Is er synergie tussen
sport en cultuur?
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DE LOKALE GESCHIEDENIS ALS
VERBINDEND ELEMENT

Minister Jet Bussemaker wil de domeinen sport en cultuur dichter naar elkaar toe brengen. Volgens
haar kunnen de sectoren beleidsmatig van elkaar leren en elkaar zelfs stimuleren. Hoe is de praktijk?
Kruisen deze lijnen elkaar geregeld of lopen ze tot in het oneindige parallel aan elkaar? Wij vroegen
het twee wethouders die zowel sport als cultuur in hun portefeuille hebben. De twee lijnen blijken
niet alleen perfect combineerbaar, maar al doende ook een stimulans voor een derde beleidsterrein:
de toeristische promotie.
Tekst: Jeroen Kuypers

46

De sportwereld heeft één groot voordeel

de concertzaal bestormen om hetzelfde

landgoed vinden hier elk jaar de Hippische
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clinic die gegeven werd door spelers van

ben we vorig jaar op Koningsdag laten zien.

Feyenoord, een voordeel dat culturele ver-

Dergelijke openbare manifestaties zijn ook

enigingen niet makkelijk kennen.”

heel geschikt voor culturele verenigingen
om hun deuren te openen voor het publiek,

Extra duwtje geven

zoals de culturele kring deed met zijn open

Culturele verenigingen kunnen wel profite-

atelierdagen. Maar volgens mij kun je als

ren van dezelfde stimuleringsmaatregelen

gemeente nog een extra duwtje geven

als hun sportieve tegenhangers. De oude
participatieregeling van de sociale dienst is
vervangen door het Jeugdsport- en cultuurfonds, bedoeld voor de 4- tot 18-jarigen. De
financiële steun uit dat fonds, in belangrijke
mate aangevuld door Rabobank Hoeksche
Waard, maakt het voor ouders met een loon
tot 110 procent van het minimum mogelijk
hun kinderen een sport te laten beoefenen

“Cultuur en sport
kunnen tegelijk plaatsvinden, in dezelfde tijd
en dezelfde ruimte”

of een kunstvorm. “Maar de geldelijke steun
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dorp of stad. Zo hebben wij een aantal oude
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tuur en sport kunnen tegelijk plaatsvinden,
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Strijen aandacht voor het verleden niet
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Dirk Pastoor, wethouder Welbevinden Den Helder
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gelegen marinehaven van zijn keizerrijk.

Paulien Tanja, wethouder sport Strijen

Het bezoek van Napoleon

Hij zag dat ze in een dermate deplorabele
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met Sail Den Helder en de Vlootdagen pakken we echt wel groots uit – maar het kan
toch beter. Sport is een geschikt middel om
dit doel, de promotie van Den Helder als cultuurhistorisch centrum, te bereiken.”

Niet zelf opstarten
Maar, zo vervolgt Pastoor, de gemeente
zal dergelijke initiatieven niet zozeer zelf
Foto: Shutterstock.com

nemen als wel faciliteren. “We hebben
contracten met Stichting Triade en met
Sportservice. Zij zijn de intermediairs voor
de verenigingen op cultureel en sportief
gebied die tot samenwerking zouden willen
komen. Een voetbaltraining op muziek zou
misschien een prima initiatief zijn, maar de
gemeente gaat dat niet zelf opstarten.“
Het is echter duidelijk dat er bij de gemeente
met een welwillend oor naar dergelijke
afhankelijkheid van de marine als grootste

met de forten, eenvoudigweg door er door-

ideeën geluisterd wordt. Logisch: ze komen

werkgever te reduceren door de economie
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tuur ten goede, maar indirect ook de overige
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links en rechts letterlijk en figuurlijk het een

en recreatie een extra cadeautje.

“Naast sport en cultuur
speelt er nog een
derde beleidsterrein
een rol, en dat is de
citymarketing”
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en ander te zien. Dus ja: sport en cultuur
kunnen elkaar in onze visie uitstekend versterken. Maar in deze voorbeelden speelt er
nog een derde beleidsterrein een rol, en dat

Verder lezen…

is de citymarketing. We hebben in Den Hel-

Op het Visie & Beleidsplein op

der veel te bieden, zowel aan onze inwoners

www.sportengemeenten.nl kunt u de

als aan bezoekers van buitenaf. Niet alleen

volgende documenten downloaden:

de fortificaties, maar bijvoorbeeld ook het
totaalkunstwerk van Rudi van de Wint in

‘Landelijk Kennisinstituut Cultuuredu-

De Nollen. Van de Wint was een kunstenaar

catie en Amateurkunst (2014). Sport en

die onder andere voor de Tweede Kamer en
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Paleis Noordeinde schilderingen maakte,

nota’s en rapporten

Sport voor promotie

maar in het binnenduin De Nollen kon hij

“We hebben gemerkt dat sportieve evene-

zich helemaal uitleven. Daar zijn in de loop

‘Gemeente Ommen (2011). Beleidsplan
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der jaren tientallen kunstwerken ontstaan,
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Sport en Cultuur 2012-2015’ bij Maat-

de stad te laten proeven”, aldus Dirk Pas-

zelf. Dit gebied bevindt zich op slechts één
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toor, wethouder Welbevinden namens de

minuut lopen van station Den Helder Zuid
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en hoort daarmee tot de gemeente. We

Goede voorbeelden uit de praktijk wat

cultuur in zijn portefeuille. “Tijdens de wan-

hebben dus heel veel te bieden, en heel veel

betreft de verbinding sport en cultuur

deltocht, hét side event van de hardloop-

daarvan is bewandelbaar, maar we doen er

vind u op de website van LKCA:

wedstrijd de Halve van Den Helder, nemen

nog te weinig mee. We houden het te veel

www.lkca.nl.

de deelnemers hun tijd om kennis te maken

voor onszelf. Dat doen we niet met alles –

Sport & Gemeenten • juni 2015

