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1. INLEIDING 
 

Cultuur is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, 

zorgt voor ontspanning en brengt mensen samen. Cultuureducatie geeft kinderen een brede blik en draagt 

bij aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en creativiteit. Erfgoed, monumenten en kunst in de 

openbare ruimte dragen bij aan de identiteit van de gemeente en verrijken de leefomgeving. 

 

Het belang van cultuur in onze samenleving mag dan ook niet onderschat worden. De maatschappelijke 

waarde van cultuur is al vaak bewezen. Meedoen aan culturele activiteiten zorgt voor sociale contacten, 

kan mensen uit eenzaamheid halen en heeft een positief effect op de gezondheid. Ook draagt het bij aan 

het gevoel van veiligheid en het zorgt voor samenhang binnen een gemeenschap.  

 

In de Koers 2030 is daarom als kernopgave opgenomen dat we willen werken aan een ondernemend en 

betrokken Sliedrecht. Dit doen we door het benutten van de kracht van de samenleving, het integraal 

ontwikkelen van cultuur, recreatie en sport en het borgen van een vitale economie en levendig centrum.  

Met behulp van gelden uit het Dorpsfonds wordt cultuur nog dichter bij de inwoners van Sliedrecht gebracht 

en nog toegankelijker gemaakt. Dit doen we door de culturele infrastructuur te verbeteren.  

 

Om de culturele identiteit van Sliedrecht ook op de lange termijn te waarborgen, ziet de Omgevingsvisie 

Sliedrecht toe op het beschermen van onze cultuurhistorische waarden. Bijvoorbeeld door deze integraal 

in te brengen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Maar ook door het aanwezige erfgoed beter zichtbaar en 

beleefbaar te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers.  

 

Het Cultuurplan Sliedrecht bevat een verdere uitwerking van onze visie op cultuur en geeft aan wat onze 

prioriteiten zijn. Daarnaast beschrijven we welke stappen we met onze partners en de samenleving willen 

gaan zetten. In 2022 worden de subsidiebeleidsregels cultuur herijkt.  

 

De bibliotheek neemt steeds meer maatschappelijke taken op zich, zoals de aanpak van laaggeletterdheid, 

het versterken van digitale vaardigheden en het organiseren van activiteiten om eenzaamheid te bestrijden. 

Ook binnen het culturele veld is de bibliotheek een belangrijk partner. Daarom is in dit Cultuurplan voor 

Sliedrecht een apart hoofdstuk opgenomen met daarin de bibliotheekvisie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Totstandkoming  
Bij het schrijven van dit Cultuurplan is het culturele veld en de gemeenteraad betrokken. Op 12 juli 2021 

is een inspiratiesessie in de Bibliotheek georganiseerd met een aantal sleutelfiguren op het gebied van 

cultuur in Sliedrecht. Op 13 september 2021 heeft er een Sociale Avond plaatsgevonden waar raadsleden 

de gelegenheid hebben gekregen om mee te praten over het cultuurbeleid. Ook hebben er afzonderlijke 

gesprekken plaats gevonden met een aantal culturele organisaties.  

 

Corona 

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren waarin een 

concept van het Cultuurplan werd besproken met alle lokale culturele organisaties. Het concept is daarom 

per mail gedeeld. De culturele organisaties hadden de mogelijkheid om hier schriftelijk of telefonisch op te 

reageren. Indien daar behoefte aan was, is een aparte afspraak ingepland.  

 

Combinatiefunctionaris Cultuur 

Vanuit de Brede regeling combinatiefuncties is in Sliedrecht de combinatiefunctionaris cultuur actief. Zijn 

doel is om lokale verbindingen tot stand te brengen tussen onderwijs, cultuuraanbieders en andere 

betrokken partners zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. De 

combinatiefunctionaris cultuur hebben wij daarom nauw betrokken bij het opstellen van dit Cultuurplan.  

 

Culturele organisaties 

In dit plan wordt gesproken over culturele organisaties. Hieronder vallen alle verenigingen, organisaties, 

musea en andere partijen die in Sliedrecht een rol spelen in het culturele veld. 
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2. UITGANGSPUNTEN 
 

Wat is cultuur? 
Voordat we een cultuurvisie voor de gemeente Sliedrecht kunnen formuleren, is het van belang om eerst 

het begrip cultuur te definiëren. Voor cultuur zijn namelijk verschillende definities te vinden, maar een 

gezaghebbend en breed gedragen afbakening van het begrip ontbreekt. Over het algemeen wordt cultuur 

gezien als alles wat door de mens is gemaakt en wordt voortgebracht. Dit zijn zowel voorwerpen (materiele 

cultuur) als dingen die bedacht zijn (theorieën, wetten, normen).  

 

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geldt cultuur als een overkoepelende term die zowel kunst 

als erfgoed omvat. In de uitwerking van cultuurbeleid worden vaak ook media, letteren en bibliotheken 

meegenomen.  

 

 
 

Cultuur is alles wat door de mens is gemaakt en wordt voortgebracht 
 

 

Kaders  
Op het gebied van cultuur is er weinig wet- en regelgeving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 

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

bijvoorbeeld ruimtes voor podiumkunsten en lokale organisaties en bibliotheken. 

 

Erfgoed 

De bescherming van erfgoed is wel aan wetgeving onderhevig. In de Erfgoedwet is vastgelegd dat 

gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed dat van bijzonder belang 

is vanwege de cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis. 

 

Bibliotheek 

Met betrekking tot de bibliotheek is sinds 2015 de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen van kracht 

gegaan. In deze wet is vastgelegd dat de openbare bibliotheek een plek is waar:  

 mensen informatie kunnen vinden; 

 mensen kunnen lezen en leren; 

 mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in discussie kunnen gaan; 

 mensen kennismaken met kunst en cultuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurplan Sliedrecht 

Het Cultuurplan Sliedrecht richt zich op de kunsten (podiumkunst, beeldende kunst, muziek, literatuur, 

digitale cultuur), cultuurevenementen en bibliotheek. Ook de kunst in de buitenruimte (cultureel 

erfgoed) wordt meegenomen omdat deze wordt ingevuld vanuit culturele en historische identiteit. 
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Relatie tot andere opgaven  
Het kunst- en cultuurbeleid staat in nauw verband met andere beleidsterreinen zoals jeugd, welzijn en 

recreatie. Hieronder volgen de belangrijkste beleidsnotities.  

 

Evenementenbeleid Sliedrecht 2015 e.v. 

Evenementen leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven binnen 

de gemeente, maar kunnen ook de nodige fysieke en sociale veiligheidsrisico's met zich meebrengen. In 

de Regionale Handreiking Publieksevenementen is de volledige procedure van vergunningaanvraag tot 

evenement geregeld, inclusief toetsingscriteria. In het lokale evenementenbeleid zijn specifieke afspraken 

voor Sliedrecht vastgelegd.  

 

Sociale Visie: De sociale kracht behouden en versterken 2020 

We vinden het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Sliedrecht mee kunnen doen in de 

samenleving en elkaar kunnen ontmoeten, in de wijk en in het dorp. We willen daarom de samenleving 

stimuleren om te participeren en zelf activiteiten te ontplooien. We bieden ruimte aan initiatieven uit de 

samenleving om ontmoeting en verbinding te creëren en faciliteren daar waar nodig. Daarnaast hechten 

we eraan dat algemene, sociale, culturele en sportvoorzieningen toegankelijk en betaalbaar blijven en 

zo dicht als mogelijk bij inwoners georganiseerd worden. Wel blijven we sturen op samenwerking 

tussen (vrijwilligers)organisaties, verenigingen en (bewoners)initiatieven om overlap in aanbod te 

voorkomen. 

 

Koers 2030: Groei en ontwikkeling (Kadernota 2021 en 2022) 

Op het gebied van sport, cultuur en recreatie liggen er mogelijkheden om voorzieningen te verbeteren 

en toe te voegen. Het kan nog wat ‘bruisender’ in Sliedrecht. Dit is goed voor onze jeugd zodat zij kunnen 

spelen, sporten en ontmoeten. Daarom wordt een gedeelte van het Dorpsfonds gebruikt om sport en 

cultuur nog dichter bij inwoners van Sliedrecht te brengen en nog toegankelijker te maken. Daarnaast 

wordt ingezet op het duurzaam verbreden en versterken van voorzieningen. Er wordt gekeken of we een 

verbetering van de culturele infrastructuur en nieuwe initiatieven en activiteiten kunnen stimuleren en 

wellicht direct kunnen steunen. Zoals locaties waar opgetreden kan worden en lokale musea. Dit kan in 

de vorm van stimuleringsbijdragen, subsidies of leningen. 

 

Jeugdwelzijnsbeleid Sliedrecht 2021 - 2025 

We vinden het belangrijk dat iedere jeugdige van 0 tot 25 jaar in Sliedrecht zijn of haar plek kan vinden. 

Daarom is in ons jeugdwelzijnsbeleid opgenomen dat we willen dat Sliedrecht een veilige en gezonde 

plek is waar jeugdigen kunnen ontspannen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Zij moeten gebruik 

kunnen maken van culturele- en sportvoorzieningen, wat betekent dat voorzieningen toegankelijk 

(waaronder betaalbaar) en vindbaar moeten zijn. Zo kunnen alle jeugdigen mee doen op sportief- en 

cultureel vlak. 

 

Recreatievisie Sliedrecht 2021 

Culturele evenementen en bezienswaardigheden worden niet alleen bezocht door inwoners van onze 

gemeente, maar ook door toeristen. Om meer toeristen en recreanten te trekken is het versterken van 

de eigen dorps- en streekidentiteit van belang. In de Recreatievisie Sliedrecht is daarom opgenomen dat 

we de komende jaren gaan werken aan het verbeteren van de beleefbaarheid en algemene uitstraling 

van Sliedrecht. Ook is er aandacht voor het verbeteren van de zichtbaarheid en de samenwerking met 

omliggende gemeenten. Samen met partners in de recreatieve sector wordt er op dit moment gewerkt 

aan een Uitvoeringsprogramma Recreatie. 

 

Omgevingsvisie Sliedrecht 2021 

Door het college van Sliedrecht is het ontwerp van de Omgevingsvisie vastgesteld. In deze visie is 

opgenomen dat we de cultuurhistorische waarden als belangrijk onderdeel zien van de gewenste 

ruimtelijke kwaliteit. We beschermen cultuurhistorische waarden en brengen deze integraal in bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. Ook met onze fysieke leefomgeving willen we sport, cultuur en recreatie in 

Sliedrecht meer integraal benutten. Bijvoorbeeld met onze verenigingen, met ruimte voor evenementen 

en met musea. 
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3. VISIE  
 

We willen dat alle inwoners van de gemeente Sliedrecht mee kunnen doen in de samenleving en elkaar 

kunnen ontmoeten, in de wijk en in het dorp. Cultuur kan hier een belangrijke rol in spelen. Niet alleen 

stimuleert het de ontwikkeling van talent en creatief denkvermogen. Het verbindt groepen en generaties 

en betrekt mensen bij de samenleving. Het maakt ons bewust van onze omgeving en vertelt de 

geschiedenis van de plek waar we wonen.  

 

Daarom vinden we het belangrijk dat onze inwoners van jongs af aan de mogelijkheid hebben om aan 

cultuur te kunnen deelnemen, door een culturele activiteit te beoefenen of te bezoeken. Zodat iedereen 

de gelegenheid krijgt tot ontwikkeling en ontmoeting, ongeacht leeftijd, afkomst, opleiding of geslacht. 

Het aanbod van culturele voorzieningen moet toegankelijk zijn en aansluiten bij de wensen en 

belevingswereld van de inwoners.  

 

 
 

Inwoners hebben van jongs af aan de mogelijkheid om  
aan cultuur te kunnen deelnemen 

 

 

We willen met dit cultuurplan geen onhaalbare doelen nastreven die onuitvoerbaar blijken te zijn. Het 

voorzieningenniveau in Sliedrecht is (grotendeels) passend bij het kleinschalige karakter van de gemeente 

en het is belangrijk dat dat zo blijft. Dit betekent wel dat voor bepaalde culturele activiteiten inwoners 

aangewezen blijven op voorzieningen in de omringende gemeenten.  

  

 

Ambities  

 In Sliedrecht hebben we een passend aanbod van culturele voorzieningen, activiteiten en 

evenementen dat aansluit bij de wensen van onze inwoners.  
 

 Inwoners ervaren geen drempels om deel te nemen aan culturele activiteiten. 
 

 Alle kinderen in Sliedrecht krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met het lokale 

cultuuraanbod. Het accent ligt hierbij op de samenwerking met het basisonderwijs. 
 

 In Sliedrecht is een sterk cultureel netwerk waarin culturele verenigingen en organisaties elkaar 

goed weten te vinden. 
 

 We blijven het cultureel erfgoed bewaken en maken het meer beleefbaar. 



7 

 

4. AMBITIES 
 

 
 

In Sliedrecht hebben we een passend aanbod van culturele voorzieningen, 
activiteiten en evenementen dat aansluit bij de wensen van onze inwoners 
 

 

Cultuur is gezond voor mensen: het ontspant, verrijkt en brengt mensen samen. We vinden het daarom 

belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners kunnen en willen deelnemen aan enige vorm van cultuur. Hiervoor 

is een gevarieerd aanbod nodig wat aansluit bij verschillende generaties en interesses. Zodat inwoners 

worden uitgenodigd om deel te nemen. En dat deelname mogelijk wordt gemaakt.  

 

In Sliedrecht worden diverse evenementen georganiseerd. Naast de landelijke herdenkingen en feesten, 

zijn er ook een aantal lokale evenementen die bijdragen aan de onderlinge ontmoeting van onze inwoners.  

Mooi voorbeelden hiervan zijn het Baggerfestival en het Tuinfeest, maar ook kleinschalige (culturele) 

evenementen op de Kerkbuurt zoals het Statues & Art Festival. We blijven daarom inzetten op het bieden 

van de juiste en passende randvoorwaarden voor de organisatie van evenementen. Deze randvoorwaarden 

zijn onder andere ondergebracht in ons Evenementenbeleid, het vrijwilligersbeleid en via subsidierelaties. 

 

Bestaande initiatieven koesteren we, maar we moedigen juist ook vernieuwing aan. Vernieuwing van het 

aanbod is nodig om nieuw publiek te bereiken en om bestaand publiek steeds opnieuw aan te spreken. Om 

in het dorp en in de wijken meer levendigheid te creëren, gaan we onze partners en inwoners stimuleren 

om op diverse locaties meer culturele evenementen te organiseren. 

 

Dit blijven we doen 

 Inwoners kunnen een subsidie aanvragen voor het organiseren van een culturele activiteit via de 

subsidie buurtinitiatieven. 

 Via het Subsidiebeleid Sliedrecht is het voor culturele verenigingen en organisaties mogelijk een 

subsidie aan te vragen. Wel worden de subsidiebeleidsregels cultuur in 2022 herijkt.  

 Het jongerenwerk stimuleert jeugdigen om met nieuwe initiatieven te komen en gaat hier meer 

kenbaarheid aan geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gaan we doen 

 Via het jongerenwerk wordt bij jeugdigen opgehaald aan wat voor culturele activiteiten zij 

behoefte hebben. Dit gebeurt door het organiseren van zogenaamde 'pizza sessies'.   

 

 Het jongerenwerk gaat samen met gemeente, jongeren en culturele organisaties jaarlijks 

een 'Cultfest' organiseren. Dit Cultfest is bedoeld voor alle inwoners van Sliedrecht, van 

jong tot oud.  

 

 Koers 2030: Het Dorpsfonds gebruiken we om nieuwe initiatieven en activiteiten te 

stimuleren en waar kan te ondersteunen. Dit fonds betreft een incidenteel bedrag dat is 

bedoeld om een impuls te geven aan de culturele infrastructuur. Structurele activiteiten 

vallen hier niet onder.  

 

 Partners en inwoners worden gestimuleerd om (meer) culturele evenementen te 

organiseren. 
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We gaan een gezamenlijk (digitale) activiteitenkalender opzetten, waarin aanbieders zelf de cultuuragenda 

vullen en bijhouden. We gaan dit in eerste instantie binnen onze eigen gemeente opzetten, maar we kijken 

of het mogelijk is om ook een regionaal cultuuraanbod bij te houden in samenwerking met omliggende 

gemeenten.  

 

Daarnaast maken we gebruik van gemeentelijke communicatiemiddelen om cultuur beter op de kaart te 

zetten, bijvoorbeeld door via digitale informatieborden en social media inwoners te informeren over 

(aankomende) activiteiten en evenementen.  

 

Dit blijven we doen 

 
Visie Inclusief Sliedrecht: aan gesubsidieerde organisaties wordt gevraagd zichtbaar een actieve 
bijdrage te leveren aan het bevorderen van de inclusieve samenleving door hun activiteiten voor 

iedereen toegankelijk te maken 

 

 
Stichting Leergeld Drechtsteden helpt jeugdigen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. 

Zij verstrekt een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld een lidmaatschap van een 
vereniging.  

 

 

Stichting Ja zet zich in voor deelname aan het verenigingsleven van jeugdigen van 4 tot en met 
12 jaar, waarvan de ouder(s) minder middelen ter beschikking hebben. Stichting Ja zet zich o.a. 

in voor jeugdigen die buiten de regeling van Stichting Leergeld vallen en waarvan ouders in 
financiële problemen verkeren. 

 

 Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar culturele verenigingen en organisaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gaan we doen 

 Er komt een cultuuragenda inclusief overzicht van het culturele aanbod. 

 

 Via gemeentelijke communicatiemiddelen besteden we meer aandacht aan het 

cultuuraanbod in Sliedrecht, bijvoorbeeld door via digitale informatieborden en social 

media inwoners te informeren over (aankomende) activiteiten en evenementen 

 

 Koers 2030: Met behulp van gelden uit het Dorpsfonds brengen we cultuur nog dichter bij 

de inwoners van Sliedrecht en nog toegankelijker. Dit doen we door de culturele 

infrastructuur te verbeteren. 

 

 

 
 

Inwoners ervaren geen drempels om deel te nemen aan culturele 
activiteiten. 
 

 

Inwoners van Sliedrecht vinden het vanzelfsprekend om deel te nemen aan culturele activiteiten. We vinden 

het belangrijk dat zij hierbij geen belemmeringen ervaren zoals leeftijd, fysieke of mentale gezondheid of 

sociale positie. Voor wie dit niet mogelijk is, hebben we (minima) voorzieningen om dit toch mogelijk te 

maken. Aan onze partners vragen we om hun gesubsidieerde activiteiten voor iedereen toegankelijk te 

maken, ongeacht sekse, genderidentiteit, afkomst, etniciteit, beperking of religieuze gezindte. 

 

Deelname aan cultuur is alleen mogelijk als inwoners weten wat er te doen is. Op dit moment is het aanbod 

niet altijd goed vindbaar. Hoewel elke organisatie de eigen publiciteit verzorgt, is centrale aandacht voor 

cultuur een gemis. Daarom gaan we de komende tijd werken aan de zichtbaarheid, in samenwerking met 

culturele organisaties.  
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Alle kinderen in Sliedrecht krijgen de mogelijkheid om kennis te maken 
met het lokale cultuuraanbod. Het accent ligt hierbij op de samenwerking 
met het basisonderwijs. 
 

 

We willen dat jeugdigen hun talenten optimaal ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot zelfredzame burgers 

die een bijdrage aan de samenleving leveren (Jeugdwelzijnsbeleid Sliedrecht 2021-2025). Cultuureducatie 

draagt hier aan bij. Het geeft kinderen een brede blik en helpt bij de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen 

en creativiteit. Het zorgt voor historisch besef en kennis van de eigen omgeving.  

 

Niet alle kinderen komen van huis uit in aanraking met kunst en cultuur. Door kinderen op jonge leeftijd 

hier kennis mee te laten maken, wekken we hun interesse voor kunst en cultuur. We vinden het daarom 

van groot belang dat op de basisscholen aandacht wordt besteed aan cultuureducatie.  

 

In Sliedrecht worden al veel activiteiten georganiseerd waar het onderwijs gebruik van kan maken. Maar 

een overzicht van dit aanbod wordt niet ergens centraal bijgehouden. Om voor meer overzicht te zorgen 

in dit aanbod, komt er op de website van het jongerenwerk een platform cultuur speciaal voor het 

onderwijs. Op dit platform is een overzicht te vinden van culturele organisaties inclusief contactgegevens. 

Hierbij wordt aangegeven welk aanbod van activiteiten zij hebben voor de scholen. 

 

Sinds 2019 is in Sliedrecht de combinatiefunctionaris cultuur actief. Hij heeft als doel om jeugdigen te 

stimuleren en activeren om deel te nemen aan culturele activiteiten en om ze, waar kan, door te leiden 

naar culturele organisaties. Ook organiseert hij culturele activiteiten ter bevordering van de sociale en 

culturele ontwikkeling van jeugdigen. Hierbij wordt niet alleen samenwerking met het onderwijs gezocht 

(bijvoorbeeld voor het naschoolse aanbod), ook culturele organisaties worden hierbij betrokken. 

  

Dit blijven we doen 

 
Inzet van de combinatiefunctionaris cultuur: Hij organiseert in samenwerking met verenigingen 
culturele activiteiten voor de jeugdigen en ondersteunt scholen bij het organiseren van culturele 

activiteiten. 

  

 Stichting Leergeld Drechtsteden helpt jeugdigen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. 

Zij verstrekt een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld een lidmaatschap van een vereniging.  
 

 Stichting Ja zet zich in voor deelname aan het verenigingsleven van jeugdigen van 4 tot en met 

12 jaar, waarvan de ouder(s) minder middelen ter beschikking hebben. Stichting Ja zet zich o.a. 
in voor jeugdigen die buiten de regeling van Stichting Leergeld vallen en waarvan ouders in 

financiële problemen verkeren. 

 

Dit gaan we doen 

 De combinatiefunctionaris cultuur gaat samen met culturele verenigingen en organisaties 

een snuffel rondje cultuur organiseren langs belangrijke beelden en plekken in Sliedrecht. 

Dit wordt een interactieve tocht, waarbij bordjes geplaatst gaan worden op de plekken 

langs de route. 

 

 Op de website van het Jongerenwerk komt een platform cultuur voor het onderwijs. Op 

het platform zijn de contactgegevens te vinden van culturele organisaties, inclusief hun 

aanbod voor de scholen. 

 De combinatiefunctionaris cultuur gaat gastlessen organiseren op het basisonderwijs. 
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In Sliedrecht is een sterk cultureel netwerk waarin culturele 
verenigingen en organisaties elkaar goed weten te vinden. 
 

 

In Sliedrecht zijn diverse culturele organisaties actief die van onschatbare waarde zijn voor het sociale 

klimaat in onze gemeente. Als gemeente willen we deze organisaties ondersteunen en faciliteren. Niet 

alleen door het toekennen van een subsidie, maar ook door onze waardering te tonen voor hun inzet. 

Wel blijven zij eindverantwoordelijk voor de gezondheid van hun organisatie.  

 

Op dit moment vindt er geen georganiseerd moment van ontmoeting plaats tussen culturele organisaties. 

Dat is jammer, want juist op dat soort momenten komt men vaak tot nieuwe ideeën voor activiteiten en 

samenwerking. We gaan daarom jaarlijks een cultuurontmoeting faciliteren. Met deze ontmoeting willen 

we lokale organisaties stimuleren om gebruik te maken van elkaars kennis en om (meer) samen te 

werken. Meer samenwerking kan er voor zorgen dat activiteiten beter op elkaar worden afgestemd en 

dat er samen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld.  

 

Om meer verbinding en samenwerking te krijgen in Sliedrecht, komt er een Platform Cultuur. Dit platform 

stimuleert, adviseert en faciliteert culturele organisaties en activiteiten in Sliedrecht. Ook wordt via dit 

platform een cultuuragenda bijgehouden wat door de culturele organisaties zelf wordt aangevuld. Het 

platform bestaat uit sleutelfiguren cultuur uit Sliedrecht. Hoe de functie van Stichting Sliedrecht en 

Cultuur past binnen dit platform wordt in overleg met de stichting bekeken. Als gemeente hebben we een 

stimulerende en faciliterende rol bij het opzetten van het platform.  

 

 

Dit blijven we doen 

 
De combinatiefunctionaris cultuur verwijst jeugdigen door naar culturele verenigingen en 

organisaties. Daarnaast versterkt hij de samenwerking tussen de organisaties en ondersteunt ze 

waar mogelijk. 
  

 Via het Uitvoeringsprogramma Vrijwilligersbeleid worden vrijwilligers begeleid en ondersteund, 
maar ook gewaardeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gaan we doen 

 Er komt een Platform Cultuur in Sliedrecht 

 

 Via het platform komt een cultuuragenda, inclusief een overzicht van het culturele aanbod. 

 

 We gaan in gesprek met sleutelfiguren cultuur over het Platform Cultuur en bekijken welke 

rol zij in de toekomst binnen dit platform kunnen spelen. 

 

 In overleg met Stichting Sliedrecht en Cultuur kijken we hoe de functie van de stichting 

past binnen het platform 

 

 We gaan meer samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen 

door jaarlijks een culturele ontmoeting te faciliteren. 

 

 In 2022 worden de subsidiebeleidsregels cultuur herijkt. 

 

 We stemmen ons cultuurbeleid af met het Rijks- en provinciale beleid, en spelen in op 

kansen en ontwikkelingen. 
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We blijven het cultureel erfgoed bewaken en maken het meer beleefbaar. 
 

 

Erfgoed en de historische cultuur vormen een belangrijk onderdeel van het brede cultuurdomein van 

onze gemeente. Sliedrecht staat in de eerste plaats bekend als grondlegger van de internationale 

bekendheid aan onze geschiedenis binnen maar ook buiten onze gemeente.  

 

Wij zijn sterk voorstander van het behoud van de baggerhistorie binnen de grenzen van de gemeente 

Sliedrecht. Dit is een belangrijk onderdeel van onze historische identiteit en toont onze sterke verbinding 

met het water en de maritieme sector. Als gemeente hebben we hierin een faciliterende rol.  

 

Onze gemeente kent naast de baggerindustrie meer mooie verhalen en bijzondere gebeurtenissen. Er zijn 

lokaal verschillende organisaties bezig met het preserveren en exposeren van deze geschiedenis, zoals 

stichting Liniecrossers en het Sliedrechts Museum. Het Historisch Platform Sliedrecht is een 

samenwerkingsverband tussen het Sliedrechts Museum, de Historische Vereniging en de genealogische 

vereniging De Stamboom.  

 

Erfgoed en kunst in de buitenruimte maakt ons verleden en belangrijke historische gebeurtenissen 

zichtbaar. We vinden het van belang om hier aandacht aan te blijven schenken. Bijvoorbeeld door het 

plaatsen van meer gedenkborden, zodat inwoners bewust worden van de gebeurtenissen die zich in 

Sliedrecht hebben afgespeeld. Maar ook door het actief stimuleren van meer kunst en objecten in de 

openbare ruimte gerelateerd aan ons baggerverleden. Fysieke herinneringen in de leefomgeving zijn 

nodig om het verhaal van Sliedrecht te kunnen blijven vertellen. Daarom is het belangrijk dat er 

voldoende aanknopingspunten in de gemeente zijn die laten zien hoe de omgeving tot stand is gekomen.  

 

Dit blijven we doen 

 Op Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten worden monumentenschildjes geplaatst 

 
De Erfgoedverordening gemeente Sliedrecht 2010 ziet toe op het beheer en behoud van cultureel 

erfgoed dat van bijzonder belang is vanwege de cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis. 

 

 Het college houdt een gemeentelijk erfgoedregister bij van aangewezen cultureel erfgoed. 

 
Dankzij de Dijkvisie Sliedrecht is in 2017 het historische dijklint een beschermd dorpsgezicht 

geworden en zijn stappen gezet om deze aantrekkelijker te maken. Wij blijven erop inzetten dat 

het dijklint als karakteristiek dorpsgezicht in stand blijft. 
 

 Koers 2030: Bezienswaardigheden zoals het Baggermuseum versterken en promoten we. Dit 
trekt ‘dagjesmensen’ aan en komt de levendigheid in het dorp ten goede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dit gaan we doen 

 We faciliteren het Baggermuseum bij de ontwikkeling van museum naar Delta Experience 

 

 Op Rijksmonumenten worden informatieborden geplaatst om voorbijgangers meer te 

vertellen over de historie van gebouwen, cultureel erfgoed of landschappen. Dit gebeurt in 

samenwerking met de Historische Vereniging Sliedrecht. 

 

 Bij nieuw te plaatsen kunstwerken of gedenkborden worden relevante lokale partijen 

betrokken om de aansluiting op de lokale identiteit van het (kunst)werk te beschermen. 

 

 We maken het erfgoed beter zichtbaar en te beleven voor inwoners, ondernemers en 

bezoekers. Daarnaast houden we het aanwezige erfgoed in stand. 
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5. BIBLIOTHEEKVISIE 
 

Digitalisering, technologische ontwikkelingen, maar ook economische en sociale ontwikkelingen leiden tot 

grote veranderingen in de samenleving. Er wordt van mensen steeds meer verwacht om mee te kunnen 

doen in de (digitale) samenleving, terwijl niet iedereen deze ontwikkelingen altijd even makkelijk kan 

bijhouden.  
 

In deze veranderende samenleving zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de bibliotheek in onze 

gemeente. Een rol die verder gaat dan die van de traditionele uitlener van boeken. Wij zien de bibliotheek 

als een belangrijke partner in het bestrijden van maatschappelijke problemen zoals laaggeletterdheid, 

eenzaamheid en sociale problematiek.  
 

Naar aanleiding van de veranderende rol van de bibliotheek is in 2016 de bibliotheekvisie 'Hét Plein voor 

Ontmoeting, Kennis en Beleving' vastgesteld. Uit de evaluatie van deze visie in 2021 is gebleken dat de 

meeste doelstellingen zijn behaald en nog steeds actueel zijn (een kopie van deze evaluatie is in april 2021 

naar de gemeenteraad verzonden). De bibliotheek is tegenwoordig een toegankelijke plek in het centrum 

van Sliedrecht waar inwoners komen om elkaar te ontmoeten, te beleven en kennis te delen. Daarom 

blijven we deze ingeslagen koers volgen. Deze visie geeft een globaal beleidskader aan en vervangt de 

bibliotheekvisie uit 2016. Nadere afspraken leggen de gemeente en de bibliotheek vast in de 

subsidievoorwaarden.  
 

 

Visie 
We vinden het belangrijk dat alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, naar vermogen meedoen 

in de samenleving en een bijdrage leveren aan hun sociale omgeving (Sociale Visie 2020). Inwoners 

beschikken over voldoende basisvaardigheden om zelfstandig mee te kunnen (blijven) doen in de 

samenleving. Dat betekent dat zij voldoende in staat zijn om te lezen, rekenen en schrijven. Maar ook dat 

zij mediawijs zijn en zich online weten te redden.  

 

In Sliedrecht investeren we in de positieve gezondheid van inwoners door activiteiten voor welzijn, sport, 

cultuur en onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiermee verkleinen we het risico dat inwoners 

afhankelijk worden van (langdurige) zorg en ondersteuning.  

 

De bibliotheek speelt hier een belangrijke preventieve rol in door toegankelijk te zijn voor alle inwoners van 

Sliedrecht. Het is een ontmoetingsplek voor jong tot oud. Een plek waar kennis kan worden opgedaan en 

waar op verschillende manieren kan worden geleerd. Inwoners kunnen hier cursussen en trainingen volgen 

en er worden diverse activiteiten georganiseerd. Samenwerking met partners uit het cultuur-, onderwijs en 

sociaal domein is daarbij van essentieel belang.  

 

We vinden het belangrijk om laaggeletterdheid te voorkomen en tegen te gaan. De bibliotheek is hierin 

een belangrijke partner. Met betrekking tot de jeugd heeft zij een preventieve rol om achterstanden te 

voorkomen. Voor de bestrijding van achterstanden bij volwassenen biedt de bibliotheek een breed 

programma aan van taalactiviteiten, taalcursussen en taaloefening. Inwoners worden geadviseerd over 

welk aanbod het beste bij hun past.  

 

 
 

Het is essentieel dat zij uitgaat van de lokale behoefte 
 

 

Binnen het culturele veld is de bibliotheek een laagdrempelige voorziening om iedereen te laten kennis 

maken met kunst en cultuur. De bibliotheek biedt een podium voor activiteiten op het gebied van kunst, 

cultuur en erfgoed. Bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen en exposities. Hierbij is het van belang 

dat partners als musea en historische verenigingen worden betrokken.  

 

Door een divers aanbod van cursussen, trainingen, informatie en voorlichting draagt de bibliotheek bij aan 

participatie en meer zelfredzaamheid van onze inwoners. Het is hierbij essentieel dat zij uitgaat van de 

lokale behoefte. Maar ook dat de bibliotheek zichzelf zichtbaar maakt bij zowel inwoners als bij 

maatschappelijke organisaties. En dat bij de programmering van het aanbod wordt samengewerkt met 

maatschappelijk partners. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van de bibliotheeklocatie aan 

verenigingen en organisaties.  
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Het aanbod en de activiteiten hoeven niet altijd perse in de bibliotheekvestiging georganiseerd te 

worden. Soms is het nodig om gebruik te maken van andere locaties. Ook is het belangrijk dat er ruimte 

blijft voor innovatie, zodat snel in te spelen is op de vraag en behoefte vanuit de lokale omgeving. De 

bibliotheek krijgt daarom de ruimte om te blijven experimenteren met haar aanbod.  

 

 

Ambities 
Naar aanleiding van bovenstaande visie zijn de volgende ambities geformuleerd voor de bibliotheek:  

 

 De bibliotheek is een openbaar toegankelijke plek waar inwoners hun leven lang terecht kunnen 

om te leren, voor persoonlijke ontwikkeling en informatie. Ook kunnen inwoners hier elkaar 

ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Bij het organiseren van het aanbod wordt rekening 

gehouden met de vraag van de inwoners.  

 

 De bibliotheek is een belangrijke partner in preventie en het tegengaan van laaggeletterdheid. 

Hierbij wordt niet alleen een aanbod georganiseerd op de scholen, maar ook in de bibliotheek is 

een gevarieerd aanbod aanwezig van taalactiviteiten en cursussen. We vinden het belangrijk dat 

zoveel mogelijk kinderen en volwassen worden bereikt. Dat vraagt om een creatieve samenwerking 

met het onderwijs en andere relevante partners en aansluiting bij (regionale) netwerken. 

 

 Ook digitaal worden er steeds meer van inwoners gevraagd. Daarom wordt in de bibliotheek een 

Informatiepunt Digitale overheid georganiseerd. Dit informatiepunt is bedoeld voor mensen 

die moeite hebben met digitale dienstverlening en bijvoorbeeld vragen hebben over het zaken doen 

met de overheid. Inwoners kunnen bij het Digitaal inloopspreekuur terecht met hun vragen 

over mobiele telefoons, laptops, e-reader, het internet of bij hulp met het invullen van formulieren. 

Daarnaast kunnen inwoners diverse cursussen in de bibliotheek volgen zodat zij hun digitale 

vaardigheden kunnen bevorderen.  

 

 De mogelijkheid voor een ontwikkelplein in Sliedrecht wordt onderzocht. Het ontwikkelplein is 

(vaak) een fysieke plek in een bibliotheek die is bedoeld om mensen te ondersteunen bij hun 

persoonlijke ontwikkeling. Zij kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld financieel, digitaal en/ of 

taaladvies, maar ook voor ondersteuning bij het vinden van een baan.  

 

 We willen dat kinderen vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met lezen en taal. Met behulp van 

de combinatiefunctionaris van de bibliotheek blijven we investeren in de taalontwikkeling en het 

leesplezier van kinderen, evenals mediawijsheid. In de bibliotheek worden diverse activiteiten 

georganiseerd zodat jeugdigen zich breed kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt de samenwerking met 

het onderwijs en kinderopvangvoorzieningen opgezocht, maar ook ouders worden betrokken.   

 

 De bibliotheek blijft de samenwerking opzoeken met verenigingen, maatschappelijk organisaties 

en andere belanghebbende bij het organiseren van hun aanbod. Lezingen, cursussen en activiteiten 

worden niet alleen door de bibliotheek georganiseerd, ook door externe partijen.  

 

 De bibliotheek is een laagdrempelige plek waar nieuwkomers terecht kunnen voor ondersteuning 

en ontmoeting. Voor het taalaanbod wordt samen gewerkt met maatschappelijke partners. De 

maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers vindt (gedeeltelijk) plaats in de bibliotheek. Waar 

nodig ondersteunt de bibliotheek het Sociaal Team bij deze begeleiding.  
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6. UITVOERING 
 

In deze nota hebben we onze visie en ambities voor het cultuurbeleid van de komende jaren verwoord. In 

2022 worden de subsidiebeleidsregels cultuur herijkt. Dit gebeurt in samenspraak met culturele 

organisaties. Verdere afspraken met de bibliotheek worden gemaakt via de jaarlijkse subsidieverlening.  

 

 

Rol van de gemeente  
We willen dat er in Sliedrecht voldoende, divers en kwalitatief goed aanbod beschikbaar is voor onze 

inwoners. Als gemeente hebben we daarin een faciliterende, stimulerende en verbindende rol.  

 

We faciliteren onze lokale culturele organisaties. Bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies, zodat zij 

toekomstbestendig blijven en een bijdrage kunnen leveren aan het cultuuraanbod in Sliedrecht. Ook 

worden steeds meer culturele activiteiten op initiatief vanuit de samenleving georganiseerd. Wij moedigen 

dit als gemeente van harte aan. Waar nodig en wenselijk ondersteunen wij deze initiatieven.  

 

 
 

Als gemeente hebben we een faciliterende, stimulerende en verbindende rol. 
 

 

 

Bij onze culturele organisaties is veel kennis en expertise aanwezig. We willen dat deze organisaties gebruik 

maken van elkaars kennis en de samenwerking met elkaar (blijven) opzoeken. Als gemeente spelen we  

een stimulerende en verbindende rol om de samenwerking tussen culturele organisaties te bevorderen en 

verder te versterken. Dit doen we onder andere door de juiste verbindingen te leggen en initiatieven en 

evenementen te promoten. Maar ook door het faciliteren van een Platform Cultuur. 

 

 

Financiën  
De acties zoals opgenomen in het Cultuurplan zullen vooralsnog worden uitgevoerd binnen de beschikbare 

ambtelijke formatie. In 2022 volgt een nader voorstel voor besteding van gelden uit de reserve Dorpsfonds 

(onderdeel sport en cultuur).  

 

 

Planning  
 

In Sliedrecht hebben we een passend aanbod van culturele voorzieningen, 
activiteiten en evenementen dat aansluit bij de wensen van onze inwoners.  

Via het jongerenwerk wordt bij jeugdigen opgehaald aan wat voor culturele activiteiten 

zij behoefte hebben. Dit gebeurt door het organiseren van zogenaamde 'pizza sessies'.   
 

Vanaf 2021 

Het jongerenwerk gaat samen met gemeente, jongeren en culturele organisaties jaarlijks 

een 'Cultfest' organiseren. Dit Cultfest is bedoeld voor alle inwoners van Sliedrecht, van 
jong tot oud. 
 

Vanaf 
2022/2023 

Koers 2030: Het Dorpsfonds gebruiken we om nieuwe initiatieven en activiteiten te 

stimuleren en waar kan te ondersteunen. Dit fonds betreft een incidenteel bedrag dat is 
bedoeld om een impuls te geven aan de culturele infrastructuur. Structurele activiteiten 

vallen hier niet onder. 
 

2021 

Partners en inwoners worden gestimuleerd om (meer) culturele evenementen te 

organiseren. 
 

Doorlopend 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

Inwoners ervaren geen drempels om deel te nemen aan culturele activiteiten. 

Er komt een cultuuragenda, inclusief een overzicht van het culturele aanbod.  2022 

Via gemeentelijke communicatiemiddelen besteden we meer aandacht aan het 

cultuuraanbod in Sliedrecht, bijvoorbeeld door via digitale informatieborden en social 

media inwoners te informeren over (aankomende) activiteiten en evenementen.  
 

2022 

Koers 2030: Met behulp van gelden uit het Dorpsfonds brengen we cultuur nog dichter 

bij de inwoners van Sliedrecht en nog toegankelijker. Dit doen we door de culturele 
infrastructuur te verbeteren. 

2021 

 

Alle kinderen in Sliedrecht krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met het 
lokale cultuuraanbod. Het accent ligt hierbij op de samenwerking met het 
basisonderwijs.  

De combinatiefunctionaris cultuur (SOJS) gaat samen met culturele verenigingen en 
organisaties een snuffel rondje cultuur organiseren langs belangrijke beelden en plekken 

in Sliedrecht. Dit wordt een interactieve tocht, waarbij bordjes geplaatst gaan worden op 
de plekken langs de route.  
 

2022 

Op de website van het Jongerenwerk komt een platform cultuur voor het onderwijs. Op 

het platform zijn de contactgegevens te vinden van culturele organisaties, inclusief hun 

aanbod voor de scholen.  
 

2022 

De combinatiefunctionaris cultuur gaat gastlessen organiseren op het basisonderwijs.  

Jaarlijks vanaf 
2022/ 2023 

 

In Sliedrecht is een sterk cultureel netwerk waarin culturele verenigingen en 
organisaties elkaar goed weten te vinden.  

Er komt een Platform Cultuur in Sliedrecht. 2022 

Via het platform komt een cultuuragenda, inclusief een overzicht van het culturele 

aanbod. 
2022 

We gaan in gesprek met sleutelfiguren cultuur over het Platform Cultuur en bekijken 

welke rol zij in de toekomst binnen dit platform kunnen spelen. 
2022 

In overleg met Stichting Sliedrecht en Cultuur kijken we hoe de functie van de stichting 

past binnen het platform. 
2022 

We gaan meer samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen 

door jaarlijks een culturele ontmoeting te faciliteren.  
Doorlopend 

De subsidiebeleidsregels cultuur worden herijkt.  2022 

We stemmen ons cultuurbeleid af met het Rijks- en provinciale beleid, en spelen in op 

kansen en ontwikkelingen. 
 

Doorlopend 

 

We blijven het cultureel erfgoed bewaken en maken het meer beleefbaar.  

We faciliteren het Baggermuseum bij de ontwikkeling van museum naar Delta Experience 
Vanaf 2021 

Op Rijksmonumenten worden informatieborden geplaatst om voorbijgangers meer te 

vertellen over de historie van gebouwen, cultureel erfgoed of landschappen. Dit gebeurt 

in samenwerking met de Historische Vereniging. 
Vanaf 2022 

Bij nieuw te plaatsen kunstwerken of gedenkborden worden relevante lokale partijen 

betrokken om de aansluiting op de lokale identiteit van het (kunst)werk te beschermen. 
Doorlopend 

We maken het erfgoed beter zichtbaar en te beleven voor inwoners, ondernemers en 

bezoekers. Daarnaast houden we het aanwezige erfgoed in stand. 
 

Doorlopend 
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BIJLAGE 1: Overzicht culturele organisaties 
 

Musea 

Nationaal Baggermuseum  

Sliedrechts Museum 

 

Muziekverenigingen 

Crescendo (inclusief muziekschool) 

Jacco Boganen Music & Education 

Wilhelmus 

 

Koren 

Alblasserwaards Vocaal Ensemble 

Chr. Mannenkoor Ichthus 

Kamerkoor Canticum Amicorum 

Soli Deo Gloria 

 

Stichtingen 

Stichting 4 en 5 mei comité 

Stichting Baggerfestival 

Stichting Evenementen Sliedrecht 

Stichting LinieCrossers 

Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) 

Stichting Samen voor Sliedrecht 

Stichting Sliedrecht en Cultuur 

Stichting Struikelstenen Sliedrecht 

 

Theater en Zang 

Natalja Theater Totaal 

Toneelgroep Onder Ons 

Zingen en Zo 

 

Overige 

Bibliotheek AanZet 

Creatief Centrum 

Genealogische Vereniging "De Stamboom" 

Historische Vereniging Sliedrecht 

Oranje Vereniging Sliedrecht 

Sliedrecht Bruist 
 

Dit overzicht bevat waarschijnlijk niet alle culturele organisaties van Sliedrecht, maar is een start om 

het lokale culturele aanbod in kaart te brengen. 
 


