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Inleiding  
 

Voor u ligt de uitvoeringsagenda Cultuur en Kunst ambitieus scenario 2022. Voor de periode 2020 – 

2023 heeft de gemeenteraad van West Betuwe jaarlijks een bedrag van €50.000 ter beschikking 

gesteld voor het ambitieuze scenario: geld dat incidenteel te besteden is met een structureel effect. 

Voor de periode 2020-2021 is er een eerste versie van de uitvoeringsagenda opgesteld en 

vastgesteld door het college. Voor 2022 en 2023 gaan we door op de ingeslagen weg: we blijven 

werken aan een sterke basisinfrastructuur en aan het vergroten van het historisch besef. Bestaande 

culturele uitingen en subsidies worden buiten beschouwing gelaten. 

 

In de uitvoeringsagenda 2020-2022 blikken we daarom deels terug op de beweging die in 2020-2021 

is ingezet en de behaalde resultaten. Daarnaast beschrijven we welke activiteiten we het komende 

jaar (2022) gaan uitvoeren met onze culturele partners. 2021 was een bijzonder jaar. Met name door 

de COVID-19 pandemie moesten plannen, uitvoering, activiteiten en bijeenkomsten continu worden 

bijgesteld. In 2021 is veel tijd geïnvesteerd in de contacten met het culturele veld, het uitvoeren van 

activiteiten uit de uitvoeringsagenda en het ontplooien van initiatieven. Dat heeft ook geresulteerd in 

creatieve ideeën en plannen voor 2022 die in deze uitvoeringsagenda staan beschreven. We zien en 

ervaren veel creativiteit en betrokkenheid binnen de gemeente West Betuwe. 

 

Deze uitvoeringsagenda komt voort uit de Kadernota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023. In 

deze kadernota staan speerpunten, doelen en ambities benoemd voor de komende jaren. Met het 

accent op lokale uitingen en beoefening van cultuur en kunst. In het Cultuur en Kunstbeleid staan 4 

speerpunten centraal: 

1) Versterken: met aandacht voor een bloeiend cultureel verenigingsleven, aandacht voor 

vrijwilligers, identiteit en traditie. 

2) Verbreden: iedereen moet mee kunnen doen, met extra inzet op de doelgroep jongeren. 

3) Verbinden: cultuur en kunst verbindt mensen.  

4) Vernieuwen: naast koesteren wat we hebben, willen we ook vooruit kijken en ruimte bieden 

aan vernieuwende vormen van cultuur en kunst. 

 

Uitvoeringsagenda 2022 

De uitvoeringsagenda 2022 is een doorontwikkeling van de ingezette lijn in 2020-2021. Doelen en 

resultaten worden op hoofdlijnen benoemd met uitwerking in concrete activiteiten en projecten. De 

praktische uitvoering gaan we samen met onze lokale partners verder invullen. Onze ambitie is om 

met incidenteel geld een structureel effect te creëren. Het budget wordt ingezet voor 

kernoverstijgende activiteiten: 

 

 

Om deze ambities te realiseren, richten we ons ook het komende jaar op de volgende twee thema’s 

en bijbehorende doelstellingen:  

1. Een sterke basisinfrastructuur  

1.1. Een samenhangend en zichtbaar cultuur- en kunstaanbod. 

1.2. Toegankelijk en gevarieerd aanbod van cultuur- en kunstroutes. 

1.3. Zichtbare monumenten en/of bezienswaardigheden. 

1.4. Een sterk cultureel netwerk door kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering. 
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2. Lokaal cultureel en historisch besef  

2.1. Het stimuleren van nieuw lokaal aanbod van cultuureducatie. 

2.2. Collectief Cultuur en Kunst. 

2.3. Zichtbare en beschikbare volkscultuur.  

2.4. Zichtbare en toegankelijke kunst in de openbare ruimte, gerelateerd aan de West 

Betuwse identiteit en/of iconen.   

 

Leeswijzer 

In deze uitvoeringsagenda blikken we per thema eerst terug op 2020-2021. Daarna worden de 

activiteiten en projecten voor 2022 geschetst. Op deze wijze blijft de totale uitvoeringsagenda een 

consistent geheel. 

 

Corona 

COVID-19 heeft enorme impact gehad op de culturele- en kunstsector. Er zijn het afgelopen jaar 

nauwelijks evenementen, exposities en uitvoeringen mogelijk geweest. Verenigingen konden lang niet 

bij elkaar komen en worstelen nu met praktische vraagstukken en problemen. Instellingen en ZZP’ers 

hebben het financieel moeilijk. Het is daarom extra van belang dat de lokale basisinfrastructuur in 

onze gemeente overeind blijft. Cultuur is een sociaal smeermiddel. Het brengt mensen samen, en kan 

verrassen en inspireren. Het is daarom extra belangrijk om juist nu te investeren waar nodig is. Juist 

nu is er een impuls nodig. Uiteraard met inachtneming van de geldende Coronamaatregelen. 

De plannen die vermeld worden betreffende de uitvoeringsagenda 2022 staan uiteraard onder invloed 

van de ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie.  
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Thema 1: Een sterke basisinfrastructuur 
 
 

Beoogde resultaten: 

• Een actueel en toegankelijk overzicht van culturele- en kunstactiviteiten.  

• Inwoners en toeristen kunnen eenvoudig het culturele aanbod raadplegen. 
 

Uitvoeringsagenda 2020-2021 
In samenwerking met de afdeling recreatie en toerisme heeft Bureau Toerisme in opdracht een 
Cultuurwebsite gebouwd, waarin het culturele en toeristische aanbod van onze gemeente samenkomt. 
De cultuuragenda krijgt op deze website een nadrukkelijke functie. De website wordt in het eerste 
kwartaal 2022 opgeleverd. 
Een ander belangrijk onderdeel van deze website is de in 2021 gerealiseerde webviewer Erfgoed met 
cultuurhistorische waardenkaarten die door onze bewoners geraadpleegd kunnen worden. Ddeze is 
gebaseerd op de geactualiseerde en geharmoniseerde erfgoedkaarten.  
 
De ontwikkeling van het offline zichtbaar maken van het culturele aanbod is, voornamelijk ten gevolge 
van de COVID-19 pandemie, doorgeschoven naar 2022. Er hebben in 2021 weinig culturele 
activiteiten plaatsgevonden. We gaan er vanuit dat in 2022 weer meer mogelijk is, waarmee de 
cultuuragenda, zowel online als offline gepromoot kan worden. 
 
Uitvoeringsagenda 2022 
In het eerste kwartaal van 2022 wordt de nieuwe website Cultuur gelanceerd en stimuleren we de 
culturele organisaties om hun activiteiten aan te melden op de website. Daarnaast wordt er samen 
met onze culturele partners diverse manieren bedacht om het culturele aanbod ook via andere offline 
manieren bekend te maken in de gemeente, zodat er een zo breed mogelijk publiek wordt bereikt. De 
Cultuurmakelaar en de cultuurcoaches krijgen hierin een rol.  
 
 
 
  

Doelstelling 1.1  : Een samenhangend en zichtbaar cultuur- en kunstaanbod  
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Beoogde resultaten: 

• Totaalaanbod van overzichtelijke en eenvoudig beschikbare culturele en historische fiets- en 
wandelroutes voor inwoners en toeristen. 

 
Uitvoeringsagenda 2020-2021 
West Betuwe kent prachtige cultuur-, kunst- en historische routes, die zowel per fiets als te voet te 
verkennen zijn. In 2020-2021 is het aanbod uitgebreid met diverse routes die zijn ontwikkeld door de 
Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe. Deze zijn allen onderdeel van hun programma ‘Wegwijs in 
de Betuwe’: 

1) Route langs de kunstwerken in de 26 kernen van de Gemeente West Betuwe;  
2) Route Agrarisch erfgoed in de Betuwe. Over vloedschuren, inclusief een educatief 

programma; 
3) Route De Jan van Anrooij kunstroute. 

 
Daarnaast is in 2021 de Sky of Hope Herinneringsroute uitgebreid met educatieve herinneringsborden 
en een herinneringsroute. Ook heeft Stichting Zonnewijzer een bijdrage ontvangen voor het realiseren 
van een Zonnewijzer in Rumpt, als onderdeel en uitbreiding van de Zonnewijzerroute. Er is tevens 
medewerking verleend, in samenwerking met de afdeling Recreatie en Toerisme, aan een 
kinderstruinroute in Heukelum en aan een fietsroute langs de eendenkooien in Tricht.  
 
Uitvoeringsagenda 2022 
In 2022 wordt de Cultuurwebsite gelanceerd: onder andere de (nieuwe) kunst- en cultuurroutes, 
cultuuragenda en ander cultuur-en kunstgerelateerd aanbod wordt overzichtelijk en beschikbaar voor 
zowel inwoners als bezoekers van onze gemeente. Ook levert Stichting Kunst en Cultuur West 
Betuwe (in de eerste helft van 2022) de route Betuwse kastelen en voormalige kastelen in de 26 
kernen van West Betuwe op. Daarnaast realiseert Stichting Zonnewijzer in 2022 een Zonnewijzer in 
Meteren als onderdeel van de Zonnewijzerroute.  
 
In het eerste kwartaal van 2022 vindt er een netwerkbijeenkomst plaats tussen recreatieve 
ondernemers en culturele aanbieders. Het doel van deze bijeenkomst is elkaar leren kennen en 
samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken, zoals het gezamenlijk aanbieden van arrangementen 
rondom culturele routes.  
 
 

Acties Samenwerkingspartners Begroot bedrag 

Ontwikkelen van nieuwe route Nog nader te bepalen € 2.000 

Mede financiering Zonnewijzer 
Meteren in het kader van de 
zonnewijzer-route 

Stichting Zonnewijzerroute € 4.000 

 

  

Doelstelling 1.2  : Toegankelijk en gevarieerd aanbod van cultuur- en kunstroutes  
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Beoogde resultaten: 

• Informatieborden vervangen of toevoegen bij openbare monumenten en/of 
bezienswaardigheden. 

• Het toegankelijk en zichtbaar maken van openbare monumenten en/of 
bezienswaardigheden. 

 
Uitvoeringsagenda 2020-2021  
In 2021 is er een start gemaakt met het zichtbaar maken van vele monumenten en andere ‘points of 
interest’ in West Betuwe en het inventariseren van de kwaliteit van de informatieborden en het 
eventueel ontbreken daar van. Vanwege het ontbreken van gedegen documentatie van bestaande 
monumenten, kerken, bezienswaardigheden en verdere points of interest, is er een scheiding 
gemaakt tussen de diverse sectoren en wordt er gefaseerd aan de zichtbaarheid gewerkt. Voor 2021 
zijn de informatiedragers bij kerken onder handen genomen.  
 
Kasteelterrein Engelenburg in Herwijnen 
In 2021 is er veel overleg geweest met een werkgroep van bewoners van Herwijnen omtrent een 
inrichtingsplan voor kasteelterrein Engelenburg. Dit gebied is nu een grasveld en verdient een 
waardige inrichting, waar een eeuwenoud verhaal verteld wordt en toegankelijk (en bruikbaar) gaat 
worden voor de bewoners van Herwijnen en het toenemende aantal toeristen. Zowel als pleisterplaats 
langs het druk bezochte klompenpad- Engelenburgerpad, als onderdeel van de Kastelenroute 
(onderdeel project Wegwijs in de Betuwe van stichting Kunst en Cultuur West Betuwe) en als 
ontmoetingsplaats voor een lokale buurt-picknick, een buitenvergadering of voor kleine voorstellingen 
en activiteiten/ initiatieven in de openlucht. 
Dit cultureel erfgoed biedt Herwijnen een ‘podium’ en verbindt zowel het dorp, als de bewoners van 
West Betuwe en versterkt daarmee tevens de identiteit van onze regio. Multifunctioneel gebruik maakt 
dat deze locatie voor een brede groep aantrekkelijk is en geeft deze ontmoetingsplaats een 
‘vernieuwend’ karakter, door de herwaardering van onze buitenruimte, de groene woonkamer in de 
buitenplaats van Herwijnen. Niet alleen in de toekomst maar ook in tijden van Corona biedt deze 
locatie alle mogelijkheden om rekening houdend met de maatregelen ontmoetingen te organiseren. 
 
In 2021 heeft de werkgroep Engelenburg de opdracht gekregen van de gemeente om een 
inrichtingsschets te maken voor het terrein. Na deze schets is de volgende stap om een definitief 
ontwerp- en uitvoeringsplan te maken. En dat plan kan niet zonder professionele ondersteuning en 
onderbouwing gerealiseerd worden. De werkgroep wordt ondersteund door Hollandsblauw, 
Stedenbouw, architectuur en landschap uit Herwijnen. 
 

Uitvoeringsagenda 2022 

In 2022 actualiseren we de informatieborden bij monumenten en bezienswaardigheden. Bij veel 
monumenten en bezienswaardigheden staat al een (ANWB)bord met informatie. Daar waar na de 
inventarisatie en herstelronde dragers ontbreken, worden deze alsnog aangebracht. 
Nadat in 2021 reeds gestart is met de eerste sector (kerken), volgen in 2022 de overige sectoren. 
  
In 2022 levert de werkgroep Engelenburg Herwijnen hun ontwerpschets op (na afstemming met 
gemeente en andere partners) om deze vervolgens om te zetten in een definitief ontwerp- en 
uitvoeringsplan.  
 

Acties Samenwerkingspartners Begroot bedrag 

Vervolg actualiseren en uitbreiden 
informatieborden bij monumenten 
en bezienswaardigheden 

Gemeente (Recreatie en Toerisme) in 
overleg met partners 

€ 4.000 

Doelstelling 1.3 : Zichtbare openbare monumenten en/of bezienswaardigheden 
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Beoogde resultaten: 

• Kennisplatform/netwerkvorming voor lokale verenigingen 

• Deskundigheidsbevordering van cultuuraanbieders 
 
Uitvoeringsagenda 2020-2021  
Door kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering kunnen verenigingen met elkaar van gedachte 
wisselen, ervaringen en kennis delen. In 2020-2021 zijn er diverse platforms opgericht en hebben 
verenigingen via workshops van elkaar en met elkaar kunnen leren.  
 
Welzijn West Betuwe heeft in 2021 de volgende sessies georganiseerd:  

• Samen Slim Deelnemers Werven  

• Masterclass kunst en cultuur in het onderwijs 

• Wervende vrijwilligersvacatures schrijven  

• Informatiebijeenkomst WBTR   
 
Daarnaast heeft er ook deskundigheidsbevordering plaatsgevonden in het kader van cultuureducatie 

• Masterclass film in de klas  

• Masterclass muziek in de klas  

• Masterclass beeldende kunst in de klas  

• Masterclass theater in de klas  
 

In 2020 zijn zowel het Platform Historische Verenigingen als het Muziekplatform opgericht.  
Hiermee stimuleren we cultuurmakers die actief zijn binnen dezelfde sector om meer samen te 
werken, elkaar te leren kennen en gezamenlijke initiatieven te organiseren.  
 
Muziekplatform 
In de (digitale) bijeenkomsten hebben de muziekverenigingen aangegeven behoefte te hebben aan 
het uitwisselen van kennis en ervaring en willen ze graag gezamenlijk activiteiten organiseren. 
Vanwege Corona is het helaas nog niet mogelijk geweest om daadwerkelijk iets gezamenlijks te 
organiseren.. Ook is er gesproken over de behoefte aan een mobiele muziekkiosk of -tent die door 
alle verenigingen gebruikt kan worden. Dit idee is onderzocht en uitgewerkt. Binnen de gemeente 
West Betuwe zijn er namelijk een aantal diverse (vaste) muziekkiosken en – tenten, echter niet in alle 
kernen. Er is daarom behoefte aan een voorziening die gebruikt kan worden in alle 26 kernen voor 
muziekuitvoeringen en andere uitingen op diverse locaties in de gemeente. Dit zorgt voor verbinding, 
verbreding en vernieuwing en versterking van cultuur en kunst in West Betuwe. 
Na een rondgang en onderzoek naar een nieuwe muziekkiosk bleek dat er reeds een muziekkiosk 
beschikbaar is die momenteel nauwelijks wordt gebruikt. Er heeft overleg plaatsgevonden omtrent 
praktische zaken zoals eigendom van de muziekkiosk, in welke staat de muziekkiosk is, wat er 
vervangen dient te worden, het laten uitvoeren van een keuring en opslag, transport, op- en afbouw. 
Het is de bedoelding dat deze mobiele kiosk in 2022 beschikbaar is voor alle muziekverenigingen.  
 
Platform Historische Verenigingen 
Ook de historische verenigingen hebben een belangrijke rol in het behouden en zichtbaar maken van 
ons (cultuur)historisch verleden. Zij hebben zich verenigd in het Platform Historische Verenigingen en 
zijn aan de slag gegaan met het vormgeven van De Canon van West Betuwe. Dit project is gestart in 
2021 en loopt door in 2022.   
 
  

Doelstelling 1.4 : Een sterk cultureel netwerk door kennisuitwisseling en  
  deskundigheidsbevordering  
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Uitvoeringsagenda 2022 
In 2022 vindt er wederom deskundigheidsbevordering en kennisvergroting plaats voor culturele 
aanbieders. Hier is grote behoefte aan wanneer de COVID-19 pandemie het weer toelaat. Vele 
verenigingen, organisaties, instellingen en liefhebbers van cultuur en kunst hebben een lange periode 
van het niet kunnen netwerken, samenwerken, stimuleren etc. achter de rug. Samen met onze 
partners organiseren we  diverse bijeenkomsten en cursussen, op basis van behoefte van de 
organisaties. De cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe, het Collectief en andere partners 
organiseren deze sessies, met de 4 V’s uit de kadernota Cultuur en Kunst als leidraad.   
 
Ook het platform historische kring gaat verder met de ontwikkeling van de Canon. In 2023 gaat het 
Platform onderzoeken of en zo ja hoe er ook op een fysieke manier uiting aan de Canon kan worden 
gegeven.  
 
Het muziekplatform wil in 2022 (na de zomer) een muzikale tour door de gemeente organiseren. Door 
gebruik te maken van de, nog op te knappen, mobiele muziekkiosk kunnen ook de kernen aangedaan 
worden waar nu nog weinig mogelijkheden tot uitvoering van muziekoptredens zijn. 
 

Acties Samenwerkingspartners Begroot bedrag 

Deskundigheidsbevordering, 
vrijwilligersbijeenkomsten en 
netwerkondersteuning 

Gemeente  in overleg met partners 
zoals Welzijn West Betuwe, 
cultuurmakelaar en 
maatschappelijke partners 

€ 2.500 

Canon West Betuwe Platform Historische Kring € 5.000 

Opknappen mobiele Muziekkiosk 
Concordia en tour door de gemeente  

Concordia Beesd en diverse 
organisaties uit maatschappelijk 
veld 

€ 10.000 

 
  



 

 
10 |  

 

Thema 2: Lokaal cultureel en historisch besef  
  

Beoogde resultaten: 

• Scholen kennis laten maken met nieuw lokaal cultuureducatieaanbod  

• Kinderen maken kennis met lokale culturele erfgoed en lokale cultuurhistorie 
 
Uitvoeringsagenda 2020-2021 
In 2021 hebben er diverse masterclasses plaatsgevonden voor leerkrachten (zie 1.4) in het kader van 
cultuureducatie. Daarnaast gaat de ontwikkeling van een Canon van West Betuwe (ook dit jaar 
gestart) een bijdrage leveren aan nieuw lokaal cultuuraanbod. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de scholieren opdrachten krijgen die te maken hebben met lokaal 
erfgoed en het lokale cultuur- en kunstaanbod. Als gemeente denken we mee over passende 
opdrachten, die mogelijk ook raakvlak hebben met andere beleidsterreinen. Ook Stichting Kunst en 
Cultuur biedt een educatief programma op basis van hun routes, die daardoor automatisch raakvlak 
hebben met de lokale cultuurhistorie (zie 1.2). 
Daarnaast heeft Stichting Geofort een belangrijk aandeel in het aanbod middels hun educatieve 
programma’s zoals Minecraft. De gemeente West Betuwe heeft zich in 2020 en 2021 ingespannen om 
dit mogelijk te blijven maken. 

 
Uitvoeringsagenda 2022 
Als 2021 iets geleerd heeft dan is het dat de inzet van digitale middelen onontkoombaar is. Zeker ook  
voor het onderwijs. Zowel voor culturele aanbieders als voor scholen (PO/VO) is het aanschaffen en 
beheren van tablets financieel niet haalbaar. Een set van bijvoorbeeld 15 stuks gaat snel richting de 
€10.000. Daarbij heb je om les te geven bepaalde programma's nodig, wat door de ict op de scholen 
niet ondersteund wordt of te beveiligd is. Daardoor wordt bepaald aanbod uitgesloten, maar wat juist 
heel erg bij 21ste eeuw past. Met name op het educatieve deel op het gebied van cultuur en kunst. 
Met deze tablets kunnen de cultuurcoaches de kinderen lesgeven over muziek, film (ook bewerken), 
theater, geschiedenis etc. Het beheer en uitgifte en inname ligt bij de cultuurcoaches die conform het 
Convenant Cultuureducatie werkzaam zijn op de scholen. Dit past uitstekend binnen de 4 V’s en heeft 
een structureel effect op het lesgeven en ontwikkeling van de kinderen. Ook de verbinding met de 
historie van West Betuwe (Canon West Betuwe) alsmede de activiteiten van het Collectief 
(documentaire Op zoek naar de ziel van West Betuwe) dragen bij aan bewustwording en het 
educatieve karakter van de leerlingen.  
Om dit voor de kinderen mogelijk te maken ondersteunen we het onderwijs met een bedrag zodat de 
tablets kunnen worden aangeschaft en beheerd.   
  

Acties Samenwerkingspartners Begroot bedrag 

Aanschaf van tablets voor het onderwijs Onderwijs, cultuurmakelaar en 
cultuurcoaches 

€ 10.000 

 

  

Doelstelling 2.1  : Het stimuleren van nieuw lokaal aanbod cultuureducatie  
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Beoogd resultaat: 

• Collectief als middel voor creatieve verbinding van de 26 kernen  
 
Uitvoeringsagenda 2020-2021 
In 2020 is het “Kunstenaarscollectief” ontstaan dat zich inmiddels heeft omgedoopt tot het Collectief 
Cultuur en Kunst.  Daarnaast heeft het Collectief zich geformaliseerd tot een stichting, met 
doelstellingen en bijbehorende activiteiten. In dit document worden een aantal activiteiten beschreven 
welke deels in 2021 en deels in 2022 worden uitgevoerd.  
 
De culturele verenigingen en kunstenaars hebben het in 2020-2021 door COVID-19 niet makkelijk 
gehad. Zij hebben hun reguliere activiteiten grotendeels niet of nauwelijks kunnen uitvoeren en zijn  
(samen) op zoek moeten gaan naar alternatieven, voor zowel de korte als de lange termijn. Het 
Collectief biedt kansen om, met ondersteuning, op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten of aanbod.   
 
Wij willen de organisatie van culturele- en kunstactiviteiten in de verschillende kernen graag blijven 
stimuleren. Dit biedt de culturele verenigingen tevens de gelegenheid om met elkaar na te denken 
over duurzame en toekomstbestendige alternatieve manieren om hun activiteiten te ontplooien (in het 
kader van Corona). Het gaat echt om het gezamenlijk ontplooien van activiteiten, verbindingen leggen 
en nieuwe doelgroepen erbij betrekken.  
 
Daarnaast heeft het Collectief in 2021 de opdracht gekregen om in het kader van Kunst in de 
openbare ruimte een West Betuws gedicht op een markante plaats in West Betuwe te realiseren in 
2021. Het feitelijk realiseren hiervan heeft vertraging opgelopen vanwege operationele wijzigingen bij 
het Collectief en volgens de nieuwe planning wordt dit in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd.  
 
Uitvoeringsagenda 2022 
Nu het Collectief zich heeft georganiseerd kan e.e.a. gerealiseerd worden. Als eerste levert het 
Collectief het West Betuws gedicht op. Daarnaast gaat het Collectief een aan de slag met het 
documentaire project ‘Op zoek naar de ziel van de Betuwe’. Hiermee gaat het Collectief een 
verzameling van korte filmische portretten maken van cultuurmakers en kunstenaars in West Betuwe. 
Doel van de filmreeks is tweeledig. Niet alleen wordt er een creatieve database van cultuurmakers en 
kunstenaars gemaakt dat een blijvend interessant document voor de gemeenschap is, ook zet het 
Collectief deze filmpjes in voor educatieve doeleinden.  
Het Collectief heeft in haar plannen een ambitieus Lingeproject opgenomen. Dit is een groots project 
voor de zomer van 2024 in het kader van het 1e lustrum van de gemeente West Betuwe. Een 
Lingeparade op en langs de Linge. Dit project is te groot voor deze uitvoeringsagenda. Derhalve 
maken we een afspraak met het Collectief om de mogelijkheden te onderzoeken, ook financieel. 
Ook wordt het Collectief betrokken bij andere zaken, bijvoorbeeld over het bereiken van jongeren of 
over mogelijke locaties voor kunst in de openbare ruimte. 
Het Collectief heeft in 2020-2021 financiële ondersteuning ontvangen voor de opstart van diverse 
hierboven genoemde activiteiten. Vanaf 2022 kan het Collectief aanspraak maken op reguliere 
financiële ondersteuning via het subsidieprogramma.  
  

Doelstelling 2.2  : Collectief Cultuur en Kunst 
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Beoogd resultaat: 

• Een gezamenlijk West Betuws lied gemaakt door lokale muziekmakers  

• Oorkonde jubilerende verenigingen 
 
Uitvoeringsagenda 2020-2021 
Met het begrip volkscultuur bedoelen we immaterieel erfgoed, verhalen, tradities en gebruiken. De 
gezamenlijke verhalen, tradities en gebruiken van West Betuwe worden hoorbaar en zichtbaar 
gemaakt door een West Betuws lied te maken. Lokale muziekmakers werken op deze manier samen 
aan een gezamenlijk lied.  
Reeds lang bestaande verenigingen willen we waarderen door hen een (herdenkings)oorkonde te 
geven bij jubilea. Beide acties dragen bij aan gezamenlijk besef en gezamenlijke trots en dat bindt 
elkaar vervolgens weer. Bij gebrek aan data is een start gemaakt met het verzamelen van gegevens 
ten behoeve van deze jubilea. 
 
In 2021 is gestart met de ontwikkeling van een West Betuws lied waarbij 3 lokale muziekmakers 
samenwerken als projectteam. Op basis van verbinding, samenwerking en betrokkenheid heeft zich 
een geweldig initiatief ontwikkeld. Met de 4 V’s (Verbinding, Vernieuwing, Verbreding en Versterking) 
in het achterhoofd, is het project ontstaan en het uiteindelijke lied verspreid, bekend, genoten, geliefd 
en gedocumenteerd. Het projecteam heeft een plan geschreven hoe te komen tot een West Betuws 
Lied (wedstrijd) en hoe dit vervolgens door de gehele gemeente ten gehore gebracht gaat worden, 
waarbij een breed gezelschap van diverse muzikale verenigingen worden betrokken. 
 
Uitvoeringsagenda 2022 
Bij de start van de organisatie om een West Betuws lied te maken zijn 3 muziek- en 
cultuurprofessionals gaan samenwerken. In projectplan staat beschreven hoe via een wedstrijd alle 
inwoners van West Betuwe worden uitgenodigd een lied in te zenden. Het winnende liedje wordt 
(kosteloos) aangeboden aan alle koren/muziekverenigingen, zodat het lied op diverse manieren door 
de hele gemeente tot uitvoering kan worden gebracht.  
 
Reeds lang bestaande verenigingen willen we waarderen door hen een (herdenkings-)oorkonde te 
geven bij jubilea. Beide acties dragen bij aan gezamenlijk besef en gezamenlijke trots en dat bindt 
elkaar vervolgens weer. In 2021 is een start gemaakt met de inventarisatie.  
 

Acties Samenwerkingspartners Begroot Bedrag 

Uitrollen West Betuwse 
lied(eren)/oorkonde jubilerende 
verenigingen 

Lokale muziekmakers € 2.500 

 

  

Doelstelling 2.3 : Zichtbare en beschikbare volkscultuur 
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Beoogd resultaat: 

• Openbare kunst die toegankelijk is voor de inwoners 

• Lokale kunstenaars inzetten 
 
Uitvoeringsagenda 2020-2021 
We willen graag lokale kunstenaars de ruimte geven om uiting te geven aan de West Betuwse 
identiteit. Op deze manier stimuleren we de lokale kunstenaars en bieden we hen de ruimte om hun 
kunst voor een breed publiek zichtbaar te maken. Het eerste initiatief is nu genomen door het 
Collectief (zie doelstelling 2.2.). Daarnaast is de gemeente benaderd door een lokale kunstenaar om 
een ontwerpschets te maken voor een sculptuur naar aanleiding van de vondst van “Meta” in Meteren 
t.b.v. de wijk. Deze schets is in december 2021 opgeleverd. Ook zien we een rol voor 
inwonersparticipatie. Inwoners kunnen bijvoorbeeld meedenken over een thema of een rol hebben in 
de uiteindelijke keuze voor een ontwerp of locatie.  
Met deze doelstelling geven we invulling aan het nadrukkelijke verzoek van de raad om ook kunst (en 
niet alleen cultuur) zichtbaar te maken in onze gemeente, om kunstenaars te betrekken en om iets 
structureels achter te laten. Daarnaast geven we hiermee invulling aan het verbreden van kunst en 
cultuur, door een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met kunst, op een toegankelijke 
manier. Ook kunstenaars hebben de afgelopen maanden door COVID-19 te maken met veranderende 
werkomstandigheden en beroepsperspectieven.  
Niet in de openbare ruimte maar wel openbaar is de kunst welke in de 3 gemeentehuizen van de 
voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen verzameld is. De verzamelde kunst uit 
de 3 gemeentehuizen van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen is geïnventariseerd en beoordeeld. 
Door de architect, in samenspraak met de projectleider, is een keuze gemaakt m.b.t. welke kunst 
terug komt in het nieuwe (verbouwde) gemeentehuis en welke kunst niet meer in het gemeentehuis 
geplaatst gaat worden. Deze laatste categorie bevat ongeveer 500 objecten. Inventarisatie, foto’s en 
lijsten zijn inmiddels beschikbaar. Voor deze 500 objecten, die zeer gevarieerd zijn, dient een 
bestemming gevonden te worden. Om het traject zorgvuldig te laten verlopen, gezien de waarde maar 
ook gezien de mogelijke sensibiliteit van de verschillende kernen, bewoners en kunstenaars met deze 
objecten is een zorgvuldig traject gestart waarbij de diverse bestemmingsmogelijkheden in kaart 
worden gebracht. Hiermee is in 2021 een start gemaakt. In 2022 krijgen deze objecten een nieuwe 
bestemming.  
Daarnaast zijn er een tweetal kunstbeelden in de openbare ruimte die verplaatst dienen te worden 
(Heukelum en Haaften). Deze herbestemming wordt in samenspraak met de bewoners uitgevoerd. 
 
Uitvoeringsagenda 2022 
Zoals hierboven beschreven zijn we op diverse manieren aan de slag gegaan met kunst in de 
openbare ruimte, waarbij we samenwerken met onze lokale kunstenaars. Op basis van het 
schetsontwerp ‘Meta’ in Meteren, wordt in 2022 verder onderzocht of en zo ja hoe (en met welke 
financiële middelen) dit kunstwerk gerealiseerd kan worden. Hier zien we bijvoorbeeld een duidelijke 
link met de historische verhalen uit het Regioplan ‘Inspirerend Rivierenland’. Ook het West Betuws 
gedicht krijgt een prominente plek in onze gemeente. Verder dient de uitvoering van de Kunst van de 
gemeentehuizen verder afgerond te worden.  
 

Acties Samenwerkingspartners Planning Financiën 

Kunst in openbare ruimte  Lokale kunstenaars, 
gemeente, het Collectief, 
inwoners,  
lokale omroep, partners 

2022 € 10.000 

 

  

Doelstelling 2.4 : Zichtbare en toegankelijke kunst in de openbare ruimte, gerelateerd 
aan  
  West Betuwse identiteit en/of iconen   
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Financiën  

Uitvoeringsagenda 2022 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doelstelling Activiteit  Begroot 

1.2 Kunstroutes  €             2.000 

Zonnewijzerroute  €             4.000 

1.3 Vervangen ANWB bordjes bezienswaardigheden  €             4.000 

1.4 Platform Historische kringen  €             5.000 

Deskundigheidsbevordering  €             2.500 

Opknappen mobiele Muziekkiosk  €           10.000 

2.2 Ipads voor cultuureducatie  €           10.000 

2.3 West Betuws lied 2.500€              

2.4 Kunst in Openbare Ruimte 10.000€            

TOTAAL  €          50.000 


