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Brengt culturele verbinding tot stand voor een vitaal en levendig Voorschoten 

 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 
 

De Cultuurfabriek vraagt de aandacht van de politieke partijen in Voorschoten om in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 

cultuur een prominente plaats te geven. Cultuur is namelijk net zo belangrijk als andere speerpunten in uw verkiezingsprogramma. De afgelopen jaren heeft de 

Cultuurfabriek op verschillende manieren bijgedragen aan de versterking van de culturele sector in Voorschoten. Vanaf 2022 zal de Cultuurfabriek enkele jaren extra 

aandacht besteden aan de thema’s Cultuurparticipatie en School en omgeving. 

Doordat de Cultuurfabriek de afgelopen jaren gezamenlijke activiteiten voor haar leden organiseerde is gebleken dat meer verbinding en samenwerking tussen 

culturele organisaties onderling en met de samenleving, succesvol bijdraagt aan de versterking van de culturele sector.  

Een sterke culturele sector maakt Voorschoten een vitale en levendige gemeente. Waar verbinding, samenwerking en de mogelijkheid om mee te doen bewoners uitnodigt 

om plezier te hebben, samen te beleven en een identiteit te vormen. Waar iedereen welkom is, ongeacht financiële middelen, fysieke mogelijkheden, of verblijfsstatus. 

En waar persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van talent bijdraagt aan groei, algemeen welzijn en geluk, zoals verwoord in de maatschappelijke agenda van de 

gemeente.  

Mede daarom is het van groot belang voor de culturele sector om te kunnen beschikken over een ontmoetingsplaats waar organisaties en scholen terecht kunnen 

voor repetities, het geven van lessen en workshops, het houden van tentoonstellingen en het uitvoeren van optredens en concerten. Een ontmoetingsplaats van en voor 

de Voorschotense gemeenschap. 

Voorschoten telt vele culturele organisaties. Dit is iets waar we als dorp trots op mogen zijn. Door concrete doelstellingen te formuleren en hieraan uitvoering te geven 

ontstaat er nog meer (cultuur)participatie en komen er verbindingen tot stand die deze culturele organisaties versterken voor de toekomst. Zo blijft het rijke culturele 

leven van Voorschoten voor de volgende generaties bewaard.  

Als platform legt de Cultuurfabriek verbindingen, maar om alle doelstellingen die in dit document te lezen zijn te realiseren hebben we ook wat hulp nodig. Daarom 

vragen wij u om deze doelstellingen in uw verkiezingsprogramma op te nemen. Zodat inwoners van Voorschoten kunnen blijven genieten van alles wat ons dorp op 

cultureel vlak te bieden heeft.  
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Ons doel 

Verderop in dit document vindt u zoals hierboven geschreven staat een aantal doelstellingen die aansluiten bij de thema’s Cultuurparticipatie en School en omgeving.  

De uitvoering van de doelstellingen zorgt voor:  

• Een duidelijk meetbare vergroting van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur 

• Een duidelijk meetbare toename van het aantal inwoners van Voorschoten die hebben deelgenomen aan culturele activiteiten 

• Samenwerking van alle scholen met de culturele sector waardoor nieuwe (inter)culturele evenementen ontstaan 

• Een geïntegreerde uitvoering van de beleidsterreinen cultuur, sport, welzijn, zorg, economie en toerisme 

• Een duidelijk meetbare toename van het aantal leden bij Voorschotense culturele organisaties 

• Een duidelijk meetbare samenwerking tussen culturele organisaties 

• Een toename van bekend jong talent binnen de gemeente 

Wij hopen tot snel! 

Achter elke doelstelling zit een breder verhaal dat we graag persoonlijk komen toelichten. Wij hebben hoge verwachtingen van de politiek om de doelstellingen op te 

nemen in de verkiezingsprogramma’s. De Cultuurfabriek kijkt er naar uit en staat klaar om samen aan de slag te gaan! 

Laat cultuur bloeien 
Met een hartelijke cultuurgroet,  

Het bestuur van de Cultuurfabriek Voorschoten 

Contact: info@cultuurfabriekvoorschoten.nl 

www.cultuurfabriekvoorschoten.nl 

  

http://www.cultuurfabriekvoorschoten.nl/
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De kracht van cultuur 

Cultuur is als zuurstof. Een samenleving kan niet zonder. Cultuur vormt ons, raakt ons en verwondert ons. Cultuur stelt ons in staat onszelf te ontplooien en om mee te 

doen. Om door verbeelding de wereld om ons heen beter te begrijpen en mede vorm te geven. Cultuur maken geeft plezier en brengt mensen samen. Cultuur maakt 

de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Cultuur prikkelt onze creativiteit. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een veranderende 

omgeving. Meedoen aan cultuur heeft bovendien een positieve uitwerking op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.   
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Definitie van de thema’s 
Cultuurparticipatie 

Alle vormen van het actief beoefenen, artistiek ontwikkelen en betrokken zijn 

bij cultuur in de vrije tijd, dus buiten school en werk. Zelf maken, doen en leren. 

Een voorbeeld van een niet actieve vorm is het bezoeken en beschouwen van 

cultuur.  

 

1. Jonge mensen dansen en spelen theater voor uiteenlopend publiek tijdens het 

Weekend van Voorschoten 

 

2. Met de les-kist “Dorp in Oorlogstijd” (een samenwerking tussen de Fortgens school 

en de Bibliotheek Voorschoten) leren basisschoolleerlingen over Voorschoten tijdens 

de Tweede Wereldoorlog 

School en omgeving 

Het is van groot belang dat scholen, naast het aanbieden van cultuureducatie, 

duurzaam samenwerken met hun omgeving. Onder andere in het culturele 

veld. Daardoor ontstaat er verbinding tussen cultuureducatie op school en 

buiten school wat kan leiden tot nieuwe (inter)culturele evenementen en 

cultuurparticipatie. 
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De cijfers 
 

Cultuurfabriek en leden 

De Cultuurfabriek verwijst regelmatig naar de vele culturele organisaties die Voorschoten rijk is en naar de bijdrage van die organisaties aan het welzijn van inwoners 

van de gemeente. Om deze uitspraak wat tastbaarder te maken vindt u hieronder de cijfers die de Cultuurfabriek in de tweede helft van 2020 aan de gemeente 

Voorschoten geleverd heeft. De cijfers tonen hoe veel mensen betrokken zijn bij de organisaties die bij de Cultuurfabriek aangesloten zijn; zij het als lid of als bezoeker. 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de periode voor het invoeren van de covid-maatregelen. De bezoekers en gebruikers van de Bibliotheek Voorschoten zijn niet in de 

aantallen opgenomen. 

Bij elkaar opgeteld hadden de leden van de Cultuurfabriek in het seizoen 2019/2020 samen:  

• 850 leden 

• 100 uitvoeringen, optredens of tentoonstellingen 

• 9.000 bezoekers 

Zoals te zien is aan deze cijfers bieden de culturele organisaties van Voorschoten niet alleen aan veel mensen de mogelijkheid om zich cultureel te uitten, maar ook aan 

veel mensen de mogelijkheid om cultuur te consumeren. 

 

Buiten de Cultuurfabriek 

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de leden van de Cultuurfabriek. Zoals hierboven al benoemd is zijn de bezoekers en gebruikers van de 

Bibliotheek Voorschoten hier niet in meegerekend. Daarnaast zijn niet alle culturele organisaties in Voorschoten lid van de Cultuurfabriek. Daarom mag ervan uit 

gegaan worden dat het daadwerkelijke aantal leden, optredens en bezoekers binnen de gemeente nog hoger zal liggen.    



 

 

 

6 

Brengt culturele verbinding tot stand voor een vitaal en levendig Voorschoten 

 

 

 

Doelstellingen om op te nemen in verkiezingsprogramma 
gemeenteraad 2022 
Cultuurparticipatie 

Vanaf 2023: 

 

Meedoen en beleven 

• In het centrum van Voorschoten komt een muziektent waar van april 

tot en met oktober activiteiten worden georganiseerd 

• Naast financiële ondersteuning door de gemeente Voorschoten maakt 

ook het Volwassenenfonds sport en cultuur het mogelijk voor mensen van 

18 jaar en ouder (met beperkte financiële middelen) om mee te doen 

aan activiteiten als zwemles, muziekles, fitness, voetbal, theater- of 

danslessen 

• Elk jaar is er een intercultureel festival met muziek, dans en eten voor 

jong en oud 

Verbinding en samenwerking  

• Er komen samenwerkingen tot stand tussen zoveel mogelijk culturele 

organisaties in Voorschoten op het gebied van afstemming van 

evenementen, gebruik van materiaal, promotie, enz. 

• Nieuwe evenementen ontstaan door samenwerking tussen sport, 

welzijn, zorg en cultuur 

• In de wijken en voor verzorgingshuizen worden regelmatig culturele 

activiteiten georganiseerd (in samenwerking met buurthuizen, 

ouderen, jongeren, culturele organisaties, ondernemers, enz.)

 

 

 

Promotie 

• Via een prijsvraag komt naar voren waar Voorschoten op cultureel 

gebied zich voor moet inzetten om zichzelf te promoten (bijvoorbeeld: 

schrijversdorp, verenigingsdorp, kunstdorp) 

• Elke twee jaar wordt de sport- en cultuurprijs voor 

amateurorganisaties uitgereikt 

• Er komt één website waar alle activiteiten van organisaties in 

Voorschoten te vinden zijn 

• De toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur wordt 

vergroot door regelmatige promotie, het aanbieden van gratis 

concerten, gratis lessen, subsidiëring van contributie, beschikbaar 

stellen van toegangskaarten bij de voedselbank, strippenkaarten voor 

lessen, enz. 

 

 

 

http://www.volwassenenfonds.nl/
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School en omgeving 

Vanaf 2023: 

Promotie 

• Elke twee jaar is er een sport- en cultuurprijs voor jongeren uit 

Voorschoten 

 

Talentontwikkeling 

• Wanneer vakleerkrachten bij een leerling op school talent van een 

culturele uiting (muziek, zang, schrijven, theater, enz.) vaststellen 

zoeken zij, zo mogelijk, contact met Voorschotense culturele 

organisaties voor verdere ontwikkeling 

• Cultureel jong talent uit Voorschoten wordt vanuit de gemeente 

gestimuleerd zich verder te ontwikkelen 

• Maandelijks is er voor de jonge talenten uit Voorschoten een cultureel 

open podium; zo mogelijk georganiseerd door jongeren 

 

Meedoen en beleven 

Medio 2022: 

• Iedere leerling op de basisschool kan het dorpslied “Parel aan de Vliet” 

zingen. Een eerste gezamenlijk optreden, in samenwerking met de 

Cultuurfabriek, vindt plaats tijdens Het Weekend van Voorschoten op 

10 september 2022 

 

 

Meedoen en beleven 

Vanaf 2023: 

• Met een kunst- en cultuurmenu maakt elk kind jaarlijks kennis met 

professionele kunst en met de culturele omgeving buiten school. Voor 

iedere klas wordt er jaarlijks één of twee activiteiten georganiseerd 

met lesmateriaal 

• Elke basisschool heeft/organiseert elk jaar minimaal één culturele 

activiteit in samenwerking met één of meer culturele organisaties uit 

Voorschoten. De leerlingen zijn actief betrokken bij de uitvoering van 

de activiteit die bijvoorbeeld over (de geschiedenis van) Voorschoten 

kan gaan 

• Kinderen uit groep 7 en 8 wonen elk jaar een gratis voorstelling, 

concert, tentoonstelling, workshop of repetitie van een Voorschotense 

culturele organisatie bij  

• Jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar worden op het voortgezet 

onderwijs gestimuleerd om aan te sluiten bij culturele organisaties in 

Voorschoten 

• Het aantal culturele organisaties dat deelneemt aan Voorschoten4Kids 

neemt jaarlijks toe 

• Naast financiële ondersteuning door de gemeente Voorschoten maakt 

ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur het mogelijk dat kinderen en 

jongeren uit gezinnen met beperkte financiële middelen toch mee 

kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, 

theaterles, of een andere sportieve of creatieve activiteit

http://www.voorschoten4kids.nl/voorschoten/sporten-voor-iedereen/home
http://jeugdfondssportencultuur.nl/
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Bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen 

 

• De gemeente Voorschoten, de Cultuurfabriek en de sportkoepel promoten dat cultuur (naast sport) goed is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en 

daarom een must voor elke inwoner en stimuleren deelname aan culturele activiteiten 

 

• De gemeente Voorschoten stimuleert scholen actief samen te werken met het culturele veld 

 

• In 2022 wordt er door de gemeente Voorschoten een nulmeting gehouden over de stand van cultuur in Voorschoten om later te gebruiken bij de evaluatie 

 

• Met ingang van 2023 is er een cultuurcoach die verbindingen tot stand brengt en samenwerking stimuleert tussen organisaties van de beleidsterreinen op 

gebied van zorg, welzijn, sport, kunst, cultuur en erfgoed 

 

• De gemeente Voorschoten en de Cultuurfabriek stimuleren (culturele) organisaties om deel te nemen aan culturele activiteiten 

 

• De gemeente Voorschoten ondersteunt brede promotie over deelnemen aan activiteiten voor sport en cultuur 

 

• De gemeente Voorschoten en (culturele) organisaties stimuleren en ondersteunen de subsidiemogelijkheden van fondsenverstrekkers 
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Inspiratiegids 
Nog wat meer inspiratie opdoen? In deze lijst vindt u nog meer informatie over de positieve effecten van cultuur. 

 

Cultuurparticipatie 

• Inspiratiegids lokaal beleid, veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in 

deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. 

 

• WHO bevestigt: Kunst en cultuur bevorderen de gezondheid, De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 900 onderzoeken geanalyseerd en concludeert 

nu officieel: het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid en het algehele welbevinden. 

 

• Cultuur en jongeren, kunst en cultuur zijn belangrijk voor de identiteitsontwikkeling van jongeren. Door de digitalisering hebben jongeren nu te maken met 

veel prikkels, supersnelle veranderingen en veel onzekerheid. Ook daarbij kunnen kunst en cultuur jongeren tot steun zijn. 

 

• Werken met ouderen: Welk aanbod werkt? Factsheet voor buurtsport- en cultuurcoaches voor een succesvol cultureel aanbod voor ouderen. 

 

School en omgeving 

• Cultuureducatiegroep, helpt scholen om cultuureducatie met kwaliteit te ontwikkelen passend bij de visie, ambitie en omgeving van de school. Zij bieden 

leerlijnen aan en verzorgen ook lessen over lokaal erfgoed. 

 

• Cultuurschakel leerlijnen, in de Haagse Ladekast van Cultuuronderwijs op zijn Haags is lesmateriaal te vinden voor alle kunstdisciplines; te filteren op thema, 

leeftijdsgroep of trefwoord.  

 

• Verwonder om de hoek, met Verwonder om de hoek ontdekken kinderen in de regio Holland Rijnland hun passies. 

https://www.lkca.nl/publicatie/inspiratiegids-lokaal-beleid/
https://www.lkca.nl/artikel/who-bevestigt-kunst-en-cultuur-bevorderen-de-gezondheid/
https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-jongeren/
https://www.lkca.nl/publicatie/werken-met-ouderen-welk-aanbod-werkt/
http://cultuureducatiegroep.nl/
http://cultuureducatiegroep.nl/cultuurlijn/cultuurlijn-kunst/
http://cultuureducatiegroep.nl/cultuurlijn/lokaal-erfgoed-leiderdorp/
https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/leerlijnen-coh/#!///1/0/
https://verwonderomdehoek.nl/over-ons/

