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Voorwoord 
 
Wij Oosterhouters zijn er misschien te veel aan gewend geraakt, maar mensen die van buiten ko-
men valt het wel op: wat heeft Oosterhout toch een bloeiend cultureel leven. Het theater, de ateliers, 
de leszalen zitten vol. Overal in de stad vind je acteurs, muzikanten, koren en beeldend kunste-
naars. 
Soms werken ze in hun eentje aan een kunstwerk, maar veel vaker komen ze samen in een van de 
vele verenigingen die Oosterhout kent. Om er samen iets moois van te maken. 
 
Niks meer aan doen, zou je kunnen zeggen. Het is goed zo.  
Maar daar nemen wij in Oosterhout geen genoegen mee. Want iets wat goed is, kan altijd beter. En 
op het moment dat je geen ambities meer hebt, begint het verval. 
 
Maar wat zou dan beter kunnen? 
Nou, om te beginnen zou wat meer samenwerking tussen al die kunstzinnige mensen die in de stad 
actief zijn nog veel mooiere dingen voor Oosterhout kunnen voortbrengen. Samenwerking levert 
nieuwe ideeën op en die zorgen weer voor nieuwe dynamiek en nieuw publiek.  
En dat is precies wat wij willen: de breedte in. Kunst en cultuur zijn te waardevol om te beperken tot 
een select gezelschap. Iedereen die dat wil moet mee kunnen genieten. 
 
Daarom steekt het gemeentebestuur veel geld en energie in Huizen voor Cultuur, Erfgoed en Ama-
teurs. Om er voor te zorgen dat cultuurliefhebbers elkaar daar kunnen vinden. Om samenwerking 
onontkoombaar te maken. En daarom zorgen wij voor de mensen en de middelen, die het gemakke-
lijk maken om kunst en cultuur op een hoger niveau te krijgen. 
 
Het gemeentebestuur zorgt met andere woorden voor vruchtbare grond. Voor het culturele veld ligt 
de mooiste taak te wachten: jullie mogen zaaien en al die duizenden bloemen laten bloeien.  
 
 
 
Carla Bode-Zopfi 
Wethouder Cultuur 
 
 
 
 
 
 
In bijgaande dvd laten vertegenwoordigers van het culturele veld weten hoe zij binnen hun eigen 
terrein de toekomst van Oosterhout zien. 
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1. Het culturele leven van Oosterhout 
 
Deze cultuurvisie is een actualisering van de basisnota Cultuur in Beweging 2003-2007. Deze oor-
spronkelijke visie staat nog steeds. Een groot gedeelte is gerealiseerd. Sommige uitgangspunten 
moeten echter herijkt worden als gevolg van voortschrijdend inzicht, ontwikkelingen in het landelijke 
en provinciaal cultureel beleid en kansen die op ons pad zijn gekomen.  
 
Oosterhout kent een rijk cultureel leven. Het aantal mensen dat zich op een of andere manier met 
kunst en cultuur bezig houdt is haast ontelbaar. Culturele voorzieningen en activiteiten maken deze 
Familiestad aantrekkelijk. Aantrekkelijk voor eigen inwoners, voor toeristen en als vestigingsplaats 
voor ondernemingen en hun personeel. 
Een grote bijdrage aan dat culturele leven leveren de amateurs en de vrijwilligers. Als er ergens 
sprake is van cultureel bewustzijn, dan is het wel bij de inwoners die actief en zonder financieel be-
lang een bepaalde vorm van kunst beoefenen. Ontelbare concerten, tentoonstellingen en voorstel-
lingen worden door amateurkunstbeoefenaars en vrijwilligers gerealiseerd. Op hun beurt geven zij 
hun enthousiasme weer door aan hun fans. 
Bovendien leveren de (semi)professionele instellingen in Oosterhout een enorme bijdrage aan het 
culturele klimaat. De vraag naar voorstellingen en activiteiten van theater De Bussel, Theek 5, H19 
en het Filmtheater overstijgt het aanbod. De plaatselijke musea en kleine podia worden goed be-
zocht. 
 

1.1. Ambities 
 
Maar we kunnen nog veel meer in Oosterhout! Het gemeentebestuur wil de komende vier jaar hel-
pen bouwen aan een nog rijker en gevarieerder aanbod van culturele activiteiten in aantrekkelijke 
accommodaties voor alle leeftijdsgroepen in Oosterhout. Vóór de Oosterhouters, maar vooral samen 
�et de inwoners van Oosterhout.  
Daarom hebben we in juni 2008 alle vertegenwoordigers van de Oosterhoutse culturele wereld en 
andere belangstellenden uitgenodigd in Slotje Brakestein om met ons mee te denken over het cultu-
rele leven van de nabije toekomst. Die ontmoeting heeft veel informatie opgeleverd voor deze cul-
tuurvisie. Vooral de nadruk die de amateurclubs leggen op netwerken en samenwerken hebben we 
in onze oren geknoopt. 
 
Ook de gemeentelijke vernieuwingsprogramma’s Centrum+, Jong en Samenleving hebben hun ver-
nieuwende invloed op deze cultuurnota gehad. Allereerst straalt hun werkwijze door in deze nota: 
het betrekken van het culturele veld in het beleid van de gemeente, maar in het verlengde daarvan 
ook het toekennen van verantwoordelijkheden aan het veld. Verder zijn inhoudelijke ideeën als zap-
budgetten en de ideeënfabriek afkomstig uit deze programma’s. 
  
Een van de belangrijkste speerpunten in deze nota wordt ‘ontmoeten en samenwerken’. De ge-
meente Oosterhout wil de ontmoeting tussen al die mensen die in Oosterhout met kunst en cultuur 
bezig zijn – professionals en amateurs – uitgebreid faciliteren. In het vervolg op die ontmoetingen 
wordt ook samenwerking tussen deze groepen gestimuleerd. Het geeft ons kansen om: 

• een groter publiek te bereiken 
• meer jongeren bij cultuur te betrekken 
• de culturele dynamiek te vergroten en 
• vernieuwend bezig te zijn. 
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Ontmoeting vraagt allereerst om een ontmoetingsruimte. Daarom zijn ambitieuze plannen ontwik-
keld voor het Huis voor Cultuur in het Santrijngebied, waarin de professionele instellingen unieke 
kansen krijgen om samen te gaan werken in een tot de verbeelding sprekende ruimte. 
Het pand van De Zandheuvelschool kan al vanaf 2009 gebruikt gaan worden voor cultuurhistorische 
en museale activiteiten. Het wordt een Huis voor Erfgoed met het speelgoedmuseum Op Stelten als 
belangrijkste bewoner. 
De amateurverenigingen dromen van een Huis voor Amateurs, waar zij elkaar tegen komen en waar 
zij hun krachten kunnen bundelen. Een plek voor repetities, ontmoeting en presentatie. Velen den-
ken daarbij in eerste instantie aan De Schervenheuvel, dat op dit moment ruimte biedt aan een be-
perkt aantal culturele instellingen.  
 
Het is de overtuiging van het gemeentebestuur dat we - door al die ontmoetingen van enthousiaste 
mensen uit verschillende culturele werelden - samen aan een Familiestad bouwen, waarin kunst en 
cultuur tot volle bloei kunnen komen. 
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2. Nieuwe bronnen 
 
Deze cultuurvisie is een actualisering van de nota Cultuur in Beweging (uit 2003). Het is een afge-
wogen mix geworden van de beste en meest bruikbare adviezen uit de volgende bronnen.  
 

• Evaluatie Cultuurnota 2003-2007 
• Bijeenkomst met het culturele veld van Oosterhout en andere belangstellenden in slotje 

Brakestein 
• Gemeentelijke ontwikkelingen 
• Landelijk en provinciaal cultuurbeleid 

 

2.1. Evaluatie cultuurnota 
 
In de periode 2003 – 2008 zijn bijna alle actiepunten uit de nota “Cultuur in beweging” uitgevoerd. 
Daarnaast is jeugdtheaterschool De Kluiz gestart, is Cultural Hangout Outflow geopend en is het 
bureau voor cultuureducatie CLIP (Cultuureducatie Leraren en leerlingen informatiepunt) opgericht. 
Na de depressie van Basis in Balans hebben organisaties, individuen en gemeente hun schouders 
in 2003 onder Cultuur gezet en een enorme drive weten te ontwikkelen. Dit mede door een aanzien-
lijke structurele verhoging van het gemeentelijke cultuurbudget. In die vaart zijn niet alleen de voor-
nemens van de nota “Cultuur in beweging 2003 - 2007” uitgevoerd, maar zijn ook andere plannen 
zoals het ombouwen van jongerencentrum de Toonzaal naar Cultural Hangout Outflow gerealiseerd.  
 
Wij kunnen tevreden zijn over de culturele prestaties van de grote instellingen in Oosterhout, maar 
de vraag naar voorstellingen en activiteiten van Theater de Bussel, Theek 5, H19 Centrum voor de 
Kunsten en Filmtheater overstijgt het aanbod. Met de realisatie van een Huis voor Cultuur wordt 
ingespeeld op de ruimtebehoefte van en de efficiënte afstemming tussen deze instellingen.  
 
De uitgangspunten in “Cultuur in beweging” zijn nog steeds actueel en kunnen ook in de volgende 
periode gebruikt worden. Er zijn veel activiteiten ontwikkeld in de afgelopen periode en er is veel in 
gang gezet. Maar er is een nieuwe visie nodig om tot nog meer vernieuwing, samenwerking, groter 
publieksbereik en bereik van jongeren te komen. 
 

2.2. Bijeenkomst Brakestein 
 
Op de Brakesteinbijeenkomst van 18 juni is een aantal gemeentelijke uitgangspunten gespiegeld 
aan het culturele veld. Onderwerpen die door deze bijeenkomst op de kaart zijn gezet zijn: meer 
cultureel ondernemerschap; meer netwerkmogelijkheden; het structureel uitwisselen van ervaringen; 
een duidelijke positionering van CUST; het instellen van een cultuurintermediair en de mogelijke 
clustering van erfgoedexpertise. Ook het onderzoek naar betere faciliteiten voor het amateurveld, 
zoals een Huis voor de Amateurs, is een verdieping die ter sprake kwam tijdens de bijeenkomst.  
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2.3. Gemeentelijke ontwikkelingen 
 
De werkwijze van alliantiemanagement is doorgetrokken. Dit betekent dat er gebruik gemaakt wordt 
van de capaciteit van de stad. Externe en interne partners maken samen vernieuwend beleid en 
uitvoeringsmodellen. De ideeën van de Brakesteinbijeenkomst zijn uitgewerkt en sluiten aan bij de 
bijzondere gemeentelijk programma’s Jong, Samenleving en Actieplan Stadshart.  
 

2.4. Cultuurbeleid in land en in de provincie 
 
Oosterhout is geen cultureel eiland. Een aantal ontwikkelingen in de regio, de provincie en het land 
heeft ook invloed op het Oosterhoutse culturele leven. Dat biedt Oosterhout ook kansen, zowel in-
houdelijk als financieel. In een korte schets geven we enkele ontwikkelingen weer die voor Ooster-
hout relevant kunnen zijn (zie ook bijlage 2) 
 

2.4.1. Landelijk beleid 
 
Cultureel ondernemerschap 
In het advies ‘Meer draagvlak voor cultuur’ van de Commissie Cultuurprofijt worden aanbevelingen 
gedaan voor versterking van de bedrijfsvoering van alle structureel door het rijk gesubsidieerde cul-
turele organisaties. Gesubsidieerde instellingen moeten 20 tot 25 procent eigen inkomen gaan ge-
nereren en moeten eigen reserves op gaan bouwen. Zij worden hierbij wel ondersteund door het rijk.  
Ook in Oosterhout bestaat steeds meer de behoefte aan sterk cultureel ondernemerschap van ge-
subsidieerde instellingen, waarvoor de gemeente de voorwaarden dient te scheppen.  
 
Combifuncties 
Vanaf 2008 wil het kabinet het beleid op het terrein van (brede) scholen, sport en cultuur bundelen. 
Oosterhout is een van negentig gemeentes die vanaf 2009 structureel gebruik kunnen maken van 
een rijkssubsidie voor inzet van professionals die een brug vormen tussen scholen, sport en cultuur, 
de zogenaamde combi(natie)functies.  

Mediawijsheid 
Volgens de Raad voor Cultuur moeten alle burgers in Nederland mediawijs worden. Mediawijsheid 
betekent ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch 
en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde we-
reld’. Zij zijn niet langer de ‘ontvangers’ van informatie die beschermd moeten worden maar maken 
als actieve burgers gebruik van de media. 
De discussie over mediawijsheid, richt zich vaak vooral op nieuwe media als internet. Maar ook bij 
traditionele media als pers, radio en televisie is het belangrijk om vragen te stellen als: wie is de 
afzender, hoe betrouwbaar is de informatie, wat betekent het voor mij? De overheid vraagt zich af of 
burgers voldoende toegerust zijn op de multimediale maatschappij. Juist omdat burgers door de 
overheid steeds meer aangesproken worden op de eigen verantwoordelijkheid.  
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2.4.2. Provinciaal beleid 
 
Cultuurparticipatie 
De provincies krijgen de opdracht om uitvoering te geven aan het landelijk beleid om cultuurpartici-
patie van alle burgers te stimuleren. Speerpunten hierbinnen zijn diversiteit, vernieuwing en veran-
kering. De provincie heeft nog niet besloten hoe het Programmafonds Cultuurparticipatie precies 
vorm te geven. Nadruk zal hoe dan ook liggen op cultuureducatie, amateurkunst en leefbaarheid. 
Inmiddels staat wel vast dat de provincie voornemens is om de subsidiering voor cultuureducatie 
(Marktplaats voor cultuureducatie) in de komende periode door te zetten. Dit is een kans voor de 
continuering van CLIP in Oosterhout.  
 
Museumbeleid 
Cultureel erfgoed blijkt ook een speerpunt van het provinciaal beleid. De provincie zet in op een 
(forse) versterking van de musea van Noord-Brabant op velerlei vlakken. De provincie stuurt op 
diversiteit, toegankelijkheid, identiteit, vernieuwing en organiserend vermogen. Voor Oosterhout ligt 
hier een kans voor de inrichting van de Zandheuvelschool als museum c.q. cultuurhistorisch gebouw 
en voor de vernieuwing van Speelgoedmuseum Op Stelten.  
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3. Nieuwe speerpunten voor cultuur 
 
In de cultuurnota Cultuur in Beweging (2003) zijn zes uitgangspunten vastgesteld. Op basis van 
toenmalig landelijk beleid en stedelijke ontwikkeling is beleid geschreven vanuit: 
 

• Voeren van regie, de gemeente voert de regie, maar voert zelf niet uit. 
• Voorwaarden scheppen, de gemeente schept de randvoorwaarden  
• Verbreden, cultuur is breed bekend en in principe voor iedereen in even grote mate bereik-

baar. 
• Verjongen, willen jongeren er plezier in hebben om tijdens hun volwassen leven actief en 

passief aan cultuur deel te nemen, dan zal daarvoor tijdens hun jeugd het fundament moe-
ten worden gelegd.  

• Vernieuwen, cultuur is bij uitstek gebaat bij dynamiek. Dat betekent onder andere dat de 
gemeente stuurt op (ver)nieuwe(nde) initiatieven en veel minder op het in stand houden van 
bestaande structuren. 

• Versterken, samenwerking tussen instellingen en verenigingen leidt niet alleen tot culturele 
meerwaarde, maar kan ook het draagvlak voor cultuur onder de Oosterhoutse bevolking 
vergroten en versterken.  

 
Op basis van deze zes uitgangspunten en met de vernieuwde kennis en ervaring die we opgedaan 
hebben in onze contacten met de culturele wereld, komen we tot een aantal overwegingen die lei-
den tot nieuwe speerpunten.  
 

3.1. Overwegingen 
 
Laat duizend bloemen bloeien in Oosterhout  
Laten we niet alle energie richten op het kweken van een paar – hele mooie - rozen en de rest laten 
verpieteren! We maken dus de keuze om niet alles in te zetten op die paar mensen van excellent 
talent, maar kweken bij velen de liefde voor de vele facetten van cultuur. We kiezen dus voor de 
breedte. Als cultuurliefhebber kun je in Oosterhout aan alles proeven, hier kun je kijken waar je 
krachten en talenten liggen. In je toekomst komen die talenten vanzelf tot verdere bloei. In dat 
groeiproces wil de gemeente graag de hovenier zijn; die op tijd zaait, bemest, wiedt en snoeit.  
 
Diversiteit en educatie bevorderen dat cultuur meer mensen bereikt 
Wij scheppen de mogelijkheden om van cultuurconsumenten ook cultuurproducenten te maken. Het 
mes snijdt daarbij aan twee kanten. Het culturele veld heeft er wat aan, maar voor de ontwikkeling 
van de mens zelf is het ook interessant. 
 
Gebruikers in algemene zin en jongeren in het bijzonder worden nadrukkelijk betrokken bij nieuwe 
ontwikkelingen. 
We luisteren naar de ‘gebruikers’ van cultuur en nemen hen serieus! De gemeente wil in voortdu-
rend overleg met cultuurgebruikers ‘maatwerk’ maken van het culturele leven in de stad. Overleg en 
samenwerking staan open voor alle groeperingen, dus ook voor jongeren. Ook hen laten we mee-
denken in nieuwe ontwikkelingen en we geven hen het vertrouwen om de culturele ontmoetingen te 
organiseren die voor hen belangrijk zijn. 
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Innovatie door samenwerking 
De gemeente Oosterhout gelooft dat burgers door samen op te trekken een goede kwaliteit van 
leven kunnen realiseren. Dagelijks leven in een stad brengt ook voor de stadsbewoners verantwoor-
delijkheden met zich mee, ook voor het culturele leven. Met elkaar bepaal je de kracht en de impact 
daarvan. Het gemeentebestuur zorgt voor de voorwaarden, maar verwacht van de inwoners dat zij 
samen de mogelijkheden ten volle benutten. 
 
Cultureel ondernemerschap 
De professionele culturele instellingen zijn voor hun bedrijfsvoering voor een groot deel afhankelijk 
van gemeentelijke subsidies. Ook veel amateurverenigingen zouden het zonder gemeentelijke sub-
sidies niet redden. Maar deze subsidies zijn niet vanzelfsprekend. De culturele wereld heeft veel 
meer mogelijkheden om ondersteuning in de samenleving te vinden. Daar kan de gemeente een 
voorwaardenscheppende, ondersteunende rol in spelen.  
 

3.2. Nieuwe speerpunten 
 
Zo komen wij, geïnspireerd door het landelijke beleid, tot drie nieuwe speerpunten van beleid, waar-
in bovenstaande uitgangspunten zijn samengevat. Het cultureel beleid is zowel op professionals als 
op amateurs gericht:  
 

 
1. Participatie : Diversiteit en educatie bevorderen dat cultuur meer mensen bereikt. (Uit-

gangspunten ‘Verbreden en Verjongen’) 
2. Innovatie : Meer samenhang en minder schotten tussen de organisaties en tussen de secto-

ren om zo experiment en vernieuwing van de grond te tillen. (uitgangspunten vernieuwing 
en versterking) 

3. Cultureel ondernemerschap : Het vermogen van culturele organisaties om eigen inkom-
sten te verwerven maakt de cultuursector tot een sector die stevig op eigen benen staat en 
verankerd is in de maatschappij. Subsidie is daarbij niet vanzelfsprekend. Een sterke cul-
tuursector is in staat om zijn eigen inkomsten te verwerven. Dit geeft een brede basis aan 
alle culturele initiatieven. (Voorwaarden scheppen en voeren van regie) 

 

 
In de volgende hoofdstukken worden bovenstaande speerpunten verder uitgewerkt in actiepunten 
die passen bij de huidige knelpunten en vragen in Oosterhout.  
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4. Participatie 
 
Diversiteit en educatie bevorderen dat cultuur meer mensen bereikt. 
 
Oosterhout investeert niet zozeer in het verder uitwerken en benutten van talent naar de landelijke 
podia en de grote galeries. Opleidingen en mogelijkheden buiten de gemeentegrenzen zijn daar 
beter in. De gemeente Oosterhout schept de voorwaarden voor een goed klimaat voor de amateur-
kunstbeoefenaars waarin iedereen goed kan gedijen. Laat duizend bloemen bloeien! 
 
Een amateurkunstenaar wil doen, leren en laten zien. Daarvoor zijn nodig: faciliteiten, begeleiding, 
educatie, een netwerk, informatie, publiek en subsidie. Om met de subsidie te beginnen: de subsi-
dieregels voor cultuur zijn recentelijk, in 2007, herzien en vastgesteld. Binnen het totale budget van 
€ 155.000 is € 35.000 gereserveerd voor projectsubsidie.  
 
Daarnaast wordt er, vanuit het gemeentelijk evenementenbeleid, jaarlijks een bedrag van € 35.000 
beschikbaar gesteld ter ondersteuning van evenementen. De vergunningverlening wordt vergemak-
kelijkt en de gemeente faciliteert waar mogelijk. De praktijk laat zien dat hiermee voorlopig voldoen-
de ruimte is gecreëerd voor nieuwe activiteiten en voor eenmalige projecten.  
 
Naast de subsidiering wordt jaarlijks een cultuurprijs uitgereikt ter waarde van € 2.500 en een cul-
tuurpenning. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen professionele en amateurstatus. Wat telt is 
de bijzondere mate waarin een kunstzinnig product wordt neergezet. Het streven is om minstens 
één project voor en door jongeren te nomineren. 
 
Bijna de helft van de Brabanders houdt zich bezig met een of andere vorm van kunstbeoefening en 
ook de Oosterhouters voldoen aan dat plaatje. Ongeveer een derde deel daarvan beoefent kunst in 
georganiseerd verband. Oosterhout kent dan ook een groot aantal verenigingen en zelfstandige 
kunstenaars. In het gemeentelijk bestand zijn ca. 250 adressen van culturele instellingen, verenigin-
gen en zelfstandigen bekend. 
 

4.1. Ambities en wensen van amateurkunstenaars 
 

Actie 1 Betaalbare podia 

Betaalbare podia met professionele licht- en geluidstechniek zijn ook voor amateurkunstenaars 
van belang. Regelmatig wordt gevraagd of de kosten voor het gebruik van theater de Bussel 
omlaag kunnen, dit ondanks de subsidie en de aangepaste prijzen voor amateurgebruikers van 
de Bussel. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar een mogelijke eenmalige investering in ap-
paratuur voor theater de Bussel waardoor men meer faciliteiten krijgt voor dezelfde huurprijs. 
 
Daarnaast worden er geen uitzonderingen meer gemaakt voor activiteiten zoals carnaval of 
Sportgala, iedere gebruiker van de Bussel betaalt huur, met als enig onderscheid commercieel 
of niet-commercieel. Gelijke monniken, gelijke kappen.  
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Actie 2 Decor en kledingdepot 

Naast het gebruik van betaalbare podia in de stad, wordt herhaaldelijk geopperd dat het zinvol is 
om decor en kleding voor uitvoeringen op één centraal punt onder te brengen en ter beschikking 
te stellen aan iedereen die aankleding nodig heeft voor een uitvoering. Daarom wordt er samen 
met belanghebbenden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een centrale plek waar 
vandaan zowel opbouw van decors als opslag en uitleen van decors en kleding geregeld kun-
nen worden. De Mienushal of de Schervenheuvel biedt wellicht ruimte voor een dergelijk depot. 
Dit willen wij zeker bij het onderzoek betrekken.  

 

Het culturele veld in Oosterhout is wat versnipperd en kent nogal wat éénpitters. De verenigingen 
geven aan dat zij grote behoefte hebben aan netwerkvorming en ondersteuning bij samenwerking. 
Ook is er grote behoefte aan een soort ‘culturele wegwijzer’, een loket waar je de weg gewezen 
wordt door de jungle van subsidies, vergunningen, fondswervingen en samenwerkingsverbanden.  
 
In het bijzonder programma Samenleving - dat parallel aan deze cultuurnota wordt ontwikkeld - wor-
den initiatieven ontplooid, die ook handen en voeten kunnen geven aan deze cultuurnota. Evenals 
deze cultuurvisie steekt het programma Samenleving in op innovatie, participatie en cultureel onder-
nemerschap. Alleen kent het programma Samenleving een breder werkterrein dan enkel cultuur. 
 
Zo wordt binnen het programma Samenleving een start gemaakt met de ‘ideeënfabriek’; een groep 
door de wol geverfde Oosterhoutse organisatoren, die nieuwe onervaren initiatiefnemers verder op 
weg helpen. Dankzij die ideeënfabriek kunnen groepen die nu nog een ondergeschikte rol in de 
samenleving spelen (zoals jongeren en allochtonen) actiever worden, ook op cultureel gebied. 
 
Een tweede initiatief waarvan het culturele veld de vruchten kan plukken is de oprichting van een 
stichting die maatschappelijk betrokken ondernemers uit Oosterhout verenigt. Deze stichting kan 
nieuwe initiatieven koppelen aan financiering door ondernemers. Het speerpunt cultureel onderne-
merschap uit deze cultuurnota zou met zo’n stichting meteen vleugels kunnen krijgen. 
 
In de aanpak van het programma Samenleving wordt het instellen van een verenigingsaccount (lo-
ket of persoon) voorgesteld, waardoor contacten tussen groepen uit de samenlevingen (verenigin-
gen) en verschillende afdelingen van het gemeentehuis soepel kunnen verlopen. Deze functie zou 
ook voor cultuur ingezet kunnen worden. 

 
Actie 3 Culturele Wegwijzer 

Er bestaat behoefte aan een culturele wegwijzer. Een persoon of loket waardoor je de weg ge-
wezen wordt naar alle subsidiemogelijkheden, vergunningverplichtingen, fondswerving, ontmoe-
tingsplaatsen, repetitieruimtes, atelier- en expositieruimte en podia. In het gemeentehuis is veel 
kennis aanwezig, maar die kennis is niet toegankelijk voor iedereen. Samen met het culturele 
veld gaat onderzocht worden hoe de beste verbinding gemaakt kan worden tussen de kennis in 
het gemeentehuis en de capaciteiten van het culturele veld. Studenten van de Oosterhoutse 
Mbo-opleiding Flash kunnen daar wellicht via hun stage een bijdrage aan leveren. Ook de mo-
gelijkheden van Uitpunt, VIP en VVV worden daarin meegenomen. 

 
Cultuurstichting Oosterhout (CUST) behartigt de belangen van het gehele culturele werkveld van 
amateurs en adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente. De rol van CUST is daarnaast die 
van makelaar om bestaande initiatieven met elkaar te verbinden. CUST adviseert maar voert niet 
uit. CUST moet de motor zijn bij het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden. CUST organi-
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seert hiertoe twee of drie netwerkbijeenkomsten per jaar en voert de voorbereiding en selectie voor 
de gemeentelijke prijsuitreiking uit. In de praktijk blijkt het voor CUST echter wel moeilijk om invloed 
uit te oefenen op gemeentelijke planvorming en samenwerking in het culturele veld te stimuleren.  
 

Actie 4 CUST 

CUST dient zich duidelijker te profileren en maakt een plan van aanpak voor de komende twee 
jaar. Na deze periode worden de resultaten geëvalueerd. Het gemeentebestuur zal CUST bij al-
le relevante onderzoeken en beslissingen op cultureel terrein betrekken en hen een duidelijke 
stem geven.  

 

4.2. Beeldende kunst 
 
De gemeente zal, waar mogelijk, eigen gebouwen voor expositie beschikbaar stellen. Dat kunnen 
leegstaande gebouwen zijn, maar ook gebouwen die nog in gebruik zijn. Daarbij geldt wel de af-
spraak dat de gebruiker van het gebouw verantwoordelijk is voor de organisatie en de kosten die de 
exposities met zich meebrengen.  
 
De gemeente ziet voor zichzelf geen makelaarsrol weggelegd waar het gaat om de huur en verhuur 
van lesruimte of atelierruimte voor beeldend kunstenaars. Het zal van het cultureel onderne-
merschap van de kunstenaars en van de organisatie van de beeldende kunstenaars afhangen of 
daar oplossingen voor gevonden kunnen worden.  
 
       Actie 5 

De gemeente stelt samen met CUST en de VOBK een lijst op van gebouwen die op de korte of 
lange termijn in aanmerking komen voor expositieruimte.  

 
Zoals is vastgesteld in de Cultuurnota van 2003, wordt kunst in de openbare ruimte onderdeel van 
de opdracht voor stedelijke ontwikkelingen. Deze wordt gefinancierd door in de berekeningen een 
percentage te reserveren voor kunst en door actief in te spelen op de bereidheid van veel particulie-
re ontwikkelaars ook in kunst te investeren. 
 
Bij de aankoop van beeldende kunst zullen de Oosterhoutse beeldende kunstenaars op de hoogte 
gesteld worden van de te volgen procedure en van de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de 
opdracht. In de kunstcommissie die het college adviseert over de te verstrekken opdracht zal een 
externe deskundige plaatsnemen. 
 

4.3. Cultuureducatie 

Cultuureducatie 
Vaak bieden amateurverenigingen zelf cursussen voor hun leden, vooral in de muziekwereld. Ook 
het Zoldertejater heeft een eigen jeugdafdeling en de Turkse migrantengroep probeert via jeugd-
dansgroep Nazar de traditionele dansen levend te houden. Voor de ongeorganiseerde amateurkun-
stenaars bestaan deze mogelijkheden uiteraard niet. Zij zijn aangewezen op het aanbod van H19, 
centrum voor de kunsten of het aanbod van bijvoorbeeld particuliere instellingen zoals dansscholen, 
muziekdocenten of beeldend kunstenaars. 
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H19, Centrum voor de Kunsten, vormt de spil voor cultuureducatie in Oosterhout en ontvangt daar 
subsidie voor. De subsidie is met name bedoeld voor het verzorgen van cursussen voor jeugd en 
jongeren. 
 
Het kabinet wil vanaf 2008 het beleid op het terrein van (brede) scholen, sport en cultuur bundelen 
en intensiveren. Rijk en provincie verstrekken subsidie voor de ontwikkeling van activiteiten op dit 
terrein. CLIP (Cultuureducatie Leraren en leerlingen informatiepunt) speelt een bemiddelende rol 
tussen aanbieders van culturele activiteiten en basis- en middelbare scholen. In 2007 deden 4017 
leerlingen mee aan het door CLIP georganiseerde bovenschoolse culturele programma.  
 
De provinciale subsidie voor CLIP loopt in 2008 af. De gemeente gaat de provincie vragen om de 
komende periode van vier jaar de subsidie te continueren. Naast de huidige functie, zou CLIP een 
nadrukkelijkere rol kunnen gaan spelen in het stimuleren van samenwerking tussen culturele instel-
lingen, scholen en wijken. 
 

Actie 6 CLIP 

De gemeente zet zich in om CLIP in ieder geval de komende vier jaar te continueren. De ont-
wikkeling van CLIP dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het provinciaal beleid. 

 
Oosterhout gaat zich ook hard maken om de rijkssubsidie voor combifuncties binnen te halen. Uit-
gangspunt van deze combifuncties is het bevorderen dat alle jeugd t/m 18 jaar meer vertrouwd raakt 
met sport en met kunst- en cultuurvormen in Oosterhout. Met de kansen die de rijkssubsidie biedt 
kan er één samenhangend aanbod gecreëerd worden van sportieve en culturele naschoolse activi-
teiten. Er start een sportpilot op basisschool De Wingerd die vanaf januari 2009 uitgerold wordt naar 
basisscholen De Beiaard en Menorah. Cultuur moet ook onderdeel uit gaan maken van het pro-
gramma voor combifuncties. 
 

Actie 7 Combifuncties 

Na de lopende pilot voor combifuncties worden de mogelijkheden onderzocht om structureel 
professionals in te kunnen zetten in deze zogenaamde combifuncties.  

 

4.4. Jongeren 
 
Als er één kenmerk is dat jongeren tussen 12 en 17 jaar karakteriseert dan is dat wel het feit dat ze 
op zoek zijn. 
Jongeren in die leeftijdsgroep kunnen de ene maand de ene levensstijl adopteren om in de volgende 
maand een andere uit te proberen. Jongeren shoppen voortdurend op de markt van snel voorbij-
trekkende cultuurtrends. Langzaam ontwikkelen zij daardoor een eigen stijl. 
Die jeugdige dynamiek speelt zich vooral af op het speelveld van cultuur. Waarbij we cultuur even 
breed op moeten vatten als een mix van kleding, muziek, taal, belangstelling en sociaal gedrag.  
Wie cultureel beleid gaat ontwikkelen voor deze groep, kan dus nooit uitgaan van een bepaalde 
culturele stroming. Voordat je als subsidieverlener iets hebt geregeld voor bijvoorbeeld streetdance 
is deze trend alweer voorbij. Het is dan ook maar beter als de subsidieverlener zich niet te veel met 
de inhoud bezig houdt, maar slechts de voorwaarden schept om jongeren – los van welke trend dan 
ook – te ondersteunen in hun zoektocht.  
 
Het zijn de uitvoerende instellingen die zich veel meer met de inhoud bezig moeten houden om up-
to-date te blijven. Trends en interesses kunnen gesignaleerd worden door het onderhouden van 
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contacten met de betreffende jongeren. Samenwerking tussen welzijnsinstellingen en culturele in-
stellingen is daarom essentieel. 
 
Essentieel is dat jongeren de kans krijgen om vanuit hun culturele belangstelling zelf dingen te on-
dernemen en te organiseren. Als je cultuur breed opvat is er culturele belangstelling volop bij jonge-
ren. Ze zijn voortdurend met culturele uitingen bezig, alleen brengen ze niet onder woorden wat ze 
precies ontwikkelen en hebben ze vaak geen middelen om er actief in te worden. 
 
Binnen het programma Jong is twee jaar lang geëxperimenteerd met zapbudgetten. Een zapbudget 
is een subsidiebedrag van maximaal duizend euro, dat door jongeren zelf besteed kan worden aan 
jongerenactiviteiten. De drempel om aan een zapbudget te komen is bewust laag gehouden om 
jongeren niet te ontmoedigen 
 
De enige eisen zijn: 
- jongeren moeten zelf iets nieuws organiseren voor jongeren 
- het zapbudget wordt door de jongeren zelf via internet aangevraagd 
- in de aanvraag moet duidelijk gemaakt worden wat er georganiseerd wordt en hoe de begroting 
eruit ziet 
- op die aanvraag wordt dezelfde week nog via de mail gereageerd 
- het kan gaan om een breed scala aan culturele ontmoetingen, sportieve activiteiten en sociale 
evenementen (feesten) 
 

Actie 8 Zapbudgetten 

We willen de zapbudgetten een vaste plek geven in ons cultureel beleid, omdat de initiatieven 
uit de samenleving komen, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn en jongeren hier-
mee wennen aan zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De gemeente gaat niet over 
de inhoud maar heeft slechts de rol van facilitator.  

 
We zijn er van overtuigd dat we jongeren op deze manier helpen bij het ontwikkelen van hun eigen 
stijl. Omdat het jongeren actief maakt, houdt het ook een belofte in voor de culturele verenigingen in 
de stad. Want op een dag, als ze hun speurtocht naar hun eigen identiteit hebben afgesloten, zullen 
ze zich daar melden. Mits deze verenigingen een goed aanbod hebben voor deze jongeren natuur-
lijk. 
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5. Innovatie 
 
Meer samenhang en minder schotten tussen de organisaties en tussen de sectoren om zo innova-
tie, experiment en vernieuwing van de grond te tillen. 
 

5.1. Culturele Manifestatie 
 
Oosterhout kent vele culturele organisaties en veel initiatieven, maar waar vinden deze organisaties 
en initiatieven elkaar? Het culturele veld kan zichzelf nog verder versterken als er plekken en mo-
menten in de stad zijn waar een aantal clubs samen kunnen optrekken. 
 
Festivals en evenementen zijn onlosmakelijk met het culturele leven in Oosterhout verbonden; zij 
herbergen alles wat een cultuur- of vrijetijdsliefhebber zoekt: genieten in de buitenlucht, losse sfeer, 
ontdekkingstocht naar unieke plekjes in de stad, eten- en drinken en het ontmoeten van gelijkge-
stemden. Daarnaast hebben interessante festivals en evenementen een economische meerwaarde 
voor de stad.  
 

Actie 9 Culturele Manifestatie 

Een jaarlijkse Culturele Manifestatie waar culturele organisaties zich kunnen profileren is een te-
rugkerende wens van gemeente en cultureel veld. Er zijn verschillende pogingen vanuit het veld 
gedaan om iets dergelijks te starten. De gemeente daagt het culturele veld uit om met spette-
rende initiatieven te komen. Het beste initiatief voor een grote Culturele Manifestatie dat een re-
presentatief aantal organisaties en een groot publiek op de been krijgt is verzekerd van gemeen-
telijke financiële steun tot een maximum van € 10.000. Er worden criteria opgesteld op grond 
waarvan de subsidie verstrekt wordt. 

 

5.2. Huis voor Erfgoed 
 
Het Huis voor Erfgoed wordt een plek in de stad waar geïnteresseerden zich gezamenlijk kunnen 
verdiepen in erfgoed en de geschiedenis van de stad en haar bewoners. In dit huis staan cultuurhis-
torische informatie, educatie en vermaak centraal. Vanuit dit huis kunnen activiteiten op verschillen-
de locaties in Oosterhout georganiseerd worden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld ook aan het Bra-
bants Museum Oud Oosterhout en het Bakkerijmuseum. Daarnaast worden in dit huis exposities 
van archeologische opgravingen georganiseerd die een link leggen tussen heden en verleden van 
Oosterhout. Amateurarcheologen en geïnteresseerden in Heemkunde ontmoeten en inspireren el-
kaar hier. 
 

Actie 10 Erfgoedclustering 

Er wordt een plan geschreven om, in ieder geval, samen met Speelgoedmuseum op Stelten, 
heemkundekring, H19 en Theek 5 expertise op het vlak van erfgoededucatie te clusteren en om 
organisaties en individuen die met erfgoed bezig zijn te ondersteunen en het publieksbereik te 
verhogen.  
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5.3. Huis voor Amateurs 
 
Uit de discussie in Slotje Brakestein bleek dat er door het veld gedroomd wordt over het bundelen 
van de vele krachten die er zijn binnen het amateurveld. Dat kan op verschillende manieren. Tijdens 
de Brakesteinavond is gedroomd over een gebouw, waar beeldende kunstenaars, fotografen, to-
neelspelers en musici samenwerken aan megaproducties. Een andere mogelijkheid is om niet de 
nadruk te leggen op een fysieke plek maar juist op de ontmoeting. Door het opzetten van een goed 
netwerk met verschillende bijeenkomsten kunnen eigen initiatieven worden gestimuleerd en ge-
streefd worden naar meer samenwerking.  
 
Pragmatischer is het een plek te creëren waar men elkaar tegenkomt onder één dak. Het faciliteren 
van een locatie met verschillende ruimtes, voor repetities, voor ontmoeting en met een mogelijkheid 
tot presentatie.  
 
In de bijgaande DVD biedt het Zoldertejater haar huidige theaterruimte voor medegebruik aan ande-
re toneelgezelschappen.  Dit zou een eerste stap kunnen zijn naar samenwerking op het vlak van 
theater. De Schervenheuvel dient wel gerenoveerd te worden, want intensief gebruik na en naast 
elkaar stelt andere eisen aan de accommodatie, waarbij te denken valt aan geluidsisolatie, extra 
magazijnruimte en douche – en toiletruimte. 
 

Actie 11 Huis voor Amateurs 

Er wordt onderzocht of de Schervenheuvel een Huis voor Amateurs kan zijn, waarin bundeling 
van krachten binnen het amateurveld centraal staat. 

 

5.4. Openluchttheater 
 
Het openluchttheater in Oosterhout wordt momenteel slechts een gedeelte van het jaar gebruikt. De 
enige gebruiker is de Openluchtspelgroep die daar decors bouwt, repeteert en in de zomermaanden 
drie weekends lang voorstellingen verzorgt. Uit onderzoeken door NHTV-studenten blijkt dat een 
opwaardering en intensiever gebruik van het openluchttheater heel goed mogelijk is.  
                          

Actie 12 Openluchttheater 

Het Openluchttheater moet aantrekkelijk worden voor een groter publiek en dient zo ingericht te 
worden dat meerdere culturele organisaties en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen ma-
ken. Hiervoor wordt door de gemeente een plan opgesteld. We gaan dit plan gefaseerd uitvoe-
ren. Verbetering van de accommodatie van het openluchttheater ‘sec heeft prioriteit. 
 

 

5.5. Huis voor Cultuur 
 
Oosterhout krijgt een Huis voor Cultuur. In 2010 wordt gestart met de bouw en in 2012 zal het be-
schikbaar zijn. Dit gebouw gaat Theater de Bussel, H19 Centrum voor de Kunsten, bibliotheek 
Theek 5 en het Filmtheater huisvesten.  
Het Huis voor Cultuur wordt een cultureel bolwerk waar alle cultuurdisciplines, professioneel en 
amateur, optimaal gebruik van gaan maken. Het Huis voor Cultuur wordt dan een verzamelplaats 
voor talent. Een plek waar professionele voorstellingen en kunst, presentaties, cursussen en uitvoe-
ring van projecten, hand in hand gaan. De verdere concretisering van het Huis voor Cultuur vindt 
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plaats binnen het Santrijnproject en in andere documenten (Programma van Eisen en convenant 
voor beheer en exploitatie). 
 

Actie 13 Huis voor Cultuur 

Het Huis voor Cultuur biedt een bakermat voor de ontwikkeling van het Huis voor Amateurs, 
Huis voor Erfgoed en het Openluchttheater. Het Huis voor Cultuur levert een essentiële bijdrage 
aan cultuureducatie. Wijken en scholen kunnen rekenen op ondersteuning vanuit deze plek.  
In het jaarprogramma wordt aangegeven van welke voorzieningen en ruimtes de amateurs ge-
bruik kunnen maken en wanneer. In dit programma worden ook themaweken en festivals opge-
nomen die in samenwerking met amateurinstellingen tot stand komen. 
Daarnaast wordt samengewerkt met culturele instellingen uit naburige gemeenten. De spin-off 
van het Huis voor Cultuur wordt zo groot dat er bezoekers uit de regio worden aangetrokken. 
 
Theek 5, H19, Theater de Bussel en Filmtheater bereiden zich voor op de samenwerking in 
2012, door nu al over te gaan op een gezamenlijke baliefunctie en afspraken te maken over 
dubbels in bedrijfsvoering op het gebied van middelen en personele bezetting. Een onderzoek 
naar de bedrijfsvoering van de samenwerkingspartners kan daaraan een bijdrage leveren. 
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6. Cultureel ondernemerschap 
 
Cultureel ondernemerschap is het vinden van het juiste evenwicht tussen de artistieke opdracht van 
de kunstinstelling en de marktwerking. De samenwerking in het Huis voor Cultuur biedt de culturele 
instellingen nieuwe mogelijkheden om elkaar te stimuleren in het opstellen van een gezamenlijk 
cultureel programma, maar elkaar ook bij te staan in management en bedrijfsvoering. Iedere partner 
in deze samenwerking beschikt over bepaalde deskundigheden die dankzij deze samenwerking 
voor de andere partijen ontsloten kunnen worden. Om het met andere woorden te zeggen: de instel-
lingen kunnen er veel van elkaar leren en profiteren. De manier waarop zij samenwerken, bepaalt 
wat voor culturele onderneming het Huis voor Cultuur wordt en welk marketingmodel van toepassing 
is. 
 
Het gemeentebestuur vraagt daarbij speciale aandacht voor de ontwikkeling van ‘cultureel onder-
nemerschap’. Het is ook het gemeentebestuur bekend dat een culturele onderneming geen com-
merciële onderneming is, maar dat ontslaat een culturele instelling niet van de verplichting om zich-
zelf vragen te stellen als: 
 

- wat is mijn missie? 
- wie zijn mijn (toekomstige) klanten?  
- weet ik wat mijn klanten willen? 
- lever ik nog het juiste product? 
- zet ik het goed in de markt? 
- waar haal ik geld vandaan? 

 
Het gaat bij cultureel ondernemerschap met andere woorden om het bevorderen van kennis en 
vaardigheden op gebied van marketing, strategische bedrijfsvoering, sponsorwerving en het opbou-
wen van netwerken.  
 
Het gemeentebestuur ziet met voldoening aan dat het culturele ondernemerschap in Oosterhout op 
verschillende plekken al praktijk is geworden en dat in de aanloop naar het Huis voor Cultuur de 
instellingen hun kennis en vaardigheden al meer dan ooit met elkaar zijn gaan delen. In deze posi-
tieve ontwikkeling wil het gemeentebestuur graag een ondersteunende en stimulerende rol vervul-
len.  
 
Het uitwisselen van ervaringen op dit gebied mag echter niet beperkt blijven tot de participanten in 
het Huis voor Cultuur. Ook van de andere professionele culturele instellingen die in Oosterhout ac-
tief zijn wordt verwacht dat zij zich deze vragen stellen en er antwoorden op formuleren. En ook voor 
amateurclubs is het een goed middel om bij de tijd te blijven. Vooral voor de laatste groep kan de 
gemeente een stimulerende en coördinerende rol vervullen 
Nadenken over deze aspecten kan alleen maar leiden tot een beter en eigentijdser cultureel aanbod 
richting de Oosterhouters. Cultureel ondernemerschap kan gestimuleerd worden door het uitwisse-
len van kennis en ervaring. 
 

Actie 14 bevordering cultureel ondernemerschap 

De gemeente Oosterhout stimuleert de verdere ontwikkeling van cultureel ondernemerschap bij 
de professionele instellingen. Daarnaast wil de gemeente een sturende en coördinerende rol 
vervullen om – in samenwerking met CUST - cultureel ondernemerschap ook in de wereld van 
de amateurkunst verder te ontwikkelen.  
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Deze verzakelijking betekent niet dat de gemeente ophoudt de hoeder van de cultuur in de stad te 
zijn. Ter ieders geruststelling: Oosterhout laat het culturele veld financieel niet in de steek en de 
subsidiebudgetten blijven op gelijke hoogte. 
 
In de subsidiëring gaan vooral de professionele instellingen wel merken dat de gemeente extra 
stappen gaat zetten op het pad van verzakelijking. De gemeente gaat beter dan ooit kijken of vraag 
en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. De producten die de instellingen leveren moeten in over-
eenstemming zijn met de uitgangspunten van Oosterhout Familiestad en de strekking van deze 
cultuurnota.  
 
Met andere woorden: de gemeente steunt geen projecten en andere initiatieven die in strijd zijn met 
haar uitgangspunten van cultureel beleid. De verhoudingen tussen prijs, product en kwaliteit worden 
in de toekomst scherper in de gaten gehouden.  
Deze doelmatigheidsaspecten zullen de komende jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen bij 
de formulering van de outputcontracten, die met de professionele instellingen worden afgesloten. 
 
De uitgangspunten van gemeentelijk cultureel beleid worden door de gemeente Oosterhout in eerste 
instantie zelf geformuleerd, maar in overleg met de instellingen vastgesteld. 
Rekening dient gehouden te worden met: 

o het cultureel beleid past binnen de principes van Oosterhout Familiestad (actief bur-
gerschap “Ook jij maakt de stad”),  

o ‘laat duizend bloemen bloeien; de gemeente kiest dus eerder voor breedte en kwan-
titeit dan voor individuele excellentie, 

o cultuurbeleving in Oosterhout moet laagdrempelig en vernieuwend zijn, 
o samenwerking tussen partijen levert meerwaarde op. 

 
Actie 15 Evaluatie professionele instellingen 

De gemeente onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van activiteiten van de professi-
onele instellingen Theek 5 (inclusief Uitpunt), H19, Filmtheater, Theater de Bussel en Outflow.  
De instellingen worden geraadpleegd bij de opzet van het onderzoek. De eventuele aanbevelin-
gen uit het onderzoek worden verwerkt in de subsidie overeenkomsten.  

 

6.1. Bibliotheek Theek 5 
 
Theek 5 is een basisbibliotheek die in acht gemeenten bibliotheekwerk verzorgt. De bibliotheek in 
Oosterhout bestaat uit een hoofdvestiging en twee filialen in respectievelijk Noord en Zuid. De kerk-
dorpen Dorst, Den Hout en Oosteind worden wekelijks door een bibliotheekbus bezocht.  
 
Bibliotheken in Nederland hebben sinds de bibliotheekvernieuwing hun functies als volgt benoemd: 
kennis en informatie; ontwikkeling en educatie; kunst en cultuur; lezen en literatuur; ontmoeting en 
debat. Theek 5 heeft sinds de fusie in 2005 haar bereik enorm vergroot en heeft voortvarend haar 
producten vernieuwd. 
 
De bibliotheekvernieuwing is in volle gang met behulp van rijksvernieuwingsgelden. Het bibliotheek-
werk in Oosterhout is in eerste instantie gericht op informatieverstrekking en leesbevordering, in de 
meest brede zin van het woord, voor jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen zoals allochto-
nen. De bibliotheek is de meest laagdrempelige voorziening van de stad (30% van de inwoners is 
lid). 
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Theek 5 wordt intensief betrokken bij onderwijs (verlengde schooldag en schoolprojecten), cultuur 
(Uitpunt en CLIP) en bij nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen als ‘Wel zo Goed Wonen in Oosterheide’. 
Theek 5 ontwikkelt een Historisch Informatiepunt voor scholieren en geïnteresseerde volwassenen 
en biedt daarmee podium aan de diensten en archiefexpositie van het Regionaal Archief Tilburg.  
 
De afspraken tussen Theek 5 en gemeente worden sinds 2005 vastgelegd in meerjarige overeen-
komsten waarin maximaal bedrag, doelstelling, doelgroep, resultaat en te bereiken effecten en pres-
tatiemeting van de subsidie vermeld worden. De subsidie voor Theek 5 is sinds 2005 gelijk geble-
ven, behoudens enige indexering van het subsidiebedrag. Vernieuwing heeft Theek 5 met zelf ver-
worven middelen tot stand gebracht. Ontwikkelingen als digitalisering, verbreding van het aanbod en 
de toename van het aantal inwoners van Oosterhout vragen om regelmatige herijking van het bereik 
van de bibliotheekvoorziening. 
 

Actie 16 Bereik Theek 5 

Theek 5 wordt gevraagd onderzoek te doen naar de bereikbaarheid van haar informatie en 
dienstverlening voor geheel Oosterhout en naar de efficiency van de uitleenservices voor alle 
inwoners. De gemeente wordt betrokken bij de opzet van het onderzoek. De eventuele aanbe-
velingen uit het onderzoek worden verwerkt in de subsidie overeenkomst.  

 
Theek 5 heeft een taak in het toerusten van burgers op de multimediale maatschappij. Juist omdat 
burgers door de overheid steeds meer aangesproken worden op de eigen verantwoordelijkheid is 
het voor de gemeente belangrijk dat men ‘media-wijs’ is. De inrichting van de bibliotheek moet aan-
gepast gaan worden op de activiteiten binnen de bibliotheek en de beleving van de aangeboden 
informatie (de zogenaamde belevenisbibliotheek). Dit kan zijn beslag krijgen in het te bouwen Huis 
voor Cultuur. 
 

6.2. Uitpunt 
 
Het Uitpunt is een centrale plek voor uitwisseling van informatie over activiteiten, cursussen en on-
dersteuning voor amateurs in de gemeente.  
Het Uitpunt speelt een rol als intermediair tussen verschillende verenigingen en actieve kunstbeoe-
fenaars. Zijn taken zijn: de coördinatie van de verenigingsactiviteiten, het stroomlijnen van de infor-
matie naar anderen zoals de VVV, het adviseren over afstemming, waardoor de publiekbelangstel-
ling wordt gespreid over het jaar. Het Uitpunt verzorgt de promotie van de Oosterhoutse culturele 
activiteiten bij een zo groot mogelijk publiek met als belangrijk gevolg een stijging van de cultuurpar-
ticipatie van de Oosterhouter. Het Uitpunt kan aantrekkelijke combinaties en kruisbestuivingen sti-
muleren. Zij kan dienen als een culturele wegwijzer. Het Uitpunt heeft de rol van Makelaar tussen 
bestaande initiatieven, tussen vraag en aanbod. De samenwerking met het VVV is een feit. Uitpunt 
zal meegenomen worden in de evaluatie van de professionele instellingen (zie actiepunt 14). Het 
Uitpunt zal een centrale rol kunnen spelen voor alle partners van het Huis voor Cultuur. 
 

6.3. H19, Centrum voor de Kunsten 
 
H19, Centrum voor de Kunsten is aanbieder van cultuureducatie in Oosterhout. H19 heeft jaarlijks 
1326 cursisten en biedt aan 70 procent van de scholen in Oosterhout cursussen en workshops aan. 
Jaarlijks nemen 3000 basisscholieren en 2500 middelbare scholieren deel. Het aanbod bestaat uit 
een afwisselend cursuspakket op het gebied van muziek, dans, beeldende en audiovisuele kunst, 
theater en literair schrijven. Een bijzonder onderdeel van H19 is de jeugdtheaterschool, tot stand 
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gekomen in samenwerking met theater de Bussel en gevestigd in kleine zaal De Kluiz. Daarnaast 
participeert H19 binnen de marktplaats voor cultuureducatie CLIP, in samenwerking met Theek 5.  
 
Sinds 2004 sluiten gemeente en H19 meerjarige overeenkomsten waarin maximale bedrag, doel-
stelling, doelgroep, resultaat en te bereiken effecten en prestatiemeting van de subsidie vermeld 
worden. 
 
H19 vormt de spil voor cultuureducatie in Oosterhout en ontvangt daar subsidie voor. De subsidie is 
vooral bedoeld voor het verzorgen van cursussen voor jeugd en jongeren. H19 dient aandacht te 
hebben voor de betaalbaarheid van deelname voor ieder kind. Dat neemt echter niet weg dat H19 
een rol heeft in de cultuureducatie van amateurs.  
 

Actie 17 Ondersteuning amateurs door H19 

H19 wordt gevraagd onderzoek te doen naar de tevredenheid van amateurs over de deskundig-
heidsbevordering en ondersteuning van H19. De gemeente wordt betrokken bij de opzet van het 
onderzoek. Amateurs worden betrokken bij de inhoud van het onderzoek. Onderdeel van het 
onderzoek is het zoeken naar de mogelijkheid om lokalen van H19 (breder)open te stellen voor 
culturele organisaties en amateurs (o.a. beeldend kunstenaars). De eventuele aanbevelingen uit 
het onderzoek worden verwerkt in de subsidieovereenkomst. 

 
In het Huis voor Cultuur kan H19 gaan beschikken over adequate ruimtes die ingericht kunnen wor-
den naar de educatie vraag van deze tijd. 
 

6.4. Theater de Bussel 
 
Theater de Bussel stelt zich ten doel om zo veel mogelijk mensen met de podiumkunsten in aanra-
king te brengen. De tevredenheid van het publiek en het maatschappelijk draagvlak in de stad zijn 
voor de Bussel belangrijke succesfactoren. 
 
Het theater levert een bijdrage aan het culturele besef van de inwoners van Oosterhout en omge-
ving door de mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van of deel te nemen aan verschillende 
artistieke uitingen op het gebied van theater, muziek, literatuur of evenementen. 
 
Het theater biedt een podium aan amateurverenigingen, professionele voorstellingen en aan be-
paalde Oosterhout- specifieke cultuuruitingen. Jaarlijks worden er ca. 100 professionele voorstellin-
gen gegeven. 
 
De afspraak is dat er jaarlijks veertig amateurvoorstellingen in theater de Bussel worden gegeven en 
twintig in de Kluiz. Het aantal bespelingen van amateurs in Theater de Bussel is echter fors geste-
gen. In 2006 waren het er totaal 96 en in 2007 126. Er zijn twee belangrijke hoofdoorzaken: 

1. Oosterhout kent een goed klimaat voor amateur kunstbeoefenaars in de Bussel, veroor-
zaakt door een aanslaand subsidiebeleid en nieuwe initiatieven. 

2. Door het vak ‘culturele maatschappelijke vorming’ zijn alle jongeren op de middelbare scho-
len verplicht actief deel te nemen aan cultuur. Vrijwel alle scholen huren theater de Bussel 
om aan dit verplichte vak uiting te kunnen geven. Ook scholen vallen onder het amateurta-
rief. 
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Actie 18 Onderzoek aantal amateurvoorstellingen Bussel 

Het college stelt op basis van het bedrijfsplan van het theater vast hoeveel amateurvoorstellin-
gen en professionele voorstellingen er jaarlijks in theater de Bussel plaats kunnen vinden binnen 
het huidige budget en de huidige zaalcapaciteit (tot de totstandkoming van het Huis voor Cul-
tuur).  

 
Theater de Bussel zal zich de komende periode concentreren op de kwaliteit van haar producten, de 
interessante mix van de programmering, de service naar het publiek en de plaats die het theater 
inneemt in de stad en omgeving.  
De Bussel streeft naar 26.000 bezoekers in 2009, met een bezettingsgraad van 73 procent. Ruim 
50% van de bezoekers komt uit de stad zelf, 25% uit de directe omgeving en 25% uit de rest van de 
regio.  
 

6.5. Filmtheater de Bussel 
 
Filmtheater De Bussel is een kleine cinematografische instelling die naast het vertonen van artistie-
ke kwaliteitsfilms en jeugdfilms in Theater De Bussel een groot aantal andere filmactiviteiten en 
doelstellingen nastreeft. Jaarlijks worden in Theater De Bussel minimaal 64 voorstellingen gegeven 
waarvan twaalf jeugdvoorstellingen, 12 seniorenvoorstellingen en 50 voorstellingen voor volwasse-
nen.  
Daarnaast worden speciale voorstellingen gegeven die voorbereid zijn in samenwerking met het 
onderwijs, ouderenorganisaties en andere kunstdisciplines waarbij ‘film en livemuziek’ of ‘film en 
theater’ samenkomen. De voorstellingen in Theater De Bussel trekken gemiddeld 175 bezoekers 
per vertoning. Naast theater De Bussel verzorgt het Filmtheater ook voorstellingen op andere loca-
ties en in nauwe samenwerking met zowel non-profit organisaties (o.a. scholen) als commerciële 
instellingen (o.a. horeca). 
Na de totstandkoming van het Huis voor Cultuur heeft het Filmtheater meer mogelijkheden om zich 
verder te ontplooien. 
 

6.6. Regionaal Archief Tilburg 
 
Het Regionaal Archief Tilburg beheert en verzorgt de Oosterhoutse gemeentelijke archieven. Het 
RAT stelt de archieven open voor publiek. Ook adviseert het RAT de gemeente voor wat betreft 
aankoop van collecties, restauratie van archieven en digitalisering van collecties. Het publiek kan 
terecht in het onderzoekscentrum, maar meer en meer wordt materiaal ook via internet digitaal be-
schikbaar gesteld. Het RAT levert informatie voor de geschiedschrijving van Oosterhout, heeft con-
tacten met de Heemkundekring Oosterhout en met Theek 5 voor de ontwikkeling van het Historisch 
Informatie Punt (HIP).  
Bij de overgang van de archieven van het Regionaal Archief West-Brabant naar Tilburg is besloten 
budget te reserveren voor digitalisering en restauratie. Het regionaal archief is in gesprek met de 
eigenaren van bijzondere fotocollecties in Oosterhout over mogelijke digitalisering van deze collec-
ties zodat deze via de website toegankelijk zijn voor de Oosterhoutse burgers. 
 

Actie 19 Uitbreiding structurele dienstverlening RAT 

Er worden structurele bedragen voor digitalisering, restauratie en dienstverlening op gebied van 
educatie door het Regionaal Archief Tilburg vastgesteld.  
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6.7. Outflow 
 
Cultural Hangout Outflow is dé plek waar Oosterhoutse jongeren hun ‘ding’ kunnen doen. Work-
shops, avonden, lezingen, concerten, voorstellingen, alles is mogelijk. Outflow is een leerbedrijf van 
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda en valt onder de exploitatie van Theater de Bussel. 
Bouwen aan cultuur in familiestad Oosterhout impliceert extra aandacht voor jongeren in het bijzon-
der. Met Outflow is een vliegende start gemaakt waar diverse andere ontwikkelingen op mee kun-
nen liften. Te denken valt aan jongeren in de kerkdorpen, aan jongerenlocaties in de wijk en aan het 
betrekken van jongeren bij nieuwe voorzieningen.  
Het succes van Outflow is groot. Dit blijkt uit de betrokkenheid, bijvoorbeeld op hyves, msn of via de 
e-mail en de bezoekersaantallen. Tijdens de proefperiode in de zomervakantie van 2006 was het 
gemiddelde bezoekersaantal 60 per week. Sindsdien is dit aantal gestegen naar 450 bezoekers per 
week. Outflow heeft ook landelijk de aandacht getrokken en wordt vaak als voorbeeld genoemd van 
een succesvol jongereninitiatief. 
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7. Cultuurhistorie en musea 
 
Er wordt afgezien van het beleid dat gericht was op samenwerking, zoals verwoord in de Cultuurno-
ta van 2003. Daarom is er nieuw beleid voor de musea opgesteld ( zie bijlage 3), waarin landelijk en 
provinciaal beleid wordt beschreven, de Oosterhoutse visie uitgebreid wordt verwoord en de ver-
schillende musea in Oosterhout, met hun specifieke kenmerken en functies worden opgesomd. 
 
Voor Oosterhout is cultuurhistorie een belangrijk onderdeel van het cultuurbeleid. Cultuurhistorische 
musea kunnen een rol spelen in het ontsluiten en presenteren van cultureel erfgoed en kunnen een 
educatieve taak vervullen. De gemeente wil musea hierin stimuleren. De bestaande kwaliteit en de 
capaciteit om de kwaliteit te verhogen is hierin van belang. 
Dit past ook goed binnen de schaal van Oosterhout. De gemeente wil musea dan ook onder voor-
waarden ondersteunen om genoemde functies te vervullen. 
 
Toetsingscriteria voor gemeentelijke ondersteuning 
Bij de beoordeling van initiatieven wordt een aantal zaken gewogen: 

• dienstverlening/resultaat 
• certificering (indien van toepassing) 
• professionaliteit organisatie 
• toekomstperspectief 
• museumregistratie (een landelijk systeem van kwaliteitsbeoordeling van musea) 
 

Speelgoedmuseum Op Stelten en Brabants Museum Oud Oosterhout voldoen momenteel aan bo-
vengenoemd voorwaarden en zullen daarom in aanmerking komen voor subsidie in het exploitatie-
tekort. 
 

7.1. Brabants Museum Oud Oosterhout 
 
Brabants Museum Oud Oosterhout is een openluchtmuseum met miniatuurhuisjes van Oosterhout 
anno 1900. In het binnenmuseum is een oudheidkamer en worden vroegere streekartikelen ten-
toongesteld. Door de ligging en parkachtige uitstraling heeft het ‘museum’ zowel een cultuurhistori-
sche als een sterke recreatieve waarde. Brabants Museum Oud Oosterhout heeft een stijgend aan-
tal bezoekers van 5570 in 2003 tot 9250 in 2008. Daarnaast heeft het museum projecten opgestart 
waar een groot aantal scholen aan meedoet, zoals het project Jet en Jan en Museumschatjes. Met 
het Frenckencollege, Hanzecollege, Zwaaikom en met Radiuscollege Mediavormgever Breda zijn 
afspraken gemaakt voor projecten met middelbare schoolleerlingen en mbo’ers. Dit zijn nieuwe ont-
wikkelingen ten opzicht van het onderzoek dat in 2006 is gedaan naar toekomstperspectief van de 
musea en wijst op ontwikkeling van het museum. BMOO speelt een belangrijke rol bij de educatie 
over het Oosterhouts erfgoed. In de nabije toekomst wordt museumregistratie van BMOO verwacht. 
 
  Actie 20 

Brabants Museum Oud Oosterhout ontvangt een structurele subsidie van € 20.000. Dit onder 
nader te stellen voorwaarden die gebaseerd zijn op het beleid van de Cultuurnota 2009 – 2012.  

 
Vanuit het uitgangspunt dat de gemeente niet zelf uitvoert, zal er formeel een einde gemaakt wor-
den aan de gemeentelijke deelname aan het bestuur van de stichting. 
In de praktijk vult de gemeente haar bestuurszetel in het stichtingsbestuur al jaren niet meer in.  
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 Actie 21 

De gemeente zal het stichtingsbestuur van BMOO verzoeken de bepaling over gemeentelijke 
deelname aan het stichtingsbestuur uit haar statuten te schrappen.  

 
Bij de oprichting van Brabants Museum Oud Oosterhout is gekozen voor een bijzondere eigendoms- 
en financieringsconstructie waar de gemeente, Oud Oosterhout BV en Brabants Museum Oud Oos-
terhout participeren. Deze moeizame driehoeksverhouding verweeft afzonderlijke besluitvorming. 
Hier wil de gemeente dan ook een eind aan maken. 
 
 Actie 22 

De gemeente ontkoppelt verwevenheid met Oude Oosterhout BV en Brabants Museum Oud 
Oosterhout door het maken van heldere afspraken.  

 

7.2. Speelgoedmuseum Op Stelten 
 
Speelgoedmuseum Op Stelten (SOS) beschikt over een uitgebreide collectie oud en antiek speel-
goed, van de 18e eeuw tot ongeveer 1950. Het museum trok in 2008 11.000 bezoekers. Het muse-
um heeft een herkenbare uitstraling naar buiten toe. SOS voldoet voor een groot deel aan de voor-
waarden van het museumregister en heeft de potentie om tot een volwaardig museum uit te groeien. 
Ontwikkeling van het museum is wel van belang om, ook op termijn, kwaliteit te kunnen waarborgen.  
Het bestaansrecht van het speelgoedmuseum is gebaseerd op een aantal elementen: een historisch 
waardevolle collectie, een gebouw dat zich straks goed leent voor expositie en een groep gemoti-
veerde en enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast voert SOS beleid op het gebied van collectie, exposi-
tie, educatie, behoud Oosterhouts erfgoed. Bij de bedrijfsvoering wordt gebruikt gemaakt van inzet 
van personeel via stages, re-integratie, en reclassering. Er wordt samengewerkt met toeristische 
instellingen. 
 
De voormalige Zandheuvelschool wordt geschikt gemaakt voor huisvesting van het Speelgoedmu-
seum, exposities van archeologische vondsten en voor bepaalde verenigingen of stichtingen die een 
bijdrage kunnen leveren aan de Zandheuvelschool als cultuurhistorisch gebouw of als een Huis voor 
Erfgoed (zie hoofdstuk 5). De Zandheuvelschool ligt in een belangrijk deel van het historisch cen-
trum de Zandheuvel, de toegangsweg tot de Heilige Driehoek. Een museale functie past bijzonder 
goed in dit beeld. Dit sluit tevens aan op de wens om een prachtig beeldbepalend gebouw met een 
rijke historie, zoals de Zandheuvelschool, te bewaren voor de openbaarheid.  
 

Actie 23 

SOS ontvangt een structurele subsidie van € 15.000 in het exploitatietekort. Daarnaast worden 
de gemeentelijke eigenaarlasten voor het gebruik van het gebouw Zandheuvelschool, voor zo-
verre deze ten laste van speelgoedmuseum SOS komen, gesubsidieerd. Beide subsidies wor-
den onder nader te stellen voorwaarden, die gebaseerd zijn op het beleid van de Cultuurnota 
2009 – 2012, verstrekt. Brabants Museum Oud Oosterhout ontvangt een structurele subsidie 
van € 20.000. Dit onder nader te stellen voorwaarden die gebaseerd zijn op het beleid van de 
Cultuurnota 2009 – 2012.  
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8. Planning actiepunten 
 
In het overzicht op de volgende bladzijde zijn alle actiepunten uit de nota integraal opgenomen met 
daaraan een planning gekoppeld. Ook de belangrijkste partijen/ partners zijn aan de actiepunten 
verbonden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle actiepunten en is regisseur 
van de uitvoering van de actiepunten. 
 

• Daar waar relevant wordt CUST als belangenbehartiger van het amateurveld betrokken. 
CUST voert geen activiteiten uit. 

 
• Er wordt aandacht besteed aan de doelgroep jongeren door waar nodig en mogelijk jonge-

renorganisaties en/of deskundigen zoals Outflow te betrekken. 
 

• Omdat een groot aantal actiepunten bestaat uit kleine of grotere onderzoeken, zal na vast-
stelling van de cultuurnota, een planning gemaakt worden hoe het totaal van onderzoeken 
kan leiden tot een uitvoeringsplan ‘tweede fase’. 
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 Actiepunt Wie / Wan-
neer 

Resultaat 

1 Betaalbare podia  met professionele licht- en geluidstechniek 
zijn ook voor amateurkunstenaars van belang. Regelmatig wordt 
gevraagd of de kosten voor het gebruik van theater de Bussel 
omlaag kunnen, dit ondanks de subsidie en de aangepaste prij-
zen voor amateurgebruikers van de Bussel. Daarom wordt er 
onderzoek gedaan  naar mogelijke eenmalige investering in ap-
paratuur voor theater de Bussel waardoor men meer faciliteiten 
krijgt voor dezelfde huurprijs. 
 
Daarnaast worden er geen uitzonderingen meer gemaakt voor 
activiteiten zoals carnaval of Sportgala, iedere gebruiker van de 
Bussel betaalt huur, met als enig onderscheid commercieel of 
niet-commercieel. Gelijke monniken, gelijke kappen.  
 

Theater De 
Bussel 
 
2009 

Onderzoek / 
Techniek 

2 Naast het gebruik van betaalbare podia in de stad, wordt her-
haaldelijk geopperd dat het zinvol is om decor en kleding voor 
uitvoeringen op één centraal punt  onder te brengen en ter 
beschikking te stellen aan iedereen die aankleding nodig heeft 
voor een uitvoering. Daarom wordt er samen met belanghebben-
den onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een centrale 
plek waar vandaan zowel opbouw van decors als opslag en uit-
leen van decors en kleding geregeld kunnen worden. De Mie-
nushal of de Schervenheuvel bieden wellicht ruimte voor een 
dergelijk depot. Dit willen wij zeker bij het onderzoek 
 

Amateurs, 
Vrijwilligers 
Informatie-
punt (VIP), 
Uitpunt 
 
2009/2010 

Onderzoek / 
Decor en 
kleding depot 
 

3 Er bestaat behoefte aan een culturele wegwijzer . Een persoon 
of loket waardoor je de weg gewezen wordt naar alle subsidie-
mogelijkheden, vergunningverplichtingen, fondswerving, ontmoe-
tingsplaatsen, repetitieruimtes en podia. In het gemeentehuis is 
veel kennis aanwezig, maar die kennis is niet toegankelijk voor 
iedereen. Samen met het culturele veld gaat onderzocht worden 
hoe de beste verbinding gemaakt kan worden tussen de kennis 
in het gemeentehuis en de capaciteiten van het culturele veld. 
Studenten van de Oosterhoutse mbo-opleiding Flash kunnen 
daar wellicht via hun stage een bijdrage aan leveren. Ook de 
mogelijkheden van Uitpunt, VIP en VVV worden daarin meege-
nomen. 
 

Uitpunt, VIP 
en VVV 
 
2010 

Onderzoek / 
makelaars-
functie 
 

4 CUST dient zich duidelijker te profileren en maakt een plan van 
aanpak voor de komende twee jaar. Na deze periode worden de 
resultaten geëvalueerd. Het gemeentebestuur zal CUST bij alle 
relevante onderzoeken en beslissingen op cultureel terrein be-
trekken en hen een duidelijke stem geven.  
 

CUST 
 
2009/2011 

Plan van aan-
pak / evalua-
tie 
 

5 De gemeente stelt samen met de VOBK en CUST een lijst op 
van gebouwen die op de korte of lange termijn in aanmerking 
komen voor expositieruimte    

Gemeente 
CUST 
VOBK 

Lijst 
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 2010 
6 De gemeente zet zich in om CLIP in ieder geval de komende vier 

jaar te continueren. 
 

Theek 5 
H19 
 
2009 

Subsidie-
aanvraag  

7 Na de lopende pilot voor combifuncties worden de mogelijkheden 
onderzocht om structureel professionals in te kunnen zetten in 
deze zogenaamde combifuncties . 
 

Culturele 
veld 
 
2009 

Subsidie-
aanvraag  

8 We willen de zapbudgetten  een vaste plek geven in ons cultu-
reel beleid, omdat  de initiatieven uit de samenleving komen, 
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn en  jongeren 
hiermee wennen aan zelfwerkzaamheid en eigen verantwoorde-
lijkheid. De gemeente gaat niet over de inhoud maar heeft 
slechts de rol van facilitator.  
 

Jongeren 
 
2009 

(Culturele) 
jongeren-
activiteiten 

9 Een jaarlijkse Culturele Manifestatie  waar culturele organisaties 
zich kunnen profileren is een terugkerende wens van gemeente 
en cultureel veld. Er zijn verschillende pogingen vanuit het veld 
gedaan om iets dergelijks te starten. De gemeente daagt het 
culturele veld uit om met spetterende initiatieven te komen. Het 
beste initiatief voor een grote culturele Manifestatie dat een re-
presentatief aantal organisaties op de been weet te krijgen is 
verzekerd van gemeentelijke financiële steun tot een maximum 
van € 10.000. Er worden criteria opgesteld op grond waarvan de 
subsidie verstrekt wordt. 
 

Culturele 
veld 
 
2010 

Culturele ma-
nifestatie 
 
 

10 Er wordt een plan geschreven om, in ieder geval, samen met 
Speelgoedmuseum op Stelten, heemkundekring, H19 en Theek 
5 expertise op het vlak van erfgoededucatie te clusteren en om 
organisaties en individuen die met erfgoed bezig zijn te onder-
steunen en het publieksbereik te verhogen. 

Speelgoed-
museum, 
Clip 
H19 
 
2009 

Plan cluste-
ring erfgoed-
expertise 

11 Er wordt onderzocht of de Schervenheuvel een Huis voor Ama-
teurs kan zijn, waarin bundeling van krachten binnen het ama-
teurveld centraal staat. 

Gebruikers 
Scherven 
heuvel 
 
2009/2010  

Onderzoek / 
Huis voor 
Amateurs 
 

12 Het Openluchttheate r moet aantrekkelijk worden voor een gro-
ter publiek en dient zo ingericht te worden dat meerdere culturele 
organisaties en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen ma-
ken. Hiervoor wordt door de gemeente een plan opgesteld. We 
gaan dit plan gefaseerd uitvoeren. Verbetering van de accom-
modatie van het openluchttheater ‘sec heeft prioriteit. 
 

Openlucht-
spelgroep, 
Outflow 
 
2010/2011 
 

Plan / Multi-
functioneel 
openlucht-
theater 

13 Het Huis voor Cultuur  biedt een bakermat voor de ontwikkeling 
van het Huis voor Amateurs, Huis voor Erfgoed en het Open-
luchttheater. Het Huis voor Cultuur levert een essentiële bijdrage 
aan cultuureducatie. Wijken en scholen kunnen rekenen op on-
dersteuning vanuit deze plek.  
In het jaarprogramma wordt aangegeven van welke voorzienin-

Theek 5, 
H19, De 
Bussel, Film-
theater,  
 
2011 

Programma / 
Onderzoek 
 



  32 

gen en ruimtes de amateurs gebruik kunnen maken en wanneer. 
In dit programma  worden ook themaweken en festivals opge-
nomen die in samenwerking met amateurinstellingen tot stand 
komen. 
Daarnaast wordt samengewerkt met culturele instellingen uit 
naburige gemeenten. De spin-off van het Huis voor Cultuur wordt 
zo groot dat er bezoekers uit de regio worden aangetrokken. 
Theek 5, H19, Theater de Bussel en Filmtheater bereiden zich 
voor op de samenwerking  in 2012, door nu al over te gaan op 
een gezamenlijke baliefunctie en afspraken te maken over dub-
bels in bedrijfsvoering  op het gebied van middelen en persone-
le bezetting. Een onderzoek naar de bedrijfsvoering van de sa-
menwerkingspartners kan daaraan een bijdrage leveren. 
 

14 De gemeente Oosterhout stimuleert de verdere ontwikkeling van 
cultureel ondernemerschap  bij de professionele instellingen. 
Daarnaast wil de gemeente een sturende en coördinerende rol 
vervullen om – in samenwerking met CUST - cultureel onderne-
merschap ook in de wereld van de amateurkunst verder te ont-
wikkelen. 
 

CUST, H19, 
Theek 5, 
Theater de 
Bussel  
 
2009 - 2012 

Programma 
 
 

15 De gemeente onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffend-
heid van activiteiten van de professionele instelli ngen  Theek 
5 (inclusief Uitpunt), H19, Filmtheater, Theater de Bussel en 
Outflow.  De instellingen worden geraadpleegd bij de opzet van 
het onderzoek. De eventuele aanbevelingen uit het onderzoek 
worden verwerkt in de subsidie overeenkomsten.  

Theek 5 
H19, Film-
theater, 
Theater de 
Bussel en 
Outflow 
 
2010 

Onderzoek  

16 Theek 5  wordt gevraagd onderzoek te doen naar de bereik-
baarheid van haar informatie en dienstverlening voor geheel 
Oosterhout en naar de efficiency van de uitleenservices voor alle 
inwoners. De gemeente wordt betrokken bij de opzet van het 
onderzoek. De eventuele aanbevelingen uit het onderzoek wor-
den verwerkt in de subsidie overeenkomst.  
 

Theek 5 
 
2010 

Onderzoek 
 

17 H19 wordt gevraagd onderzoek  te doen naar de tevredenheid 
van amateurs over de deskundigheidsbevordering en onder-
steuning van H19. De gemeente wordt betrokken bij de opzet 
van het onderzoek.  De eventuele aanbevelingen uit het onder-
zoek worden verwerkt in de subsidie overeenkomst. 
 

H19  
 
2010 

Onderzoek 
 

18 Het college stelt op basis van het bedrijfsplan van het theater 
vast hoeveel amateurvoorstellingen en professionele voorstel-
lingen  er jaarlijks in theater de Bussel  plaats kunnen vinden 
binnen het huidige budget en de huidige zaalcapaciteit (tot de 
totstandkoming van het Huis voor Cultuur). 
 

Theater De 
Bussel 
 
2009 

Onderzoek 
 
 

19 Er worden structurele bedragen voor digitalisering, restauratie 
en dienstverlening op gebied van educatie door het Regio-
naal Archief Tilburg  vastgesteld.  

Regionaal 
Archief Til-
burg 

Overeen-
komst 
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2009 

20 Brabants Museum Oud Oosterhout ontvangt een structurele sub-
sidie van een bedrag van € 20.000. Dit onder nader te stellen 
voorwaarden die gebaseerd zijn op het beleid van de Cultuurnota 
2009 – 2012.  

Gemeente, 
BMOO 
 
2010 

Subsidie 

21 De gemeente zal het stichtingsbestuur van BMOO verzoeken de 
bepaling over gemeentelijke deelname aan het stichtingsbestuur 
uit haar statuten te schrappen. 

Gemeente, 
BMOO 
 
2009 

Verzoek 

22 De gemeente ontkoppelt verwevenheid met Oud Oosterhout BV 
en Brabants Museum Oud Oosterhout door het maken van hel-
dere afspraken. 

Gemeente, 
BMOO, Oud 
Oosterhout 
BV 
 
2009 

Afspraken 

23 SOS ontvangt een structurele subsidie van € 15.000 in het ex-
ploitatietekort. Daarnaast worden de gemeentelijke eigenaarlas-
ten voor het gebruik van het gebouw Zandheuvelschool, voor 
zoverre deze ten laste van speelgoedmuseum SOS komen, ge-
subsidieerd. Beide subsidies worden onder nader te stellen 
voorwaarden, die gebaseerd zijn op het beleid van de Cultuurno-
ta 2009 – 2012, verstrekt. 

Gemeente, 
Speelgoed 
museum 
 
2010 

Subsidie 
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9. Financiën 
 
Bij het opstellen van deze cultuurnota is er bewust voor gekozen om de ambities niet te begrenzen 
door de huidige financiële ruimte. Dit betekent dat we een onderscheid hebben gemaakt tussen de 
actiepunten die gefinancierd kunnen worden binnen de bestaande budgetten en actiepunten die 
aangemerkt dienen te worden als nieuw beleid. Deze actiepunten zijn afhankelijk gesteld van onder-
zoek waaruit nut, noodzaak en (financiële) haalbaarheid moet blijken. In het Meerjarenbeleidplan 
voor 2010 zal dan een keuze gemaakt moeten worden welke van de onderstaande ideeën we uit-
voeren.  
 
Het onderzoek door de gemeente wordt gedaan vanuit de bestaande formatie.  
 
Door middel van deze splitsing is ambitie opgenomen voor na de verkiezingen van 2010. Ook voor 
onze gemeente geldt dat er een beroep gedaan wordt op ons cultureel ondernemerschap. Dat bete-
kent ook voor ons dat niet alle kosten per se uit gemeentelijke middelen betaald moeten worden en 
dat een gedeelte van de uitvoering van de actiepunten ook aan de instellingen overgelaten kan wor-
den.
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In onderstaande tabel zijn de kosten voor uitvoering van de actiepunten opgenomen.  

9.1. Geschatte kosten uitvoering cultuurnota (x € 1 .000) 
 
AP Omschrijving 2009 2010 2011 2012 Dekking / toelichting 

1. Betaalbare podia X    
Onderzoek door ge-

meente 

2. Decor en kledingdepot X    
Onderzoek door ge-

meente 

3. Culturele Wegwijzer X    
Onderzoek door ge-

meente  

4. CUST 7,5 7,5 7,5 7,5 Stelpost Cultuur  

5. Gebouwenlijst expositie  X   nvt 

6. CLIP 115 115 115 115 
Provincie/ OPC budget-

ten (50/50) 

7. Combifuncties X    
Onderzoek door ge-

meente 

8. Zapbudgetten 10 10 10 10 Programma Jong 

9. Culturele manifestatie 10 10 10 10 Stelpost Cultuur 

10. Clustering erfgoedexpertise X    Gemeente 

11. Huis voor Amateurs  X   
Onderzoek door ge-

meente 

12. Openluchttheater   X  
Onderzoek door ge-

meente 

13. 
Samenwerking  + bedrijfs-

voering  Huis v Cultuur 
 15 50 100 Huis voor Cultuur 

14. Cultureel ondernemerschap 7,5 7,5 7,5 7,5 Stelpost Cultuur  

15. 
Evaluatie professionele 

instellingen 
10    Huis voor Cultuur 

16. Bereik Theek 5  X   OPC Theek 5 

17. 
Ondersteuning amateurs 

door H19 
 X   OPC H19 

18. 
Onderzoek aantal voorstel-

lingen Bussel 
X    

Onderzoek door ge-

meente 

19. 
Digitalisering foto’s en films, 

archiefeducatie 
25 25 25 25 Archiefbudget 

20. subsidie BMOO 10 10 10 10 Stelpost Cultuur 
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21. 
Geen deelname bestuur 

BMOO 
X    Gemeente 

22. 

Loskoppelen verwevenheid 

Oud Oosterhout BV en 

BMOO 

X    Gemeente 

23. Speelgoedmuseum 15 15 15 15 Perspectiefnota 2010 

 
 
 

9.2. Geschatte kosten investeringen (x € 1.000) 
 

AP Omschrijving 
2008 

2009 2011 2012 
Dekking / toelich-
ting 

9. 
Huis voor Erf-
goed/Schervenh
euvel 

 
300 

 
400 

  
Opgenomen in uitvoe-
ringsplanning  

10. 
Huis voor Ama-
teurs 

 
600   

Opgenomen in uitvoe-
ringsplanning 
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Bijlage 1: Kunstparticipatie 
 
 
Landelijk onderzoek wijst uit dat in een gemeente met 60.000 inwoners ongeveer 17.000 mensen 
tussen de 15 en 80 jaar aan amateurkunst doen. Daarvan beoefenen ca. 8.000 amateurs meer dan 
één kunstdiscipline. En van die totaal 25.000 ‘kunstbeoefeningen’ geschiedt een kleine 7.000 in 
clubverband, maar liefst 18.000 daarbuiten. (is bijlage 1) 
 

Inwoners Amateur- kunste-
naars 

2e kunstdiscipline georgani-
seerd 

Ongeorgani-
seerd 

     

60.000 17.000 8.000 7.000 18.000 
Tabel, aantal amateurkunstenaars (15+) al dan niet georganiseerd, naar gemeentegrootte1 
 
Dezelfde onderzoeken geven aan dat de beoefende disciplines ongeveer als volgt over de populatie 
verdeeld kunnen worden. 
 

Inwo-
ners 

beel-
dend 

Foto/ 
film 

muziek  dans schrijven theater Totaal 

        

60.000 7.000 6.600 5.700 3.800 1.400 500 25.000 
Tabel, aantal amateurkunstenaars (15+) al dan niet georganiseerd, per discipline 
 
 

                                                
1 Uit: amateurkunstbeleid OK, een handreiking voor gemeenten, 2008 een uitgave van Kunstfactor, 
landelijk instituut voor amateurkunst 
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Bijlage 2: Context en kansen om ons heen 
 
Cultureel Nederland is in beweging! Minister Plasterk zet de nodige veranderingen in, maar ook de 
provincie Noord-Brabant biedt kansen op cultureel gebied. 
 
Landelijk cultuurbeleid  
 
Cultuur en creativiteit als economische kracht 
Cultuur en creativiteit leveren een positievere bijdrage aan de kwaliteit van leven van de leefomge-
ving en aan de werkgelegenheid. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de creatieve economie. De 
werkgelegenheid in de creatieve sector steeg tweemaal zo snel als die in de overige sectoren. De 
creatieve sector is een breed begrip. Onder creatieve sector worden ook reclamebureaus, ontwer-
pers, kledingwinkels, boekhandels, architecten en bioscopen geschaard. Ook evenementen en re-
creatie dragen bij aan deze fikse groei.  
Cultuur en creativiteit zijn dus van groeiend belang voor de Nederlandse economie. Iets wat ook 
zeker wordt erkend door de Ministeries EZ en OCW in hun beleidsbrief ‘Ons Creatieve Vermogen’ 
uit 2005. Creativiteit wordt hierin de gewichtsloze brandstof van de economie genoemd. 
 
Innoveren, participeren  
In juni 2007 verscheen ‘Kunst van Leven’, hoofdlijnen cultuurbeleid 2009-2012 van het ministerie 
van OC&W. Deze nota geeft een heldere en inspirerende lijn die teruggrijpt op eerdere cultuurpoli-
tieke principes waarbij het publiek, de cultuurconsument centraal staat. Het landelijk beleid zet in op 
excellentie, innovatie door ontschotting en participatie door ondersteuning van amateurkunst en van 
cultuureducatie.  
Voor excellentie kiest Oosterhout nadrukkelijk niet, want laat het investeren in excellentie graag aan 
het rijk en de grote steden over. Bij Oosterhout past diversiteit. Maar innovatie en participatie geven 
verdieping aan onze bestaande uitgangspunten “ vernieuwen, verjongen, verbreden en versterken”. 
 
Cultureel ondernemerschap 
In februari 2008 heeft minister Plasterk het advies van de Commissie Cultuurprofijt met de titel ‘Meer 
draagvlak voor cultuur’ aangenomen. Hierin worden aanbevelingen gedaan voor versterking van de 
bedrijfsvoering van alle structureel door het rijk gesubsidieerde culturele organisaties. Gesubsidieer-
de instellingen moeten 20 – 25 % eigen inkomen gaan genereren en moeten eigen reserves op 
gaan bouwen. Zij worden hierbij wel ondersteund door het rijk.  
Ook in Oosterhout bestaat steeds meer de behoefte aan sterk cultureel ondernemerschap van ge-
subsidieerde instellingen. De gemeente voert de regie en schept de voorwaarden.  
 
Provinciaal beleid  
 
Cultuureducatie, amateurkunst en leefbaarheid 
De provincies krijgen de opdracht om uitvoering te geven aan het landelijk gestelde beleid (Pro-
grammafonds Cultuurparticipatie). Het stimuleren van cultuurparticipatie van alle burgers staat cen-
traal. Speerpunten hierbinnen zijn diversiteit, vernieuwing en verankering. De provincie heeft nog 
niet besloten hoe het Programmafonds Cultuurparticipatie precies vorm te geven. Nadruk zal hoe 
dan ook liggen op cultuureducatie, amateurkunst en leefbaarheid.  
 
Inmiddels heeft de provincie besloten om de subsidiering voor cultuureducatie (Marktplaats voor 
cultuureducatie) in de komende periode door te zetten. Daarnaast blijft cultureel erfgoed nadrukkelijk 
een speerpunt van het provinciaals beleid. Eén van de belangrijkste trajecten hierbij is Schatten van 
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Brabant. Om cultuurhistorie meer te laten leven bij jong en oud, bundelen de Provincie Noord-
Brabant, gemeenten, culturele en educatieve instellingen in Brabant daartoe hun krachten.  
 
Kansen voor Oosterhout  
 
Combifuncties 
Vanaf 2008 jaar wil het kabinet het beleid op het terrein van (brede) scholen, sport en cultuur bunde-
len en intensiveren combifuncties Sport, brede school en cultuur(Ontbreken van samenhang tussen 
de verschillende ontwikkelingen). - Culturele diversiteit – cultuur in de buurt – basisvoorzieningen 
(leefbaarheid). Oosterhout is een van 90 gemeentes die vanaf 2009 structureel gebruik kan maken 
van rijkssubsidie voor inzet van professionals die een brug vormen tussen scholen, sport en cultuur, 
de zogenaamde combi(natie)functies. Combinatiefuncties moeten uiteindelijk leiden tot: 

• uitbreiding aantal scholen met sport- en cultuuraanbod 
• versterking sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van 

sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. 
• Stimuleren van dagelijks sportaanbod op en rond de scholen voor alle leerlingen.  
• Bevorderen dat de jeugd t/m 18 vertrouwd raakt met 1 of meer kunst- en cultuurvormen. 

 
Marktplaats voor cultuureducatie 
De provincie zet het beleid ter ondersteuning van zogenaamde Marktplaatsen voor cultuureducatie 
in Noord-Brabant ook in de komende jaren voort. Dit is een kans voor de continuering van CLIP in 
Oosterhout. 
 
Schatten van Brabant 
Naast gezamenlijke publiciteit is er ook een fonds waar aanvullende financiering voor projecten kan 
worden aangevraagd met een maximum van € 10.000,- per activiteit. Oosterhout viert in 2009 het 
200-jarige bestaan als stad met verschillende activiteiten, een feestweek en de start van Schatten in 
Brabant van het zomerseizoen wellicht in Oosterhout. 
 
Museumbeleid 
De provincie zet ook in op een (forse) versterking van het museale bestel van Noord-Brabant op 
velerlei vlakken. De provincie stuurt op diversiteit, toegankelijkheid, identiteit, vernieuwing en organi-
serend vermogen. Voor Oosterhout ligt hier een kans voor de inrichting van de Zandheuvelschool 
als museum c.q. cultuurhistorisch gebouw en voor de vernieuwing van museale functie van Speel-
goedmuseum Op Stelten.   
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Bijlage 3: Museumbeleid  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MUSEUMBELEID 
GEMEENTE OOSTERHOUT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oosterhout, april 2009  
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1. Inleiding 
 
De nota maakt integraal onderdeel uit van de Cultuurnota 2009 – 2012 “Laat 1000 bloemen bloei-
en”. In de Cultuurnota is het beleid samengevat en zijn de actiepunten verwoord. In de nota Muse-
umbeleid staat wat we verstaan onder de museale functie, wordt landelijk en provinciaal beleid be-
schreven, wordt de Oosterhoutse visie verwoord en worden de verschillende musea in Oosterhout, 
met hun specifieke kenmerken en functies opgesomd.  
 
 

2. De Museale functie 
 

2.1. Definitie museum 
 
‘Een museum is onderdeel van het collectieve geheugen van de maatschappij. Een museum ver-
werft, documenteert en behoud objecten en andere getuigenissen van cultuur van de mens en diens 
omgeving en informeert daarover. Het museum ontwikkelt en bevordert kennis en biedt belevingen 
die alle zintuigen aanspreken. Het museum is toegankelijk voor het publiek en levert een bijdrage 
aan de ontwikkeling van de maatschappij. Het doel van het museum is mensen kennis en inzicht te 
verwerven.’ 
 

2.2. VNG Ringenmodel  
 
Musea vallen onder het beleidsveld cultuur, maar welke plek neemt zij in binnen de culturele infra-
structuur? Om een antwoord te vinden op deze vraag biedt het Ringenmodel, dat ontwikkeld is door 
de VNG als uitgangspunt voor het ontwikkelen van gemeentelijk Cultuurbeleid, een aanknopings-
punt. Het Ringenmodel maakt een onderscheid tussen gemeenten tot ongeveer 30.000 inwoners, 
gemeenten tussen de 30.000 en 90.000 inwoners en gemeenten met meer dan 90.000 inwoners. 
De eerste ring (< 30.000 inwoners) gaat uit van een kernachtig cultuurbeleid dat voorziet in een 
beperkt aantal activiteiten en voorzieningen. Op museaal gebied gaat het hier om een museum dat 
zich richt op de oudheidkundige2 aspecten van de gemeente. De tweede ring (30.000 - 90.000 in-
woners) voorziet in een uitgebreid cultuurbeleid met als onderdeel een natuur- en/of cultuurhisto-
risch museum. De derde ring (> 90.000 inwoners) is het alomvattend cultuurbeleid met een breed 
scala aan cultuuruitingen, waaronder musea die groot van opzet zijn op onder andere moderne 
kunst. 
 
Voor Oosterhout betekent dit dat zij qua omvang valt binnen de tweede ring. Landelijk gezien is er 
naast een oudheidkundig museum vaak ook nog een cultuurhistorisch museum opgenomen in de 
culturele infrastructuur van een stad van deze omvang.  
 

2.3. Museale waarde 
 
Verschillende overheden investeren veel tijd en geld in cultuur vanuit de gedachte dat cultuur ver-
schillende positieve effecten heeft. Dit geldt uiteraard ook voor musea als onderdeel van het cul-
tuurbeleid. Deze positieve effecten zijn gelieerd aan de drie toegevoegde waarden van cultuur. 
 
 

                                                
2 Wijn gebruikt in zijn model de term ‘Oudheidkamer’. In het algemeen gaat het hier om musea, doorgaans grotendeels ge-
dreven door vrijwilligers, die zich bezig houden met de oudheidkundige aspecten van de stad of streek. Vaak is de oudheid-
kamer verbonden met een historische vereniging of heemkundekring. Bron: Handreiking museumbeleid voor gemeenten. 
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2.3.1.Intrinsieke waarde 
 
De intrinsieke waarde van musea is gelegen in het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van 
het Nederlands culturele erfgoed. Musea hebben de taak een deel van dit erfgoed te verzamelen, te 
beheren, te behouden en toegankelijk te maken voor een samenleving.  
 
Daarnaast gaat de intrinsieke waarde uit van de beleving van het museumbezoek zelf. Museumbe-
zoekers gaan niet naar het museum in de hoop dat deze verwachting hen socialer of stabieler zal 
maken. Evenmin koopt men een toegangskaartje om het museum financieel te ondersteunen. De 
aantrekkingskracht zit hem in de verwachting dat het een plezierige, leerzame en/of inspirerende 
ervaring zal zijn. 
 
 

2.3.2.Economische waarde 
 
Musea dragen bij aan de economische promotie van de stad of streek. De economische waarde is 
dan ook gelegen in het hebben van een goed voorzieningenniveau. Het voorzieningenniveau draagt 
er immers aan bij of het aantrekkelijk wonen, werken en/of recreëren is in een bepaalde stad of 
streek.  
 
Musea in Oosterhout zorgen niet alleen voor een toestroom van dagtoeristen, maar zijn ook één van 
de weinige slecht weer alternatieven in Oosterhout. Kortom musea dragen niet alleen bij aan het 
leef- en vestigingsklimaat dat hoort bij een ambitieuze stad als Oosterhout, maar ook als trekpleister 
voor toerisme en recreatie. 
 
 

2.3.3.Sociale waarde 
 
De sociale waarde van musea richt zich ten slotte op het verbinden van mensen en het versterken 
van de sociale cohesie. Musea draaien vaak voor een groot deel op vrijwilligers die hierdoor een 
zinvolle dagbesteding hebben en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Daarnaast biedt een 
museum ook een ontmoetingsplek voor gelijkgezinden en mensen met dezelfde hobby’s/interesses. 
 
 

3. Beleid rijk en provincie  
 
De taakverdeling tussen de drie overheden is sinds de jaren tachtig in grote lijnen als volgt. Het rijk 
subsidieert de musea met een rijkscollectie en de landelijke museale ondersteuningsinstituten als 
het Instituut Collectie Nederland en de Nederlandse Museumvereniging. Ook financiert het rijk het 
landelijke fonds de Mondriaan Stichting. Deze stichting ondersteunt via een subsidieregeling ver-
nieuwing bij musea in Nederland. De (meeste) provincies subsidiëren de provinciale musea en de 
provinciale steunfunctie voor musea. Tenslotte zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de lokale en 
regionale musea. 
 

3.1. Landelijk beleid 
 
In ‘Kunst van leven: Hoofdlijnen cultuurbeleid’ van minister Plasterk wordt de essentie van een mu-
seum omschreven als: ‘dat het betekenis geeft aan kunst en cultureel erfgoed, en de ontstaansge-
schiedenis en de continuïteit van een samenleving zichtbaar maakt.’ 
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Naast de verantwoordelijkheid voor de subsidiering van musea met een rijkscollectie en de landelij-
ke museale ondersteuningsinstituten, wil de landelijke overheid de toegankelijkheid en vernieuwing 
van musea bevorderen. Hierbij wordt met name ingezet op de aantrekkelijkheid van de presentatie 
en de cultuureducatie. Dit zorgt er voor dat musea aantrekkelijker worden voor publiek. Daarnaast 
heeft een verbetering van de educatieve functie een meerwaarde voor de bezoeken die scholen aan 
musea brengen. De overheid wil dit schoolbezoek stimuleren door de toegang tot musea gratis te 
maken voor kinderen tot en met twaalf jaar. 
 

3.2. Provinciaal beleid 
 
De provincie heeft geen wettelijke taak op het gebied van museumbeleid. Zoals gezegd is er wel 
sprake van een taakverdeling tussen de overheden. In het bestuursakkoord 2007-2011 ‘Vertrouwen 
in Brabant’ wordt gepleit voor een goede infrastructuur, aandacht voor de kwaliteit van het leven in 
Brabant, mensen betrokken houden bij de samenleving en zorgen voor een aantrekkelijk vestigings-
klimaat voor jonge creatieve mensen. 
 
Deze lijn is dan ook doorgetrokken naar het provinciaal museumbeleid. 
Naast de provinciale taak om een provinciaal museum en een provinciale steunfunctie te subsidië-
ren, heeft zij een uitgesproken ambitie. De ambitie om de museale collectie in een historische con-
text te plaatsen (Verbinding met het Verleden) en te verbinden met actuele thema’s die nu spelen in 
de samenleving (Verbinding met de Samenleving).  
 
Het provinciaal museumbeleid bestaat derhalve uit de volgende onderdelen: 

• Basistaak is om een provinciaal museum en een steunfunctie (Erfgoed Brabant, ter profes-
sionalisering van de sector) te subsidiëren. 

• Daarnaast heeft zij de ambitie om: de Brabantse geschiedenis zichtbaar te maken en te sti-
muleren dat musea een trefpunt zijn binnen de samenleving. 

 
 

4. Lokale visie 
 
Oosterhout kent een viertal musea en een accommodatie waarop het museumbeleid van toepassing 
is. In dit hoofdstuk is de visie op museum vormgegeven. De basis voor deze visie ligt in de beleids-
nota cultuur ‘Cultuur in Beweging’, die in februari 2003 is verschenen. Deze visie vormt de basis 
voor de inzet van de gemeente Oosterhout op het beleidsterrein musea, nu en de komende jaren. 
Besluiten die met betrekking tot museumbeleid worden genomen, zullen aan deze visie worden 
getoetst. 
 

4.1. Visie op cultuurhistorie 
 

Oosterhout kent een rijk historisch verleden, waarvan nog een aantal tastbare herinneringen zijn 
overgebleven. De gemeente wil deze kracht van de stad uitbuiten en verder versterken. 
 
Voor de eigen inwoners kan dit bijdragen aan een grotere kennis van en betrokkenheid bij de eigen 
stad. Voor beleidsmakers kan historische kennis stimulerend en richtinggevend werken. Maar het 
heeft ook zeker een toeristische functie: een goed cultuurhistorisch aanbod kan meer toeristen naar 
Oosterhout trekken, dan wel de verblijfskwaliteit vergroten. 
 
Het waardevolle erfgoed wil de gemeente zo mogelijk behouden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebou-
wen. De plannen rondom herbestemming van de Zandheuvelschool zijn hiervan een mooi voor-
beeld. De samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling en cultuurbeleid zijn dan ook van groot belang. 
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De gemeente Oosterhout vindt het belangrijk haar (cultuur)historie te ontsluiten voor de eigen inwo-
ners en voor bezoekers. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan vondsten of resultaten uit archeologi-
sche opgravingen, maar ook om andere kennis van het verleden. Een belangrijk speerpunt daarbij is 
de geschiedenis van Oosterhout, die op dit moment wordt opgetekend. Een dergelijke geschied-
schrijving is een bron voor verdere beleidsvorming, maar natuurlijk ook voor bijvoorbeeld erfgoede-
ducatie en toeristische initiatieven. 
 
Cultureel erfgoed krijgt pas betekenis als er iets mee gebeurt, als het een plek krijgt in het leven van 
mensen. Presentatiemogelijkheden zijn daarom erg belangrijk. Daarbij gaat het om fysieke presen-
tatiemogelijkheden: museum, expositieruimte, boek, folder, maar ook om digitale mogelijkheden, 
bijvoorbeeld in samenwerking met het Regionaal Archief Tilburg. Een vaste expositieruimte waar 
wisselende tentoonstellingen worden georganiseerd op het gebied van cultuurhistorie en archeolo-
gie wordt op dit moment als gemis ervaren.  
 
Gekoppeld aan presentatie is educatie belangrijk voor Oosterhout. Belangrijke partijen binnen de 
erfgoededucatie zijn de bibliotheek en H19 met de marktplaats voor cultuureducatie (CLIP) en een 
erfgoed consulent. Maar zeker ook andere partijen, zoals de musea en het archief spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
 
De gemeente Oosterhout stelt bij haar inzet kwaliteit centraal en beoordeelt 
instellingen en initiatieven hierop. Een aantal aspecten speelt daarbij een rol: 

• dienstverlening/resultaat 
• certificering  
• professionaliteit organisatie 
• toekomstperspectief 

 
 
4.2. Visie op de Oosterhoutse musea 

 
In 2006 is vervolgens in het coalitieakkoord opgenomen om de Zandheuvelschool te verbouwen 
voor huisvesting van, onder andere, het Speelgoedmuseum.  
 
Met de nota over de verbouwing van de Zandheuvelschool is er gehandeld in de geest van deze 
visie van het college en het coalitieakkoord. 
 
Zo is door de verbouwing van de Zandheuvelschool met SOS als hoofdgebruiker impliciet de ver-
gaande samenwerking tussen SOS en BMOO losgelaten en is er invulling gegeven aan de financië-
le ondersteuning van SOS. 
 
Er wordt afgezien van het beleid dat gericht is op samenwerking en om nieuw cultuurbeleid voor de 
musea op te stellen. Het college baseerde een nieuwe visie op musea op het rapport van extern 
bureau Drijver en Partners. 
 
De gemeente Oosterhout benoemt cultuurhistorie als belangrijk speerpunt in het 
cultuurbeleid. Cultuurhistorische musea kunnen een rol spelen in het ontsluiten en 
presenteren van cultureel erfgoed en kunnen een educatieve taak op dit gebied 
vervullen. Dit past ook goed binnen de schaal van Oosterhout. De gemeente wil musea dan ook 
onder voorwaarden ondersteunen om genoemde functies te vervullen. 
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4.2.1.Toetsingscriteria voor gemeentelijke onderste uning 
 
Bij de beoordeling van initiatieven wordt een aantal zaken gewogen: 
 
Functie 
Een museum kan verschillende functies hebben, waaronder:  

• behoud en presentatie van lokaal erfgoed  
• aanbieden van cultuur 
• motor voor culturele vernieuwing 
• educatie 
• informatie/documentatie 

Daarnaast kan een museum een bijdrage aan sociale cohesie leveren of een economische of toeris-
tische functie vervullen, maar alleen dat zal voor de gemeente niet voldoende reden zijn om een 
museum vanuit het cultuurbeleid te subsidiëren. De functie van een museum zal dan ook getoetst 
worden aan de speerpunten uit de dan geldende cultuurnota. Op het moment van het verschijnen 
van deze nota zijn dat verbreden, versterken, vernieuwen en verjongen.  
 
Collectie 
De basis van een museum is een duidelijk en herkenbare collectie. Die collectie moet een bepaalde 
waarde of betekenis hebben. De betekenis kan bijvoorbeeld zijn dat de collectie uniek is voor Neder-
land. De waarde van een collectie wordt vastgesteld binnen de museumregistratie. Voor advies over 
de museale waarde van een collectie kan de provinciaal museumconsulent adviseren. Bij de beoor-
deling van de collectie zal in ieder geval worden meegewogen hoe dit past binnen de visie Ooster-
hout Familiestad. 
 
Publiek 
Een museum heeft inzicht in de omvang en de aard van het publiek nodig voor het bepalen van haar 
beleid. Ook voor de gemeente zijn deze gegevens relevant, omdat publieksbereik een maatstaf is 
voor het succes van een museum. Om voor subsidiering in aanmerking te komen dient de instelling 
gemiddeld minimaal 10.000 bezoekers te hebben getrokken over de afgelopen 3 jaar en het vooruit-
zicht hebben om uit te groeien naar minimaal 15.000 bezoekers binnen 3 jaar. 
 
Organisatie en financiën 
Volgens de basiseisen van het museumregister moet een museum een institutionele basis hebben 
en een stabiele financiële basis. Ook het beschikken over een op schrift gesteld beleidsplan en ge-
kwalificeerde medewerkers is een eis van het museumregister. De stabiliteit en het toekomstper-
spectief van een museum wordt meegewogen in de totaalbeoordeling ervan. Cultureel onderne-
merschap is daarbij een aandachtspunt. 
 
Samenwerking 
Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt in het cultuurbeleid van de gemeente. Ook musea 
zullen hierop worden beoordeeld. Gedacht moet hier worden aan mensen en verenigingen of instel-
lingen die zich bezig houden met cultuurhistorie, zoals musea, archeologen, heemkundekring, erf-
goed consultant en regionaal archief, maar ook met erfgoed educatie zoals de scholen en CLIP. 
Tenslotte zijn er ook nog allerlei dwarsverbanden te leggen met allerlei professionele instellingen en 
amateurverenigingen die zich bezighouden met cultuur in de meest brede zin van het woord.  
 
Museumregistratie 
De museumregistratie werd al een aantal malen genoemd. Het doel van museumregistratie is het 
zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea. De volgende 
basiseisen voor museumregistratie bewaken de kwaliteit van een museum: 
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• het bezitten van een institutionele basis 
• het bezitten van een stabiele financiële basis 
• het beschikken over een op schrift gesteld beleidsplan 
• het beschikken over een collectie 
• het beschikken over een collectieregistratie 
• het zorgdragen voor het behoud van de collectie 
• het (laten) doen van onderzoek naar de collectie 
• het beschikken van basisvoorzieningen voor het publiek 
• het beschikken over gekwalificeerde medewerkers 

 
De gemeente Oosterhout is van mening dat door haar gesubsidieerde musea een museumregistra-
tie zouden moeten hebben of in staat zijn zich in de nabije toekomst in die richting te ontwikkelen. 
 
 

4.2.2.Visie op afzonderlijke musea en de Zandheuvel school 
 
De gemeente Oosterhout heeft de volgende visie op de individuele musea en de accommodatie 
Zandheuvelschool. 
 
 

4.2.3.Bakkerijmuseum 
 
Het Bakkerijmuseum heeft een uitgebreide collectie oude bakkersvoorwerpen en –werktuigen en 
een historisch bakkerswinkeltje. In de huidige bakkerij  kunnen groepen zelf brood en koekjes bak-
ken. Het Bakkerijmuseum is in particulier eigendom. De gemeente heeft geen bemoeienis met dit 
museum. 
 
 

4.2.4.Speelgoedmuseum Op Stelten 
 
Dit museum beschikt over een uitgebreide collectie oud en antiek speelgoed, van de 18e eeuw tot 
ongeveer 1950. Het museum trok in 2008 11.000 bezoekers. 
Ook dit museum is een stichting die met vrijwilligers werkt. Het museum ontvangt exploitatiesubsi-
die.  
 
Door SOS is op 12 maart 2007 het beleidsplan 2007-2012 aangeboden. Daarin is hun visie weerge-
geven op het toekomstig functioneren van het museum en de randvoorwaarden waaronder dat ge-
realiseerd kan worden. Een gedegen beleidsstuk dat ingaat op alle facetten, die daarbij een rol spe-
len. Vanuit een actueel geformuleerde visie en missie wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen uit het 
verleden en een beeld geschetst van de toekomst. Zaken zoals de omvang en opbouw van de col-
lectie, bezoekersstromen, personeel- en organisatiebeleid zijn nader beschouwd. Specifiek de be-
drijfsvoering, waaronder de huisvesting en de financiën zijn nadrukkelijk in beeld gebracht. Essenti-
eel voor de toekomst van het museum is, naast de wens/noodzaak voor een ontwikkeling tot een 
erfgoedmuseum, de verhuizing naar een aangepaste locatie in de Zandheuvelschool en een verder-
gaande professionalisering van de organisatie. 
Het bestaansrecht van het speelgoedmuseum wordt gekenmerkt door een aantal elementen. Met 
een historisch waardevolle collectie, een gebouw en een groep gemotiveerde en enthousiaste vrij-
willigers alleen is bestaansrecht niet automatisch gegarandeerd. Maar een beleid op het gebied van 
expositie, educatie, zorgverlening, behoud Oosterhouts erfgoed, re-integratie, samenwerking met 
reclassering en toerisme draagt hier zeker wel aan bij. 
Het nieuwe Speelgoedmuseum is geen museum dat zich primair richt op het ‘object’ (het alom be-
kende verzamelaarsmuseum), maar richt zich juist op de betekenis en beleving van het spel (door 
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de eeuwen heen) in de ontwikkeling van het individu (van kind tot volwassene) en de gemeenschap 
in zijn geheel. Ook in de 'grote mensenwereld' wordt voortdurend een spel gespeeld waarvan de 
rolpatronen voor een deel juist in de jeugdjaren worden geleerd. Daar liggen allerlei maatschappelij-
ke dwarsverbanden met andere aspecten van het leven die de mogelijkheid bieden een museum te 
realiseren dat zich juist weet te onderscheiden van vele andere musea. En zeker nu door de over-
name van het Poppen en Speelgoedmuseum uit Tilburg de grootste en meest unieke collectie op 
het gebied van speelgoed is ontstaan. Het nieuwe speelgoedmuseum wordt dan ook een museum 
waar beleving voor op staat en waar zowel kinderen als volwassenen een leuke en leerzame mid-
dag kunnen beleven. 
 
Ook wordt er momenteel hard gewerkt aan een professionaliseringsslag. Zo is door ZKA, een con-
ceptontwikkelingsbureau voor de vrijetijdsmarkt, en studenten van de NHTV een beleidsvisie gefor-
muleerd en het concept van de “Spelende Mens” ontwikkeld. Ook zijn er gesprekken gaande o.a. 
met de NHTV en Avans Hogeschool om het museum naar een hoger level te brengen qua organisa-
tie. 
 
De gemeente Oosterhout ziet het SOS dan ook als een waardevolle instelling die uitstekend past 
binnen het motto ‘Oosterhout familiestad’. SOS is een museum met een duidelijke en herkenbare 
collectie en uitstraling dat voor een groot deel aan de voorwaarden van het museumregister voldoet 
en potentie heeft tot een volwaardig museum uit te groeien. Dit wordt ook bevestigd vanuit zowel de 
provincie als Erfgoed Brabant (de provinciale steunfunctie voor musea).  
 
Ontwikkeling van het museum is wel van belang om, ook op termijn, kwaliteit te kunnen waarborgen. 
De gemeente wil het museum daartoe in de toekomst financieel ondersteunen.  
 
 
 

4.2.5.Kaaiendonks Carnavalsmuseum  
 
Het Kaaiendonks Carnavalsmuseum is in 2006 geopend en heeft een kleine collectie op het gebied 
van de geschiedenis van carnaval in de gemeente Oosterhout. De collectie bestrijkt de periode van-
af 1876 tot heden en bestaat uit materialen en beeldmateriaal, zoals foto’s, films en schilderijen en 
documenten maar bevat ook karakteristieke kleding. Het museum valt met een eigen stichting onder 
een exploitatiestichting die de activiteiten van Speelgoedmuseum Op Stelten en het Carnavalsmu-
seum aanstuurt. De gemeente heeft geen bemoeienis met de Carnavalsmuseum. 
 
Ondanks het feit dat het carnavalsmuseum nog steeds een aparte stichting is wordt het betrokken in 
alle ontwikkelingen die momenteel spelen rond SOS. Het valt immers wel onder de overkoepelende 
exploitatiestichting, waaronder ook SOS ressorteert. Dit betekent dat ook het carnavalsmuseum 
profiteert van de professionaliseringsslag die momenteel door SOS wordt gemaakt. Maar dit bete-
kent ook dat het carnavalsmuseum positief kan bijdragen aan het concept van de “Spelende Mens” 
en de belevingswaarde van het nieuwe (Speelgoed)museum. 
 
De gemeente Oosterhout ziet het Carnavalsmuseum dan ook als onderdeel van de overkoepelende 
exploitatiestichting en daarmee als partner in het nieuw te formeren (Speelgoed)museum met als 
basis concept de “Spelende Mens”. Het carnavalsmuseum heeft immers een duidelijke en herken-
bare collectie die aan een groot deel van de voorwaarden van het museumregister voldoet. Daar-
naast is het een collectie die uniek en van cultuurhistorische waarde is voor de gemeente Ooster-
hout. 
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4.2.6.Brabants Museum Oud Oosterhout  
 
Het Brabants Museum Oud Oosterhout (BMOO) is een openluchtmuseum met miniatuurhuisjes van 
Oosterhout anno 1900. In het binnenmuseum is een oudheidkamer en vroegere streekartikelen. Het 
museum is een stichting die met vrijwilligers werkt. Door de ligging en parkachtige uitstraling heeft 
het ‘museum’ zowel een cultuurhistorische als een sterke recreatieve waarde. 
 
Onze gemeente heeft zich in 1996 samen met Oud Oosterhout BV gecommitteerd aan de oprich-
ting, ontwikkeling en exploitatie van BMOO. Tijdens de evaluatie in 2002 bleek dat het verwachte 
succes van het museum achterbleef en dat bepaalde afspraken niet waren uitgevoerd. Op grond 
van deze evaluatie is besloten alsnog een erfpachtovereenkomst met Oud Oosterhout BV (eigenaar 
van de opstallen van BMOO) aan te gaan en om de subsidie voor BMOO (tijdelijk) te verhogen. De 
erfpachtovereenkomst is nog niet geëffectueerd. 
 
De bezoekersaantallen zijn de afgelopen jaren gestegen van 5.570 in 2003 naar plusminus 9.250 in 
2008. Deze stijging is mede gerealiseerd door een aantal projecten die opgestart zijn en waar een 
groot aantal scholen aan meedoen: Project Jet en Jan en Museumschatjes. Er zijn met het Frenc-
kencollege, Hanzecollege, Zwaaikom en met Radiuscollege Mediavormgever Breda afspraken ge-
maakt voor projecten met middelbare schoolleerlingen. Dit zijn nieuwe ontwikkelingen die wijzen op 
een positieve ontwikkeling van het museum.  
 
Voor Brabants Museum Oud Oosterhout is de museumregistratie nog niet in beeld. Wel heeft Bra-
bants Museum Oud Oosterhout een stijgend aantal bezoekers van 5570 in 2003 tot 9250 in 2008. 
Daarnaast heeft het museum projecten opgestart waar een groot aantal scholen aan meedoet, zoals 
het project Jet en Jan en Museumschatjes. Met het Frenckencollege, Hanzecollege, Zwaaikom en 
met Radiuscollege Mediavormgever Breda zijn afspraken gemaakt voor projecten met middelbare 
schoolleerlingen en MBO’ers. Het bezoekersaantal blijft met ongeveer 9250 nog enigszins achter bij 
de oorspronkelijk (1998) beoogde 10.000 per jaar.  
 
De gemeente wil het museum daartoe in de toekomst blijvend financieel ondersteunen.  
 
Vanuit het uitgangspunt dat de gemeente niet zelf uitvoert, zal er formeel een einde gemaakt wor-
den aan de gemeentelijke deelname aan het bestuur van de stichting. In de praktijk vult de gemeen-
te haar bestuurszetel in het stichtingsbestuur al jaren niet meer in.  
 
Bij de oprichting van Brabants Museum Oud Oosterhout is gekozen voor een bijzondere eigendoms- 
en financieringsconstructie waar de gemeente, Oud Oosterhout BV en Brabants Museum Oud Oos-
terhout in participeren. Deze moeizame driehoeksverhouding verweeft afzonderlijke besluitvorming. 
Hier wil de gemeente dan ook een eind aan maken. 
 
 

4.2.7.Erfgoedmuseum en Huis voor Erfgoed 
 
Er is in Oosterhout nog geen ruimte waarin de cultuurhistorische en archeologische collectie van de 
stad aan een breed publiek kan worden gepresenteerd. Dit ondanks het feit dat Oosterhout met haar 
omvang, volgens het ringenmodel, toch minimaal dient te beschikken over een oudheidkundig mu-
seum. Niet voor niks werd dit reeds in de cultuurnota 2003 als een groot gemis ervaren. 
 
De gemeente ziet in de Zandheuvelschool dan ook de ideale gelegenheid om een ‘Huis van Erf-
goed’ te creëren. Een plek waar ruimte is voor diversie exposities op het gebied van (cultuurhisto-
risch) erfgoed. De heemkundekring kan hierin een belangrijke rol spelen. Maar ook het archeolo-
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gisch verhaal van de stad moet hierin een plaats krijgen. Hierbij zal vooral ingespeeld worden op de 
actualiteit van het archeologische onderzoek. Daarnaast is het een plek waar mensen die geïnteres-
seerd zijn in geschiedenis en het erfgoed van Oosterhout elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sa-
menwerken.  
 
 

4.2.8.Zandheuvelschool als Huis voor Erfgoed 
 
De Zandheuvelschool is een schoolgebouw aan de Zandheuvel nummer 51. Het hoofdgebouw is 
nog in nagenoeg oorspronkelijke staat aanwezig. Ook het gebruik is in de loop van de jaren niet 
veranderd. Alhoewel het qua architectuur of bouwconstructie niet bijzonder is te noemen, is het van 
belang wegens zijn historisch  en sociale betekenis in Oosterhout. Het gebouw is een typisch (en 
ook het laatste) voorbeeld van onderwijshuisvesting uit het begin van de twintigste eeuw in de kern 
van Oosterhout. Mede omdat het past in het straatbeeld van de Zandheuvel en de Sint Vincentius-
straat is het hoofdgebouw van cultuurhistorische betekenis voor Oosterhout en dient om die reden 
behouden te blijven. 
 
Medio 2008 is de voormalige Zandheuvelschool, welke in gebruik was bij de KBS De Touwbaan, 
vrijgekomen. Op basis van het economisch claimrecht onderwijshuisvesting, is het gebouw ter be-
schikking van de gemeente gekomen.  
 
In het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 is sprake van een nieuw “Oosterhout Museum”. Het voorma-
lig schoolgebouw aan de Zandheuvel zal hiervoor dienst doen door, naast een aantal verenigingen, 
de collecties van het Speelgoedmuseum (SOS) en het Carnavalsmuseum en de archeologi-
sche/heemkundige collecties onderdak te bieden. 
 
Investeringen in openbare ruimte en in gebouwen betekenen een meerwaarde voor het uiterlijk van 
de stad. De Zandheuvelschool ligt in een belangrijk deel van het historisch centrum de Zandheuvel, 
de toegangsweg van de Heilige Driehoek. Meerdere malen is er geopperd om deze als beschermd 
stadsgezicht te bestempelen. Vanuit dit perspectief bezien past een museale functie bijzonder goed 
in dit beeld. Dit sluit tevens aan op de wens om een prachtig beeldbepalend gebouw met een rijke 
historie, zoals de Zandheuvelschool, te bewaren voor de openbaarheid. 
 
Maar we hebben nog een grotere ambitie. Vanuit de gedachte dat clustering van activiteiten, sa-
menwerking en innovatie in de hand werkt, zien wij in de Zandheuvelschool een Huis voor Erfgoed. 
Met andere woorden een plek waar alle belangrijke spelers op het vlak van cultuurhistorie onderdak 
vinden. Wij denken hierbij in ieder geval aan de Heemkundekring, amateur archeologen, SOS en de 
erfgoed consulent van H19. 
 
Wij stellen ons een gebouw voor waar al deze spelers hun nieuwe ambitie kunnen waarmaken en 
waar de bezoeker met al zijn zintuigen de geschiedenis en het Oosterhoutse erfgoed beleeft. Naast 
de permanente expositie van SOS is er ruimte gereserveerd voor tentoonstellingen op het gebied 
van cultuurhistorie en archeologie, maar ook hedendaagse beeldende kunst. Of juist een combinatie 
van deze.  
 
Daarnaast is het pand voorzien van een vergader- c.q. werkruimte. In deze ruimte kunnen de me-
dewerkers van het museum, de heemkundekring, de amateur archeologen en de erfgoed consulent 
van H19 alleen, maar vooral ook samen tot mooie nieuwe projecten en initiatieven komen op het 
gebied van cultuurhistorie en –educatie. De erfgoed consulent draagt zorg voor het opzetten van 
projecten in het kader van de erfgoededucatie en verbind daardoor scholen aan initiatieven in de 
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Zandheuvelschool. Verder ondersteunt de consulent het speelgoedmuseum bij het beheer en on-
derhoud van de collectie en helpt met de inrichting van het museum. 
Maar ook ’s avonds als de deuren van het museum al gesloten zijn kan er nog volop bedrijvigheid in 
de Zandheuvelschool plaatsvinden. De ontmoetingsruimte is zo ingericht dat deze ook gebruikt kan 
worden door andere culturele verenigingen van Oosterhout. Daarnaast biedt de ontmoetingsruimte 
ook uitstekende mogelijkheden voor het houden van lezingen. Al dan niet op het gebied van cultuur-
historie of beeldende kunst.  
 
De gemeente wil de Zandheuvelschool graag behouden en het een publieke functie laten houden. 
Bovendien is nieuwe huisvesting nodig voor het Speelgoedmuseum en de heemkundekring. Na 
verbouwing is de Zandheuvelschool een geschikte locatie. Door verhuizing kan de schuldsituatie 
van het Speelgoedmuseum worden opgelost. In het gebouw is daarnaast ruimte voor een expositie-
ruimte voor cultuurhistorie, archeologie en beeldende kunst, die nu wordt gemist. Bovendien kunnen 
ook de culturele verenigingen gebruik maken van het gebouw. Op deze manier ontstaat een Huis 
voor Erfgoed. Een quick scan heeft aangegeven dat de Zandheuvelschool na verbouwing geschikt 
is voor genoemde doeleinden. 

  


