
De culturele punten per politieke partij in willekeurige volgorde, afkomstig uit de partijprogramma's 2022-2026

PvdA
•De PvdA wil een bloeiend, aantrekkelijk en bruisend cultureel leven in Houten.
•Forum aan de Slinger: groot voorstander van het realiseren van een ‘kulturhus’ (Forum aan de Slinger) waar
Houtenaren terecht kunnen voor kunst, cultuur, zorg, informatie, onderwijs, maar ook voor een kop koffie.
•Festivals: Wat betreft de PvdA willen we de culturele sector een steuntje in de rug bieden, zowel financieel als
organisatorisch.
•Cultuureducatie voor iedereen van 0-18 jaar moet een structureel onderdeel blijven van de brede vormende
opdracht van het onderwijs.
•Toneel-, zang- en muziekverenigingen, ook het HMC, moet de gemeente in praktische en faciliterende zin blijven
ondersteunen. 
•Rol gemeenten is aanvullend: De gemeente moet voortdurend met de cultuurwereld, met het onderwijs en het
sociaal domein in gesprek zijn over ontwikkelingen, signalen, samenwerkingsmogelijkheden, wensen en noden. 
•Erfgoed: De PvdA vindt dat historische erfgoed en monumenten vooral gebruikt, beleefd en ervaren moeten
worden.

GroenLinks
•Investeren in cultuur, passend bij gemeente van 50.000 inwoners.
•Extra financiële middelen kunnen ingezet worden voor spraakmakende evenementen, het inzetten van kunst en
cultuur op andere beleidsterreinen, en een eerlijke beloning van de professionals in de cultuur. 
•Spraakmakend multifunctioneel cultuurgebouw in het centrum
•Kunst in de openbare ruimte, ook om bestaande problemen (bv veiligheid) op te lossen
•Cultuurlessen op scholen, uitbouwen tot een volwaardig programma voor alle scholen
•Aanbod voor jongeren die willen starten met cultuur - alle jongeren makkelijk toegang tot cultuur
•Digitale kunst, Onze inzet is dat de gemeente Houten samen met scholen en cultuurorganisaties nagaat hoe het
aanbod hierop versterkt kan worden.
•Voldoende geschikte ruimten voor alle vormen van cultuur (dans, schilderen, ensembles etc)
•Het opbouwen van de sector nar de coronacrisis
•Cultureel erfgoed, beschermd en gewaardeerd door de gemeente, gemarkeerde monumenten, toezien op
onderhoud
•De Houtense Cultuurtafel volwaardig partner gemeente, frequent overleg

D66
•Meer geld voor kunst en cultuur
•Ruimte voor evenementen, vooral voor nieuwe initiatieven
•Forum aan de Slinger
•Kunst en cultuur: waardevol voor jong en oud
•Kunstenaars verdienen een eerlijke beloning
•Ruimte voor kunst in heel Houten
•Investeren in bibliotheekcollectie die breed beschikbaar is
•Op naar een moderne bibliotheek
Onze prioriteiten voor de komende 4 Jaar voor kunst en cultuur:
•Meer geld vrijmaken voor kunst en cultuur, met name voor nieuwe initiatieven
•Een nieuw, cultureel, sociaal-maatschappelijk centrum: Forum aan de Slinger
•Investeren in een moderne bibliotheek
•Breder beschikbaar maken van kunst, cultuur en de bibliotheekcollectie

VVD
• Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. 
Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten
en bijdragen aan een maatschappelijk doel.
• Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren, waaronder de vele archeologische vondsten.
Die stellen we voorlopig tentoon in openbare gebouwen. Historische locaties worden voorzien van
informatieborden.
• Een canon van de historische gebeurtenissen van Houten kan de (digitale) basis vormen voor het te realiseren
Houtens Museum.
• De culturele sector in Houten werkt aan centrale huisvesting (cultuurplein), een interessant project dat we van
harte ondersteunen.
•We willen niet bezuinigen op cultuur, maar zetten het geld zo effectief mogelijk in. Zo bereiken we zoveel mogelijk
inwoners. Van culturele instellingen verwachten we dat ze verantwoordelijkheid afleggen over hoe zij belastinggeld
besteden. 

SGP
• Alle inactieven die bijdragen aan het levend houden van de geschiedenis in Houten krijgen onze warme steun. 
• Er komt een Houtens museum. 
• De Trap-route (fietsroute langs Houtense historie) wordt goed onderhouden en blijvend onder de aandacht
gebracht 
• Het onderhoud van lokale monumenten moet beter. 
• Waardering en ondersteuning van inwoners en vrijwilligers die betrokken 
zijn bij het behoud van monumenten en zich inzetten voor lokale tradities. 
• De gemeente voert actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische elementen
en plaatsen behouden blijven en zichtbaar zijn. 
• Historische dorpsgezichten in onze gemeente blijven behouden, zoals bijvoorbeeld het unieke dorpsgezicht van
het Oude Dorp. 
• Ondersteuning van 4 en 5 mei comité, Oranjeverenigingen, en organisaties zoals de Archeologische Werkgroep
Leen de Keijzer en de Historische Kring tussen Rijn en Lek. 
• Muzikale vorming van jongeren is belangrijk. De gemeente moedigt 
initiatieven aan die jongeren via scholen in aanraking brengen met het spelen van muziekinstrumenten. 
• KNA is een toegankelijke, professionele muziekvereniging op het gebied van blaas- en percussiemuziek. De
vereniging verdient een passende locatie die volwaardig ruimte biedt aan KNA. 
• Een nieuw cultuurplein in het Slingergebied kan een mooie impuls geven 
aan samenwerking tussen cultuur, onderwijs, zorg en welzijn in Houten. Draagvlak in de omgeving is belangrijk, en
hoogbouw kan geen ‘kostendrager’ zijn voor dit project. 
• In het culturele aanbod wordt ook ingezet op het bereiken en betrekken van jongeren. 
• Het theater draagt op verschillende manieren bij aan onze samenleving, maar zou minder afhankelijk moeten
zijn van gemeentelijke subsidie: we zetten in op de afbouw van de subsidiestroom van tonnen per jaar. 
Bibliotheek
• Invulling geven aan een sociale ontmoetingsfunctie. 
• Bezoekers kennis laten maken met nieuwe technieken. 
• Een breed cursusaanbod voor inwoners met achterstand op de arbeidsmarkt, minder geletterden of anderen
die hun vaardigheden willen    verbeteren. 
•Naast vrijwilligers moet er ook voldoende professioneel personeel zijn. 
•Waar mogelijk draaien we eerder uitgevoerde bezuinigingen op de bibliotheek terug. 
•Gemeente Houten bevordert een leven lang leren. 



CDA
• Ondersteun en faciliteer culturele evenementen meerjarig. Dit kan samen met fondsen. Voorkom dat daarbij
afhankelijkheid van de gemeente ontstaat. Op deze manier ontstaat een nog breder scala aan evenementen.
• Cultuur- en amateurtheaterverenigingen verdienen een plek in Houten. Er is een levendig theater dat ook
gebruikt wordt door lokale verenigingen. Deze organisaties en samenwerking blijven we ondersteunen, zodat we
het cultuur- en verenigingsleven in Houten behouden.
• Ga zuinig met ons cultureel-historisch erfgoed om. Houten heeft monumentale gebouwen en de omgeving is
archeologisch rijk. Behoud beeldbepalende elementen. Maak het cultureel-historisch erfgoed in Houten
toegankelijk en zorg dat er voor inwoners wat te beleven valt. 

CU
• De gemeente blijft investeren in cultuureducatie op scholen. 
• De gemeente stimuleert de bouw van het cultuurhuis ‘Forum aan de slinger’. 
• De lokale geschiedenis van Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal en ’t Goy moet behouden en beleefbaar blijven. 
• Het oude dorp zien we als het historisch hart van Houten. We willen het mooie historische dorpsgezicht met de
oude wegenstructuren juridisch beschermen. 
• Er komen extra middelen beschikbaar om de bibliotheek verder te professionaliseren en er meer aandacht is
voor de inzet en begeleiding van de vrijwilligers 
• De Bibliotheek ondersteunt van jong tot oud in de ondersteuning van het eigen maken van de Nederlandse taal. 
• We kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van oude gebouwen. 
• Gebouwen (ook Kerken) met monumentale waarde worden aangewezen als gemeentelijk monument. 
•Evenementen in Houten moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er
heldere afspraken over subsidies, afval, duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs) 
•De ChristenUnie Houten wil de evenementenbranche graag een steun in de rug geven middels een fonds
vanwege de grote impact door Corona. 

Natúúrlijk Houten
•Ons Theater aan de Slinger financieel overeind houden.
•Het Kunsthuis Houten permanent huisvesten, zo mogelijk nabij Theater aan de Slinger. 
•Decentraal voldoende geschikte (kleine) ruimtes voor kunst en cultuurbeoefening beschikbaar hebben, in ieder
geval voor de jeugd. 
•Vasthouden aan cultuurlessen op basisscholen en aanvullend daarop liefst voor alle groepen 1 lesuur
muziekonderwijs per week. 
•Betaalbaarheid van de lessen van Houtens Muziek Collectief mogelijk maken, opdat ook 
kinderen en volwassenen met een kleinere beurs daar toegang toe hebben. 
•Herinvoering van de huis-aan-huis gemeentegids met een actueel overzicht van verenigingen, cursussen,
docenten en andere aanbieders, zodat het aanbod goed onder de aandacht wordt gebracht. 
•De gemeente is de centrale speler om het culturele- en verenigingsleven aan te jagen en te ondersteunen.

ITH
• ITH zal zich blijven inzetten voor meer geld voor cultuur.
• Een voorwaarde is dat de eerdere bezuiniging op de bibliotheek wordt teruggeschroefd.
• ITH wil deze initiatieven (festivals) ook financieel ondersteunen.
• ITH wil dat er voldoende geld beschikbaar blijft voor muziekeducatie en dat hier niet op bezuinigd wordt. 
Dit geldt ook voor Jongerencentrum Enter waar initiatieven voor muziek en dans worden gestimuleerd.
• ITH wil zich de komende jaren inzetten op verdere ontwikkeling van de lokale omroep, waarbij zowel beeld als
geluid, inclusief  televisie, deel van uitmaken. Een educatieve rol is daarbij cruciaal.
• Coronasteun: ITH heeft daarom een motie ingediend in de gemeenteraad om de huur die sportverenigingen,
cultuurinstellingen en horeca aan de gemeente Houten dienen te voldoen voor het gebruik van terrassen, 
sport- en cultuuraccommodaties kwijt te schelden voor de periode dat er geen gebruik van mag worden gemaakt. 
Deze motie is aangenomen. ITH blijft zich hiervoor inzetten.

HA!
HA!-speerpunt-BruisendHouten
•Houten Anders! wil een verbeterde cultuurvisie met veel ruimte voor cultuuractiviteiten, (terugkerende)
evenementen en een museum die bijdragen aan meer verbondenheid. 
• Houten Anders gaat voor blijvende aandacht voor cultuureducatie in het onderwijs. Samenwerking tussen
scholen en culturele organisaties moet worden gestimuleerd om meer mogelijkheden te bieden voor kinderen
om kennis te maken met kunst en cultuur. Daarmee krijgt de cultuurparticipatie en -educatie op elke school
dezelfde prioriteit. 
•Houten Anders! wil dat de gemeente een actieve rol en visie formuleert om, samen met borging van ons
cultureel erfgoed, meer (terugkerende) evenementen en andere cultuurervaringen te laten plaatsvinden. 
•Houten Anders! wil dat evenementen passen bij de locatie en dat omwonenden actief worden betrokken om
mee te denken over een goede inpassing. 
•Houten Anders! wil culturele citymarketing, waarbij er integraal wordt nagedacht over hoe cultuur een plek heeft
in de openbare ruimte, die vorm krijgt met lef en smaak. 
•Houten Anders! wil meer community art, dat zijn kunstprojecten waarbij de samenleving betrokken is. 
•Houten Anders! wil dat de gemeente geschikte multifunctionele ruimtes creëert en subsidieert voor muziek-,
dans-, toneel- en andere cultuurgezelschappen. 
•Houten Anders! wil meer aandacht voor beeldende kunst in openbare ruimte, hoger dan het maaiveld en
fotografisch uniek. 
•Houten Anders! wil steun voor culturele initiatieven van en voor de jeugd. 
•Houten Anders! wil financiële drempels weghalen voor kinderen en jongeren die opgroeien 
in armoede. Zorg er voor dat iedereen mee kan blijven doen dankzij de sport- en cultuurpas. 
•Houten Anders! wil een voortzetting van het Cultuurfonds met indexatie. 
•Houten Anders! wil een goede en eerlijke verdeling van subsidies aan ons professionele theater, onze
amateurkunstenaars en de culturele gezelschappen. Op lokaal niveau moet er voldoende geld aanwezig zijn 
voor de muziekscholen en bibliotheek. 
•Houten Anders! wil een eerlijke verdeling van subsidies die ook geldt voor het Houtens erfgoed. Wij willen
stimuleren dat de Houtense geschiedenis wordt getoond en verteld, waarbij ook het recente erfgoed meer
aandacht verdient.
•Houten Anders! wil structurele steun vanuit de gemeente voor Omroep Houten om cultuur bij een breder
publiek te brengen.
•Houten Anders! wil een cultureel hart, een multifunctioneel gebouw, midden in het centrum van Houten waar
samenwerking, ontmoeting en verbinding tot uiting kunnen komen.
•Houten Anders! ziet dat de fanfares en carnavalsverenigingen een belangrijke rol in onze gemeente vervullen. 
De carnavalsverenigingen van Schalkwijk en ‘t Goy verdienen extra aandacht om hun toekomst te garanderen. 


