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Alkmaar groeit in de komende jaren naar 150.000 
inwoners, ook in de omliggende regio groeit het 
aantal inwoners hard. Het huidige cultuuraanbod is 
daarvoor niet groot genoeg en er missen schakels 
(zoals hedendaagse kunst, letteren en niet-main- 
stream podiumkunsten). Sommige culturele instel- 
lingen hebben nu al capaciteitsproblemen (Filmhuis, 
Stedelijk Museum, het ABC Huis) en anderen zullen 
dat met de bevolkingsgroei ook worden (Theater 
De Vest, Victorie, Karavaan). Er is weinig ruimte voor 
experiment en er is een gebrekkige makerscultuur.

Zet in op álle cultuur, omarm makers 
en experiment
De culturele voorzieningen en het cultureel pro-
gramma moeten fundamenteel worden versterkt 
tot een niveau dat past bij een regionale centrum- 
stad van deze grootte. Zorg dat alle onderdelen in 
de keten aanwezig, duurzaam en op niveau zijn. 
Dit vraagt om een structurele aanpak van het cul- 
turele profiel en de makerscultuur. Zorg met cultuur 
dat Alkmaar (ook voor makers) een aantrekkelijke 
stad wordt om te wonen, werken en te bezoeken. 

Wat is nodig:
  De keten moet sterker. Zorg voor een structurele 
beschikbaarheid van financiering en een bij-

passend beleid en adviesstructuur ten behoeve 
van B&W.
  Investeer nu in cultureel aanbod in de voor-
hoede en de top van het spectrum: nationaal 
niveau, nationaal onderscheidend, en 
“on-Alkmaars” goed.
  Moderniseer culturele voorzieningen aan het 
Canadaplein tot het kloppend hart van de 
binnenstad. Zorg dat moderne kunst hier een 
plek krijgt. Het dé plek voor laagdrempelige 
toegang tot cultuur wordt.
  Vind extra ruimte voor film en nieuwe 
beeldcultuur.
  Investeer in een culturele landmark. Een plek 
voor nieuwe makers met vernieuwend aanbod, 
experiment en niet-mainstream podiumkunsten. 
Hiermee kun je een spraakmakende cultuur- en 
uitgaansplek creëren en een goed klimaat voor 
jonge makers. Kies voor locatie politiebureau 
en verbind zo het centrum en de nieuwe stad.
  Ontwikkel een landelijk onderscheidend 
productiehuis.
  Erken cultuur als belangrijke vestigingsfactor, 
zeker voor de jongere doelgroep.

02

Cu
lt

uu
rv

is
ie

 2
0

 3
0

01. 
Cultuur als voor-
waarde voor een 
groeiende stad

PROBLEEM: 
Als Alkmaar groeit, moet het cultuuraanbod meegroeien, 
kwalitatief en kwantitatief. 
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02. 
Alkmaar als culturele 
hoofdstad van de regio

PROBLEEM: 
In Alkmaar ontbreekt culturele profilering en verbinding 
met provinciaal en (inter)nationaal cultuurbeleid. 
Alkmaar loopt daardoor Rijks- en EU-subsidies mis.

Denk groter
Alkmaar e.o. is het stedelijk centrum van 
een regio met bijna 700.000 inwoners. 
Door zich ook als culturele hoofdstad van 
de regio te profileren en (inter)nationale 
verbinding te zoeken in haar cultuurbeleid 
vervult de stad een centrale schakelfunctie 
tussen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
en de regio Noord-Holland Noord. Met een 
centrale rol in het regionale cultuurprofiel 
komt Alkmaar in beeld voor Rijks- en 
EU-subsidies.

Wat is nodig:
  Maak Alkmaar tot centrum van culturele 
talentontwikkeling in de regio door het 
starten van een vestiging of dependance 
van een universitaire of HBO-opleiding 
in de kunsten.  
  Formuleer het Alkmaars cultuurbeleid 
zodanig dat het provinciale en (inter)na-
tionale aansluiting en erkenning krijgt. 
Genereer op deze manier duurzame 
geldstromen naar de stad en regio.

  Wees als Alkmaarse culturele instellingen 
trekker in regionale samenwerkingen.
  Pleit bij provincie voor de noodzaak van 
cultuurbeleid vanuit deze overheidslaag. 
Neem een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor cultuur in de regio.
  Kandideer Alkmaar en de regio NHN als 
culturele hoofdstad van Europa in 2033. 
Dit creëert een impuls aan culturele 
samenwerking van stad en regio. Van 
deze ambitie gaat grote aantrekkings-
kracht uit voor makers en voor bedrijven 
en potentiële inwoners.



Verbeeld en professionaliseer het erfgoed 
Alkmaar heeft op het gebied van erfgoed en 
(cultuur)historie sterke troeven in huis. Het met 
kwaliteit verbeelden van het historisch erfgoed 
van Alkmaar helpt bij het creëren van een aan-
trekkelijke binnenstad en genereert meer bezoek. 
Ondernemers zijn hiermee gebaat. Beleving, kunst 
en uitgaan gaan hand-in-hand. Creëer een rijk 
en toegankelijk erfgoedaanbod en verleid 
hiermee bezoekers en bewoners tot een langer 
verblijf in de stad. Transformeer het stadscentrum 
van een place-to-buy naar een place-to-be.

Wat is nodig:
  Investeer in kwalitatieve programma’s en 
samenwerkingen en erken dit als impuls 
voor toerisme.
  Ontwikkel de Grote Kerk door tot een 
volwaardige culturele plek.
  Verbind met de rest van de stad en kernen 
als de Rijp. Maak kunst & cultuur routes door/
rond/naar de stad en breng de lokale geschie-
denis op aansprekende wijze naar de nieuwe 
generatie. Leg verbindingen met de Broeker 
veiling en de Schermer molens.
  Organiseer dat kunstenaars lege ruimten in 
de binnenstad kunnen vullen. 
  Maak van het Kaasmuseum en Kaasmarkt 
een jaarronde volwaardige erfgoedattractie. 
  Start een jaarlijks internationaal Kaas/Food 
festival in april met alle kunstdisciplines 
waar high en low culture samenkomen.
  Maak van 450 jaar Alkmaar’s Ontzet 
een groots en stadsbreed festivaljaar.

PROBLEEM: 
De binnenstad verliest 
aantrekkingskracht en 
bezoekers. Erfgoed is 
onvoldoende zichtbaar, 
beleefbaar en wordt te 
beperkt verteld en 
uitgedragen.

03. 
Cultureel erf-
goed als trekker 
voor de stad

04

Cu
lt

uu
rv

is
ie

 2
0

 3
0



05

Cu
lt

uu
rv

is
ie

 2
0

 3
0

PROBLEEM: 
Het huidige cultuuraanbod bereikt niet iedereen. 
In een groeiende stad moeten we voorkomen dat 
inwonersgroepen verder op achterstand raken en 
de sociale polarisatie groter wordt. 

Maak inclusie en diversiteit 
vanzelfsprekend
Kunst kan zorgen voor verbinding, dialoog 
en identiteit. Zoek in de stad naar verbinding 
en identiteit op wijkniveau. Het culturele 
aanbod moet aansluiting vinden bij alle 
mensen in de regio. Stimuleer doelgroepen- 
beleid, en maak kunst en cultuur zo veel 
mogelijk toegankelijk voor mensen met een 
beperking. Stimuleer blended vormen van 
straat- en digitale cultuur. Faciliteer de 
levendige amateurkunst, ook met kennis-
uitwisseling.

Wat is nodig:
  Laat de culturele instellingen een ge- 
zamenlijk 5-jarig actieprogramma ont-
wikkelen en uitvoeren, stel hiervoor een 
basisbudget beschikbaar en stel een 
stadsoutreacher aan.
  Zet cultuurmakelaars en meerjarige 
programma’s in voor cultuurparticipatie 
en –educatie in de wijken.

  Zet in op wijk- en dorpscentra en biblio-
theekvoorzieningen. Zij zijn belangrijke 
randvoorwaarden voor laagdrempelige 
eerste kennismakingen met kunst en 
cultuur.
  Markeer het einde van het culturele 
seizoen met het jaarlijkse evenement 
“Kunstkoppen”. Een nieuw festival door 
de culturele instellingen, makers en 
bewoners in en in samenwerking met elk 
jaar een andere Alkmaarse wijk.

04 . 
Cultuur voor
iedereen



Goede randvoorwaarden
Om bovenstaande punten succesvol te laten zijn 
moet de basis op orde zijn. Werk aan het ont-
wikkelen van nieuwe generaties kunstenaars en 
creatieve denkers. Zet in op cultuureducatie en 
talentontwikkeling, leg verbindingen tussen tech-
niek en kunsten. Geef aandacht aan kinderen en 
jongeren, aan leren kijken, zodat nieuwe genera-
ties kunst, cultuur en verbeeldingskracht kunnen 
inzetten bij het oplossen van stedelijke opgaven 
en duurzaamheidsvraagstukken.

Wat is nodig:
  Kies voor een duurzame lange termijn. Vertaal 
het beleid van 1 naar 4-jaren plannen voor de 
culturele instellingen in Alkmaar. Creëer hiermee 
rust en aansluiting bij landelijke regelingen.
  Zorg voor experimenteerruimten voor podium- 
kunstenaars, die vervolgens kunnen doorgroeien 
naar presentatieplekken in de stad. 
  Zet kunst en cultuur in voor belangrijke stedelijke 
opgaven zoals Kanaalzone, Overstad, Alkmaar- 
Noord, Bolwerk en de energietransitie.
  Zorg voor culturele programmering in ontwikkel- 
gebieden en betrek getalenteerde ontwerpers 
voor de inrichting van de openbare ruimte en 
publieke voorzieningen.
  Start meer projecten OFF/BY/FOR jongeren, 
leg de focus in de diverse projecten op kunst 
& duurzaamheid.
  Maak cultuurgebouwen duurzaam en 
energieneutraal.
  Motiveer culturele instellingen om duurzamer te 
worden en beleid op te stellen voor een stad 
van de toekomst.

PROBLEEM: 
De culturele sector wordt 
onvoldoende getriggerd om 
na te denken welke (maat-
schappelijke en culturele) 
wereld zij achterlaat voor 
toekomstige generaties. 
Er zijn (te) weinig jong 
volwassenen in Alkmaar, 
waardoor aanwas in de 
culturele sector achterblijft.

05. 
Toekomst en 
duurzaamheid
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©Stichting Uit-in-Alkmaar
ABC huis (Artiance + Bibliotheek Kennemerwaard)
Filmhuis Alkmaar
De Karavaan
Kunstuitleen Alkmaar
Podium Victorie
Regionaal Archief Alkmaar e.o.
Stedelijk Museum Alkmaar
TaqaTheater DeVest/De Grote Kerk


