeft de gemeente echter ee

om samenwerking meer ‘regulerend

kan daartoe een passend model zijn. De opdracht aan de Culturele Federatie zou

• integraal uitvoering geven aan het gemeentelijk cultu
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is met haar grote zaal en muziekkelder wel bij uitstek geschikt voor haar functie. Daarbij wordt de grote zaal 

ook gebruikt door grotere bijeenkomsten van maatschappelijke organisatie als de Zonnebloem en de Bond 

In de volgtijdelijkheid van de keuzes dient eerst de richting te worden bepaald inzak

toekomstbestendigheid en daarmee behoud van het museum. De ambities om een museum in de gemeente te 

bestuurlijke keuze. 

Vervolgens kunnen scenario’s ten aanzien van De Nieuwe Pannehoef en het museum worden bezien in r

de huisvesting van de culturele activiteiten,  

behoud van gebouwen als cultureel erfgoed,  

de ruimtelijke indeling van gebouwen  

noodzakelijke instandhoudingskosten en investeringen.  

Ook de mogelijke herontwikkeling van de gebouwen speelt bij eventuele, toekomstige leegstand een rol. 

Gezien aard, indeling en omvang van het gebouw kan worden gesteld dat de herontwikkelingskansen van 

groter zijn dan van De Nieuwe Pannehoef. 

Bij implementatie van het scenario met behoud van het museum, heeft de culturele vastgoedportefeuille 

(inclusief activiteitencentra) een omvang van 10 gebouwen (nu 14) : 

3 activiteitencentra (waarvan 2 met bibliotheekdependance) 

1 gebouw met een bibliotheekfunctie 

2 gebouwen waarin (primair) kunst en cultuureducatie en –activiteiten plaats vinden (H19 en De Nieuwe 

2 gebouwen/voorzieningen met een theaterfunctie (incl. openluchttheater) 

cultuur (verbinding) 

e ambitie van de gemeente Oosterhout ligt de komende jaren de uitdaging op cultureel gebied in het 

verbinden van de fysieke en sociale infrastructuur. De fysieke infrastructuur is in dit rapport belicht. 

tuur (de culturele organisaties) is in Oosterhout sterk versnipperd. Elke culturele 

organisatie heeft zijn eigen juridische entiteit, doelstelling en programma aanbod. Hoewel zeker samenwerking 

wordt nagestreefd en partijen daarvoor open staan, komt dit moeizaam van de grond. De individuele belangen 

karakters of bestaat er verschil van inzicht in de (culturele) doelstellingen. 

Om de samenwerking te bevorderen en partijen te verbinden kan worden overwogen een Culturele Federati

op te richten, waar alle (gesubsidieerde) partijen in Oosterhout verplicht worden ondergebracht. Om dit 

succesvol te implementeren is professionele aansturing op bestuurlijk of directie/management niveau 

Ook in andere gemeenten wordt samenwerking tussen culturele organisaties gestimuleerd. Vaak heeft dit een 

te vrijblijvend karakter waardoor de samenwerking niet echt tot wasdom komt. Als voornaam financier van de 

, aan de hand van subsidies, heeft de gemeente echter een belangrijk sturingsinstrument 

regulerend’ op te leggen. Het van gemeentezijde initiëren van een Culturele Federatie 

kan daartoe een passend model zijn. De opdracht aan de Culturele Federatie zou bijvoorbeeld

itvoering geven aan het gemeentelijk cultuurbeleid; 
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Daarbij wordt de grote zaal 

ook gebruikt door grotere bijeenkomsten van maatschappelijke organisatie als de Zonnebloem en de Bond 

In de volgtijdelijkheid van de keuzes dient eerst de richting te worden bepaald inzake de 

De ambities om een museum in de gemeente te 

worden bezien in relatie 

e gebouwen speelt bij eventuele, toekomstige leegstand een rol. 

Gezien aard, indeling en omvang van het gebouw kan worden gesteld dat de herontwikkelingskansen van 

museum, heeft de culturele vastgoedportefeuille 

activiteiten plaats vinden (H19 en De Nieuwe 

op cultureel gebied in het 

De fysieke infrastructuur is in dit rapport belicht.  

sterk versnipperd. Elke culturele 

organisatie heeft zijn eigen juridische entiteit, doelstelling en programma aanbod. Hoewel zeker samenwerking 

eizaam van de grond. De individuele belangen 

karakters of bestaat er verschil van inzicht in de (culturele) doelstellingen.  

Om de samenwerking te bevorderen en partijen te verbinden kan worden overwogen een Culturele Federatie 

partijen in Oosterhout verplicht worden ondergebracht. Om dit 

succesvol te implementeren is professionele aansturing op bestuurlijk of directie/management niveau 

werking tussen culturele organisaties gestimuleerd. Vaak heeft dit een 

te vrijblijvend karakter waardoor de samenwerking niet echt tot wasdom komt. Als voornaam financier van de 

n belangrijk sturingsinstrument 

’ op te leggen. Het van gemeentezijde initiëren van een Culturele Federatie 

bijvoorbeeld kunnen zijn: 
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• het stimuleren en realiseren van een gezamenlijk aanbod;

• het beheer, gebruik en (onder)verhuur van het culturele vastgoed;

• promotie en marketing van 

Door de centrale regiefunctie kan gebruik en bezetting van het cultureel vastgoed efficiënter worden 

georganiseerd. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de ambitie om de fysieke en sociale infrastructuur te 

verbinden.  

Voorwaarde voor een dergelijk model is dat de Culturele

de verbindingen te realiseren. Dat zou kunnen betekenen dat organisaties op onderdelen minder 

zijn dan in de huidige situatie. In een uitgewerkt model op langer termijn zou je ook bestuurlijk alle o

onder één paraplu kunnen brengen.
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het stimuleren en realiseren van een gezamenlijk aanbod; 

beheer, gebruik en (onder)verhuur van het culturele vastgoed; 

promotie en marketing van het culturele programma en diensten. 

egiefunctie kan gebruik en bezetting van het cultureel vastgoed efficiënter worden 

georganiseerd. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de ambitie om de fysieke en sociale infrastructuur te 

Voorwaarde voor een dergelijk model is dat de Culturele Federatie ook de bevoegdheden en mandaten heeft 

de verbindingen te realiseren. Dat zou kunnen betekenen dat organisaties op onderdelen minder 

zijn dan in de huidige situatie. In een uitgewerkt model op langer termijn zou je ook bestuurlijk alle o

onder één paraplu kunnen brengen. 
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egiefunctie kan gebruik en bezetting van het cultureel vastgoed efficiënter worden 

georganiseerd. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de ambitie om de fysieke en sociale infrastructuur te 

Federatie ook de bevoegdheden en mandaten heeft 

de verbindingen te realiseren. Dat zou kunnen betekenen dat organisaties op onderdelen minder autonoom 

zijn dan in de huidige situatie. In een uitgewerkt model op langer termijn zou je ook bestuurlijk alle organisaties 


