
Wat hebben wij te bieden?
Cultuur is voeding van Verbeelding, Gevoelens en 
Gedachten. En het in beweging brengen van deze 
eigenschappen. Verleden, heden en toekomst.

Door middel van Archeologie, Kunst, Toneel, Dans, 
Muziek, Lezen (Eten), zorg en ontmoeten zodat dit 
samenkomt voor al onze inwoners, door onze inwo-
ners. Dit is wat wij, de Cultuursector, aanbieden.
 
Ondersteun de gevolgen na de lockdowns (corona Is 
onder ons).

Oormerk beschikbaar gestelde middelen, verhoog 
budget van bestaande fondsen. Investeer structureel 
in dit goede, dit mooie, dit broodnodige. 

Blijvend inzetten voor de jeugd door 
Cultuurparticipatie op de agenda te houden, de 
connectie met het sociaal domein uit te breiden en 
de U-pas en Jeugdpas Sport&Cultuur en Jeugdfonds 
Sport&Cultuur actief en actueel te houden.

En te gaan voor duurzame huisvesting waar inwoners 
gelukkig kunnen werken en leren, ontmoeten en 
genieten, met alles onder een dak (zoals ieder dorp 
van ouds het zijn eigen cultureel centrum heeft). 

Forum aan de Slinger voor duurzame, sociale, educa-
tieve en culturele voorzieningen: laat het centrum van 
Houten bruisen! Geef stenen aan ruimte voor burgeri-
nitiatieven en burgerparticipatie. 

Ga voor: cultuur,  vertrouwen, verbinding, hoop en creativiteit.



De Houtense Cultuurtafel roept de Houtense politiek op om, in het nieuwe 
college akkoord 2022-2026, de volgende onderwerpen op te nemen.  

1.  Zet het Forum Aan de Slinger in stenen 
neer

→  Voor het eind van de komende collegeperiode is de eerste 
paal voor Forum Aan de Slinger de grond in gegaan. Daarmee 
is daadwerkelijk gestart met de realisatie van een inspireren-
de plek waar cultuur, onderwijs, zorg en welzijn Houten een 
uniek kloppend hart geven. Neem in het college programma 
op dat samen met de inwoners, alle culturele en maatschap-
pelijke gangmakers, het Cultuurplein en het Forum Aan de 
Slinger vorm krijgt.

→  De broodnodige uitbreiding van Houten met de sociale en 
culturele voorzieningen heeft voor het eind van de college 
periode op een duurzame en toekomstbestendige wijze 
een plek gekregen. Letterlijk en figuurlijk! Huis van Houten 
voldoet op dit moment meer aan de vereisten en ambitie, 
Aan de Slinger heeft een tekort aan vierkante meters om 
economisch winst te maken, het onderwijs heeft ruimte 
nodig voor de educatieve antwoorden van de toekomst, er is 
behoefte aan een poppodium en ruimten voor luide muziek 
en dans, en het huidige plein ligt er verloren bij. en het 
huidige plein ligt er verloren bij. 

→  Ga door met wat er in 2008 begon en houd het project Forum 
Aan de Slinger op de prioriteitenlijst. Blijf vertrouwen en 
ruimte geven aan een grote groep betrokken burgers die een 
integraal plan willen gaan ontwikkelen, die de eerste stappen 
met bewonersparticipatie al gezet hebben op het plein en 
daar ook ruime ervaring in hebben. 

→  Het college geeft hiermee ook ruimte aan organisaties die 
samen meerwaarde voor de inwoners bereiken. 

2.  Stimuleer actieve cultuurparticipatie bij 
de Houtense jeugd 

→  Het college behoudt de actieve cultuurparticipatie en 
stimuleert inclusie. 

→  Het college blijft inzetten op een brede samenwerking tussen 
cultuur en het sociaal domein

→  Het college zorgt voor blijvende aandacht om de kwaliteit van 
cultuureducatie in en buiten school te behouden; inzet van 
bevlogen kunstenaars en vakdocenten is onontbeerlijk.

→  Het college continueert de inzet van Jeugdpas Sport&Cultuur, 
Jeugdfonds Sport&Cultuur en breidt de U-pas voor cultuur-
participatie uit zodat de budgetten die deze initiatieven 
hebben aansluiten bij de redelijke kosten van cultuuraanbie-
ders.

→  Het college steunt nieuwe initiatieven voor cultuureducatieve 
projecten en springt weer in bij een eventuele nieuwe corona-
crises. Cultuur bevindt zich in de herstelfase. 

→  Het college stimuleert de initiatieven en grootschalige 
evenementen waarbij verbinding tussen jongeren en ouderen 
ontstaat (zgn. intergenerationele projecten verdienen) en 
omarmt de “Age friendly cultural” samenleving

3.  Maak voor cultuur na corona een goede 
start mogelijk

→  Het college faciliteert een goede doorstart voor de Houtense 
cultuurmakers en cultuuraanbieders.

→  Het college gebruikt hiervoor de extra middelen die het 
ministerie hiervoor beschikbaar stelt. 

→  Het college maakt een voorziening en zorgt dat ook in 
2022 en eventueel later deze ondersteunende middelen 
beschikbaar blijven voor de instandhouding van de Houtense 
culturele infrastructuur. De gevolgen van de Coronacrisis 
zullen nog zeker een paar jaar merkbaar blijven voor de 
culturele sector. 

4. Investeer in een bruisend Houten
→  In 2025 ligt er een Herziene integrale visie op cultuur in 

Houten die samen met het culturele veld en de inwoners is 
opgesteld.

→  De hoeveelheid geld die Houten uitgeeft aan cultuur ligt ver 
beneden het landelijk gemiddelde. Om een groeiende stad 
bevlogen, gezellig en economisch aantrekkelijk te houden 
verhoogt de gemeente het budget naar het landelijk gemid-
delde en houdt deze budgetten op pijl ook na de groei van 
Houten met 4000 woningen.

→  Indexeer het verenigingsleven realistisch en conform de 
adviezen van de VNG. Subsidies mogen geen bezuinigings-
post meer zijn!

→  Verhoog het budget van de bestaande fondsen: evenemen-
tenfonds en cultuurfonds en het budget voor cultuurlessen 
op de scholen naar (minimaal) € 100.000,- per jaar.

→  Zorg voor een structurele investering in spraakmakende 
en bruisende Houtense festivals zoals Gluren bij de Buren, 
Loeren bij de Boeren en de Cultuurnacht. 

→  Investeren in cultuur is investeren in de lokale samenleving, 
economie, aantrekkingskracht en leefbaarheid.De Houtense 
samenleving heeft de cultuur nu meer dan ooit hard nodig.

→  Zorg en cultuur gaan hand in hand. Toegankelijkheid voor 
iedereen is vanzelfsprekend in Houten. Zo houden we Houten 
aantrekkelijk als vestigingsplaats, woonplaats, en leefbare 
stad met een uniek karakter en een aanbod dat vergelijkbaar 
is met de omliggende steden. Investeren in cultuur betekent 
investeren in verbinding, ontmoeting maar ook in hoop en 
creativiteit.

Houten, 30 maart 2022


