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VOORWOORD
Wij zijn Stichting Spoorzone: een groep jongere stadmakers met frisse ideeën.
Begin januari zijn we samengekomen met als doel: Het culturele aanbod voor
jongeren te verbreden en het makers klimaat te versterken door het aanjagen,
proﬁleren en programmeren van alle urban arts & tech culture in Dordrecht.
Het balletje begon te rollen toen we in contact kwamen met Mogjan Irvani van
afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Dordrecht. Zij was op zoek naar
ideeën om de Spoorzone (het gebied Skatepark, BP Dokweg / parkeerplaats
Weeskinderendijk en het ProRail rangeerterrein), als een van de belangrijkste
entrees van de stad, te transformeren als onderdeel van het project Over de
Dordtse Mijl.1
Wij hadden wel wat ideetjes. Te beginnen met het beschilderen van 5
steunpilaren onder de Zwijndrechtse brug. Begin augustus zou voor het eerst
sinds 10 jaar het internationale street-art festival Meeting of Styles naar
Nederland komen en onze stad aandoen. 1400m2 beton in de Spoorzone zou
door 60 lokale, nationale en internationale artiesten getransformeerd worden tot
een urban street art gallery.
Als aanjager van de urban arts planden wij, in samenwerking met nationale
fondsen en lokale partners, een randprogramma vol toptalent en lokale makers
in alle urban arts. In drie dagen wilden we 7.500 mensen aantrekken met dit
nieuwe festival gericht op een jeugdige cultuurminnende doelgroep. Visions of
the Future zou het thema zijn, een thema nu meer relevant dan ooit. Door corona
gecancelled was 21 april de boodschap van Rutte.
Creatief dat we zijn, hebben we 5 mei alsnog een aanvraag gedaan voor een
evenementensubsidie om in heel augustus een contactloos festival /
interdisciplinair kunstproject te organiseren dat op verschillende manieren
gestreamd en gedocumenteerd zal worden. Al meer dan 75 Dordtse
kunstenaars, performers, muzikanten, en makers met een verscheidenheid aan
achtergronden hebben toegezegd mee te willen werken aan het festival en
willen speciaal hiervoor nieuw werk maken.
Is Dordrecht in 2020 klaar voor deze nieuwe en jonge culturele golf?
"Over Dordtse Mijl - Dordrecht."
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/Onderhoud_
en_herinrichting/Dordtse_Mijl/Over_Dordtse_Mijl. Accessed 5 May. 2020.
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INLEIDING

URBAN REFLECTIE OP CULTUURNOTA

Met een nieuwe Burgemeester, een hip coalitieakkoord, een nieuw cultuurbeleid,
herijking van nota levendige binnenstad, de nieuwe omgevingswet, trotse
evenementenstad van het jaar en de toeristische aandacht voor Dordrecht, zit
Dordrecht de laatste jaren steeds meer in een positieve vibe, met meer
vernieuwings bereidheid2, oog voor elkaar en een ambitieuze groeistrategie.

Dit document is geschreven op basis van een diepgaande situatie analyse van de
huidige cultuur en het beleid in Dordrecht. En is opgesteld met de input van
diverse stadsmakers, organisatoren, creatieven en ondernemers.

Maar heel eerlijk, als stadmakers ‘gevangen’ in het huidige (culturele) beleid zijn
er beleidspunten die, in onze ogen, een echte vooruitgang in deze stad
tegenhouden. Problemen die enerzijds gegrond zijn in verouderd beleid en
anderzijds misschien nooit tot ontwikkeling zijn gekomen, omdat er niemand op
stond om ze aan te pakken en tot iets goeds te buigen.
Stichting Spoorzone wil daar verandering in brengen. Met dit document als
statement gebruiken we de inspraakmogelijkheid op het gemeentelijk beleid om
het potentieel wat in de stad zit los te laten en cultuur te maken voor iedereen.
Net als de straat zijn we keihard en direct in het benoemen van de problemen,

Het raakt daarbij vrijwel het gehele culturele beleid van evenementen, levendige
binnenstad, het cultuurbeleid, omgevingswet en de APV omdat dit allemaal aan
elkaar verbonden is.
Als eerste volgt een uiteenzetting wat wij precies bedoelen met URBAN ARTS &
TECH CULTURE en tonen wij de enorme culturele waarde hiervan aan. Dit wordt
afgesloten met het hoofdstuk VERBREDING VAN DE TOP waarin we opsommen
wat de opkomst van urban arts & tech culture teweeg heeft gebracht in de
huidige maatschappij & het culturele landschap.
Vervolgens nemen we heel Dordrecht onder de loep. We onderbouwen waar
vraag naar is, spiegelen dit af tegen het huidige beleid en doen aanbevelingen
voor belangrijke vraagstukken.

We willen niemand in Dordrecht de schuld geven voor de situatie waarin we nu
zitten. Die is namelijk zoals die is. Het eerlijk benoemen van de problemen dwingt
om op zoek te gaan naar de kern, zodat daaruit constructieve ideeën ontstaan.

In het hoofdstuk AANBEVELINGEN is opgesomd wat er volgens ons direct
aangepakt zou moeten worden, een uitnodiging voor wat schrap-sessies.

We vragen de Gemeente & de Culturele Infrastructuur om met ons eerlijk te
kijken naar hoe deze stad nou echt nog mooier kan worden.

----

Voel je vrij om net net zo direct en eerlijk te zijn tegenover ons.

Als laatste kondigen wij onze doelstellingen en concrete plannen aan die wij
onder de werktitel PROJECT SPOORZONE willen gaan uitvoeren.
.
In het gehele stuk kaarten we veel meer aan dan wat alleen op ons initiatief
betrekking heeft en behandelen punten waar veel meer organisaties proﬁjt van
zullen hebben. Dit is precies wat wij vinden dat een aanjager van cultuur hoort te
doen….

"Boven het maaiveld uitstekend in 2030 Strategische ...."
https://www.economicdevelopmentboard.nl/wp-content/uploads/2019/06/ED
B-Strategische-Ontwikkelagenda-April-2017.pdf. Accessed 2 Apr. 2020.
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URBAN ARTS & TECH CULTURE
Hoewel de wereld constant in ontwikkeling is, lijkt de tijd in Dordrecht voor jonge
makers soms stil te staan. Word wakker: technologische ontwikkeling,
globalisering en de postmoderne urban cultuur groeien de klassieke cultuur
voorbij...
De Nederlandse game industrie had een omzet van 1 miljard euro in 2019, en is
daarmee groter dan de theater & podia3, de muziek4 - en de ﬁlmindustrie5.
Nieuwe werelden ontstaan online en ontwikkelen een eigen cultuur die vaak
onderwerp is van universitaire studies.6 Smartglasses die steeds meer op
normale brillen lijken en digitale informatie over de fysieke wereld projecteren
sluipen ons leven in..7 Augmented & Mixed reality applicaties draaien op
draagbare microcomputers met diverse sensoren en camera’s maken de
statische fysieke wereld op een geheel nieuwe manier interactief.8
Mensen zoeken steeds meer de extremen van lichamelijke capaciteiten.
Adrenaline junkies creëren nieuwe sport en podiumkunst met “innovaties in
transportmiddelen”. De stad is een speeltuin geworden. Het idee dat skaters
alleen maar overlast veroorzaken wordt weerlegd omdat skaters een bewezen
bijdrage leveren aan de gentriﬁcatie en daarmee waardeverhoging voor de stad.9

"Meer omzet voor theaters en poppodia - CBS." 31 Dec. 2015,
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/53/meer-omzet-voor-theaters-en-popp
odia. Accessed 7 Apr. 2020.
4
"Nederlandse muziekindustrie zet meer om door populariteit ...." 27 Feb. 2020,
https://www.nu.nl/economie/6033750/nederlandse-muziekindustrie-zet-meerom-door-populariteit-streaming.html. Accessed 7 Apr. 2020.
5
"Omzet ﬁlmsector Nederland | Cultuur & Media | OCW in cijfers."
https://www.ocwincijfers.nl/cultuur-media/cultuur/culturele-infrastructuur/ﬁna
nciering/omzet-ﬁlmsector. Accessed 7 Apr. 2020.
6
"What Is Video Game Culture? Cultural Studies and Game ...."
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1555412009360414. Accessed 10 Apr.
2020.
7
"The 8 best augmented reality smartglasses in 2020 - Aniwaa." 24 Mar. 2020,
https://www.aniwaa.com/buyers-guide/vr-ar/best-augmented-reality-smartgla
sses/. Accessed 10 Apr. 2020.
8
"Create augmented reality experiences | Adobe Aero."
https://www.adobe.com/products/aero.html. Accessed 9 Apr. 2020.
9
"How skaters make cities safer – and the ﬁght to save the ...." 7 Aug. 2017,
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/aug/07/skaters-make-cities-s
afer-ﬁght-save-southbank-centre-skatepark. Accessed 13 Apr. 2020.

Skateboarden zou voor het eerst een olympische sport zijn in Tokyo 202010 Maar
ook Inline skates, scooters, trail bikes, segways tot zelfs een plastic stoel11
worden in het decor van de stad gebruikt. Urban sports combineren architectuur
met acrobatiek en lichamelijke expressie. Beoefenaars vinden elkaar op straat en
verbinden met wereldwijde communities online. Omdat traditionele podia zich
moeilijk lenen voor veel urban sports is beeldregistratie een belangrijk onderdeel
van deze kunststroming. Kijk bijvoorbeeld naar de skatevideos van de het skate
team van het Dordtse FIER.
Freerunning verscheen snel op het witte doek12 en ook bedrijven zette de hippe
straat-acrobaten in op beurzen en manifestaties. B-boy dansende hiphoppers
ontwikkelde zich op straat tot breakdancers. Elke nieuwe hit of muziekstijl heeft
zijn eigen dansmoves. Youtube staat vol met dans tutorials van professionals die
hun kennis delen met beginners die voor de spiegel in hun eigen slaapkamer
oefenen. Het Nederlandse Youtube kanaal ‘Dansschool Saskia’ waar je online
dansles kan volgen brak laatst de grens van 1 miljard views.13 Ook het aantal
dansscholen is gestegen, de vraag naar hiphop-dans steeg het hardst na aanbod
voor kinderen.14 Urban dance heeft zijn weg gevonden naar gevestigde podia.
Urban arts / dansgezelschap ISH stond al in 2000 in Kunstmin. Sinds 2019 is
urban contemporary, de klassiek/ballet geschoolde crossover met hiphop dans
een opleiding op de dansacademie.15

3

"Skateboarding - Summer Olympic Sport - Olympic.org."
https://www.olympic.org/skateboarding. Accessed 7 Apr. 2020.
11
"SALZIG - Sporthocker -- ispo BrandNew Awards - YouTube." 16 Dec. 2010,
https://www.youtube.com/watch?v=TsVcMqgQdJo. Accessed 8 Apr. 2020.
12
"10 Parkour-Packed Movies You Have to See." 2 Nov. 2017,
https://www.cheatsheet.com/entertainment/parkour-movies.html/. Accessed
10 Apr. 2020.
13
"Nederlandse dansschool passeert 1 miljard views op YouTube." 13 Jul. 2018,
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/4286981/nederlandse-da
nsschool-passeert-1-miljard-views-op-youtube. Accessed 11 Apr. 2020.
14
"Aantal dansscholen toegenomen, maar wordt er ook meer ...." 9 May. 2018,
https://www.boekman.nl/actualiteit/cijfers-in-context/aantal-dansscholen-toeg
enomen-maar-wordt-er-ook-meer-gedanst/. Accessed 11 Apr. 2020.
15
"Urban Contemporary - Academy of Theatre and Dance - AHK."
https://www.atd.ahk.nl/en/dance-programmes/urban-contemporary/.
Accessed 7 Apr. 2020.
10
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Het woord graﬃti is nog steeds eng. En hoewel grote museum bazen in 2014
street art nog vervloekten trekt het nu de gerenommeerde musea in16. De jonge
Rotterdamse street artist Said Kinos schilderde laatst een gigantische muur in de
Kunsthal.17 Werken van Banksy worden aan de top van de artsnob in
veilinghuizen van Christie’s and Sotheby aangeboden18 Street-art laat
huizenprijzen stijgen en vergroot het leefgenot.19 Kunst heeft een bewezen
waarde, dus het is logisch dat diezelfde waarde in de publieke ruimte bij een
groter publiek tot zijn recht komt. Omdat het steeds moeilijker wordt om als
kunstenaar in een museum te komen, is het belang van zelfexpressie in de
publieke ruimte toegenomen. Buitenlandse steden met een hoogstaande street
art scene, stimuleren talentontwikkeling door het aanwijzen van ‘legale muren’
waar kunstenaars vrijuit hun kunstvorm kunnen perfectioneren. Iconoclash heeft
in Dordrecht street-art bij het grote publiek gebracht, maar de kunstvorm leeft
nog steeds gedeeltelijk in een illegale wereld. Er zijn tal van voorbeelden dat
slecht ingelichte schoonmaakbedrijven van de Gemeente street art dat in
opdracht als commissie is gemaakt ten gronde brengen.20 Moet je voorstellen
dat zoiets met normale kunst zou gebeuren.

"Street Art Has Mainstream Inﬂuence, but Does It Have ... - Artsy." 21 Jun. 2016,
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-street-art-has-mainstream-inﬂuenc
e-but-does-it-have-art-world-credibility. Accessed 6 Apr. 2020.
17
"Saïd Kinos - Kunsthal."
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/said-kinos/.
Accessed 6 Apr. 2020.
18
"Banksy vs Banksy: Christie's and Sotheby's go head-to-head ...." 16 Aug. 2019,
https://www.thenational.ae/arts-culture/art/banksy-vs-banksy-christie-s-and-s
otheby-s-go-head-to-head-with-online-auctions-of-the-artist-1.898965.
Accessed 6 Apr. 2020.
19
"How Street Art Raises Neighborhood Housing Prices." 6 May. 2016,
https://www.fastcompany.com/3059595/how-street-art-raises-neighborhood-h
ousing-prices. Accessed 8 Apr. 2020.
20
"Works by Banksy that have been damaged or destroyed ...."
https://en.wikipedia.org/wiki/Works_by_Banksy_that_have_been_damaged_or_
destroyed. Accessed 5 May. 2020.

Bijna de helft van de Nederlanders is fan van elektronische muziek. Al meer dan
7 jaar bestaat de lijst van beste DJ’s ter wereld uit Nederlanders.21 Elektronica
trok de componist uit de concertzaal en naar zijn eigen slaapkamer. Met een
laptop, talent en ondernemerschap kan je een succesvol betaalde muzikant
worden. Independent artists die in eigen beheer muziek uitbrengen worden de
toekomst van de platenindustrie genoemd en zitten de labels en platenbazen op
hun hielen.22
Hoewel … nogal eens klagen over “bonkie bonkie muziek” of “het is gewoon
herrie”, zijn het juist die elementen die grote groepen fans waarderen.
Elektronische muziek is het grootste Nederlandse muzikale exportproduct.23
Toch vecht het nachtleven, waar deze kunstvorm in ﬂoreert, in heel Nederland
voor bestaansrecht. Van eigen dansmoves tot kledingstijl en zelfs genres met
een geheel eigen esthetiek24 Elektronische muziek integreert met meer
disciplines zoals VJ’s die beelden mixen net zoals DJ’s platen in elkaar draaien.
Tal van mensen vinden hun uitlaatklep en sociale kring op de dansvloer. De nacht
is een culturele vrijplaats waar artiesten en sterren worden geboren en historisch
gezien altijd heeft geleid tot culturele innovatie. Het miskennen van de waarde
van nachtcultuur door lokale overheden is misschien wel het grootste culturele
schandaal. Het genoegen en mogelijke talentontwikkeling van velen wegnemen
omdat een aantal individuen niet samen kunnen leven met deze enorme
culturele stroming is volledig autoritair en staat haaks op het idee dat cultuur van
iedereen is. Besef dat er groepen nachtdieren zijn waarvoor het nachtleven de
enige vorm van cultuurparticipatie is. En soms zelfs sport,

16

"Dance drijvende kracht achter Nederlandse muziekexport - ING." 16 Oct. 2019,
https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2019/oktober/dance_drij
vende_kracht_achter_nederlandse_muziekexport.html. Accessed 6 Apr. 2020.
22
"Why Independent Musicians Are Becoming The ... - Forbes." 10 Jul. 2019,
https://www.forbes.com/sites/melissamdaniels/2019/07/10/for-independentmusicians-goingyour-own-way-is-ﬁnally-starting-to-pay-oﬀ/. Accessed 18 Apr.
2020.
23
"Dance drijvende kracht achter Nederlandse muziekexport - ING." 16 Oct. 2019,
https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2019/oktober/dance_drij
vende_kracht_achter_nederlandse_muziekexport.html. Accessed 6 Apr. 2020.
24
"Why Won't Vaporwave Die? - Format." 29 Jul. 2016,
https://www.format.com/magazine/features/art/vaporwave. Accessed 10 Apr.
2020.
21
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In 2017 passeerde hiphop de rockmuziek als meest populaire genre in de US25
Nederlandse hiphop domineert het aantal online muziek streams26 Rap is de
moderne variant van lyrische verhalenvertellers van weleer en heeft veel roots in
sociaal commentaar of protest als politische rap. De echte muziek van de straat
groeide uit tot de meest populaire subcultuur. Rappers zijn de nieuwe poëten.27
Dat maakt dat ook het aanbod in de literatuurwereld is verbreed. Naast boeken
en poëzie leeft nu ook spoken word. Deze taalkunst, dat een ander ritme volgt
dan de klassiekere dichtvormen, biedt als debat een podium om gevoelens, visie
en meningen vrij te delen op een nieuwe manier. Logisch dat, zeker jongeren,
hiervoor kiezen. Onder andere door de enorme invloed van de tech-culture en
urbanisatie in de Nederlandse literatuur,, waarbij straattaal en internationalisatie
steeds meer terrein winnen. Dit maakt dat de traditionele, gerespecteerde
literatuur steeds meer aansluiting vindt bij de hedendaagse populaire cultuur. En
daarmee een toegankelijke aard krijgt die in Urban Culture vertegenwoordigd
moet worden.

De “build our own culture” van festivals trekt ook de steden in. Permanente
festivals, culturele broedplekken, makerspaces, benamingen voor plekken waar
cultuur, creativiteit, uitgaan, vermaak, ontmoetingen en kennisdeling hand in
hand gaan. Broedplekken laten steden bruisen.29 Daarnaast is het vaak een low
cost oplossing voor leegstand die directe waarde oplevert voor de buurt. Goede
broedplekken ontstaan als facilitators van grassroots samenwerkingen tussen
creatieven en de lokale behoeftes. Broedplekken focussen zich op lokaal aanbod
en trekken daar alsnog toeristen mee.
Het bieden van een volledige experience is ook van invloed op de detailhandel.
De winkels die een volledige beleving bieden en zelf een lokaal aanbod cureren
op de behoeftes van het publiek redden het tegenover internetaankopen.
Ook in het bedrijfsleven zijn bedrijven die betrokkenheid, participatie, eigen
inbreng, keuzevrijheid, diversiteit en inclusiviteit voor hun werknemers aanbieden
en ze minder afhankelijk maken van vaste plekken. Net nieuwe werken is het aan
het winnen van het ouderwetse ‘doe wat ik zeg’ model. Precies dat is Urban Arts.

89% van de 19,5 miljoen festivalgangers bezochten een popfestival in 2019.28 Dat
is meer dan de bezoekers aan poppodia. Als festivals worden vergeleken op
basis van eigen inkomsten en beschikbaarheid qua aantal dagen zijn festivals
verreweg de meest eﬀectieve publiekstrekkers. Festivals worden daarbij steeds
interdisciplinairder. Binnen een kort tijdsbestek ontstaat een smeltkroes van
ontwerpers die volledige werelden creëren waarbinnen mensen zich een dag of
langer volledig overgeven aan de cultuur die daar ontstaat. Lowlands is een stad
waar 60.000 mensen, drie dagen samenwonen. Door de eeuwen heen zijn
festivals belangrijk geweest voor viering van cultuur, nu er alleen maar meer zijn,
en deze nog beter georganiseerd worden is de impact van festivals en de totale
culturele ervaring gigantisch geworden.

"2017 U.S. Music Year-End Report – Nielsen." 3 Jan. 2018,
https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2018/2017-music-us-year-end
-report/. Accessed 7 Apr. 2020.
26
"Nederlandse hiphop domineert ook in 2018 Spotify-lijst | NOS." 4 Dec. 2018,
https://nos.nl/l/2261978. Accessed 6 Apr. 2020.
27
"Kate Tempest - Wikipedia." https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Tempest.
Accessed 8 Apr. 2020.
28
"Festival Overzicht 2019 - EM-Cultuur."
https://www.em-cultuur.nl/festival-overzicht-2019/. Accessed 8 Apr. 2020.
25

"Broedplaatsen voor kunstenaars laten Amsterdam bruisen ...." 11 Jun. 2017,
https://www.trouw.nl/nieuws/broedplaatsen-voor-kunstenaars-laten-amsterda
m-bruisen~bed7b427/. Accessed 11 Apr. 2020.
29
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Vrijwel geen enkele Nederlandse jongere is meer oﬄine in 202030 45% van de
gehele wereldbevolking spendeert gemiddeld 3 uur per dag op sociale media.31
Fake news, online censuur, er is een informatieoorlog gaande waar de
traditionele media moeten concurreren met massale vrijheid van meningsuiting
die op internetplatforms mogelijk is geworden. Vloggers op Youtube hebben
bijna een groter bereik dan de traditionele media.32 En ook branded content van
bedrijven via inﬂuencers of viral campagnes bereiken ons sneller dan het nieuws.
Communicatie is van statisch eenrichtingsverkeer als een brief tot een
interactieve disciplinaire massadialoog geworden. Tekst, met bewegend beeld
en geluid tot e-learning games. “Laten zien is het nieuwe vertellen.” Een simpel
Word document kan niet meer. Opgemaakte PDF’s met infographics,
datavisualisatie, links, 3D animaties, memes. Elke dag worden we geconfronteerd
met wat beeld, graﬁsch en tekstontwerp bij ons losmaakt.
En we doen zelf ook mee. Waar beeldbewerkingssoftware zoals Photoshop eerst
duur en lastig was kan nu iedereen op iedere device met gratis software beeld
en geluid bewerken. Internet maakte ons autodidacten, online kan je zelf alles
leren. Om te werken bij Apple of Google heb je niet eens een diploma meer
nodig.33

Het internet zorgde ervoor dat we meer dan ooit tevoren op de hoogte zijn van
wat er allemaal mogelijk is in de wereld. Google Earth liet ons heel de wereld
zien. Google Arts & Culture presenteert online meer dan 6000 exhibities van 1500
musea kosteloos aan 50 miljoen gebruikers.35 Gespecialiseerde blogs, online fora,
messageboards, Discord channels. Online kan jij precies kiezen wat je leuk vindt
en ben je vrij om te participeren.
Slimme bedrijven stelde zich open en luisterde. Crowdsourcing & big data
analyse betrekken de echte wensen van het publiek bij het maakproces in plaats
van een marketing manager die denkt zijn doelgroep te kennen. Het internet gaf
ons een stem en de Individualisatie heeft toegestaan dat iedereen zijn eigen
speciﬁeke interesses verkent. Cultuur is hierdoor enorm breed geworden, vraag
eens aan je kinderen in welke niche subcultuur zij zich interesseren en kijk dan
alleen al hoe groot die niche is.
Juist omdat wij overspoelt worden met verschillende invloeden hebben we
enerzijds speciﬁeke behoeftes gekregen en staan anderzijds veel meer open
voor alternatieve culturen. We zijn culturele omnivoren geworden. De ene dag
kunnen we tot diep tot de nacht op techno staan te dansen, de andere dag bij
een singer/songwriter in een coﬀeebar. Soms gaan we naar een festival en
andere keer naar een expositie in een museum,

De nieuwe media ligt voor het oprapen, wie creatief is en zichzelf wat skills
aanleert kan content produceren en daarmee een goede boterham verdienen
want er is vraag genoeg. De creatieve industrie is een van de snelst groeiende en
meest impactrijke sectoren in Nederland.34

"99 procent Nederlandse jongeren zit dagelijks op hun mobiel ...." 27 May. 2019,
https://www.ad.nl/tech/99-procent-nederlandse-jongeren-zit-dagelijks-op-hun
-mobiel-maar-lotte-niet~a4265bca/. Accessed 13 Apr. 2020.
31
"10 Social Media Statistics You Need to Know in 2020 ... - Oberlo." 7 Feb. 2020,
https://www.oberlo.com/blog/social-media-marketing-statistics. Accessed 22
Apr. 2020.
32
"Top 10 grootste YouTubers van Nederland! - VEED Awards ...." 24 Apr. 2018,
https://veed.nl/top-10-grootste-youtubers-van-nederland/. Accessed 22 Apr.
2020.
33
"14 companies that no longer require employees to have a ...."
https://www.cnbc.com/2018/08/16/15-companies-that-no-longer-require-emp
loyees-to-have-a-college-degree.html. Accessed 22 Apr. 2020.
34
"Creatieve Industrie | Creative Council."
http://www.creative-council.nl/de-creatieve-industrie. Accessed 22 Apr. 2020.
30

"How Google became a major producer of cultural content ...." 19 Jan. 2018,
https://www.theartnewspaper.com/feature/how-google-became-a-major-prod
ucer-of-cultural-content. Accessed 22 Apr. 2020.
35
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Massaproductie is veranderd naar veel kleine producten. Binnen een dag kan je
met een 3D printer binnen een eigen product maken. Modeketen Zara kan
binnen een week een product in de winkel hangen na het signaleren van een
lokale trend.36 Onder het kapitalisme werd individueel consumerisme ons als
cultuur aangeboden. Alles is design, overal zit een hbo student productontwerp
achter, heel Nederland zelf is ontworpen door Nederlanders.37 Design is een
werkelijk onderdeel geworden van onze persona, en we zijn door cosmetische
chirurgie zelf ook maakbaar product geworden. Er wordt grof geld betaald voor
materialistische identiﬁcatie. Een paar sneakers is laatst voor bijna een half
miljoen geveild.38
De drang naar custom, rare items en ook handcrafted en waardering voor vintage
is toegenomen. Mede door online sales platformen is de hele wereld een
marktplaats geworden. Van brocante handelaren op marktplaats, tot collectibles
op eBay, naar veilige op catawiki en handcrafted design op etsy.39 Iedereen is een
curator, verzamelaar of content creator die zijn eigen levensstijl vormgeeft en
kiest met zijn geld.

"Het grote succes van snelle mode bij Zara - Business Insider ...." 13 Jun. 2007,
https://www.businessinsider.nl/het-grote-succes-van-snelle-mode-bij-zara/.
Accessed 11 Apr. 2020.
37
"NNN / Real Nature is not Green - Next Nature Network." 6 Nov. 2006,
https://nextnature.net/2006/11/real-nature-isnt-green. Accessed 9 Apr. 2020.
38
"The 10 Most Expensive Sneakers Ever Sold | Highsnobiety." 12 Nov. 2019,
https://www.highsnobiety.com/p/most-expensive-sneakers-ever-sold/.
Accessed 9 Apr. 2020.
39
"Etsy - Shop for handmade, vintage, custom ...." https://www.etsy.com/.
Accessed 11 Apr. 2020.
36
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VERBREDING VAN DE TOP
Het mag duidelijk zijn dat de urbanisatie en invloed van tech culture zorgt voor
een enorme verbreding van het aanbod. De ouderwetse, statische,
ontoegankelijke, hiërarchische en traditionele vormen van cultuur leven nu naast
het nieuwe aanbod, en leggen het in populariteit af tegen alle “nieuwe” vormen
van cultuur.
Net als de stad zijn urban arts toegankelijk en constant in ontwikkeling. De
drempel is laag, scènes die zichzelf in stand houden vormen zich organisch van
onderop en staan open voor iedereen met dezelfde interesses en die zijn breed.
Omdat we iedereen om ons heen culturele waarde zien creëren zijn we dat meer
gaan waarderen. Dat kan iets ouds en klassieks, maar ook iets innovatiefs en
experimenteels zijn.

De stad en de samenleving ontwikkelt zich hand in hand door, terwijl ouderwetse
culturele instituten stil lijken te staan. Diverse culturen, idealen, visies en ideeën
ondersteund met nieuwe technologie, smelten samen en vormen communities
met eigen grootheden, onderzoekers en beeldbepalers waar cultuur letterlijk
van iedereen is.
Urban Arts zijn de culturele broedvijver voor de monumenten van 2100 en zorgen
voor de levendigheid van vandaag.
De katalysator is de straat

De diversiteit, toegankelijkheid, mogelijkheid van participeren en de
waardering/beloning/erkenning/respect die in het participeren aan Urban &
Tech cultuur te vinden is, is voor velen veel aantrekkelijker dan een dure
geschiedenisles over het ontstaan van Nederland. Toch neemt die les niet in
belang af. Alleen wanneer de aandacht puur gefocust is op het oude, dan raken
wij snel onze aandacht kwijt. Vernieuwing is een must.
Dit betekent overigens niet dat alles altijd innovatief en vooruitstrevend moet zijn.
Het gaat er om dat er verbreding en vernieuwing in het aanbod is. Oude dingen
kunnen in een nieuwe vorm opnieuw worden ontdekt. Dat nieuwe jasje is vaak,
maar zeker niet altijd, de vernieuwing die nodig is om de jonge doelgroep te
trekken.
Alle traditionele media hebben het moeilijk. Vanuit een ouderwetse
marketingstrategie zelf bepalen wie de doelgroep is en wat zij belangrijk moeten
vinden kan niet meer. We onderzoeken, kennen zelf de mogelijkheden en willen
precies doen wat wij leuk vinden. Als dat niet hier is, dan zoeken we het ergens
anders.
Het is de eeuwige strijd tussen conservatisme en progressie. Zo is dat met
klassiek naar modern over de jaren heen gebeurd. Urban is de volgende stap,
geef ruimte en geniet van de kracht van cultuur. Wij staan open voor de
crossovers en willen het oude met het nieuwe vermengen. Slaan we samen de
de brug om elkaar te versterken?
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DORDRECHT
Dordrecht: Een stad waar je bij wilt horen! Geworteld in het verleden, gericht op
de toekomst. Een stad die steeds meer (internationale) aandacht geniet,
waardoor toeristen een belangrijke inkomstenbron zijn geworden. Een stad die
historisch gezien een rijke cultuur en makers klimaat heeft, maar het culturele
publiek ziet vergrijzen40 en jonge creatieven de stad ziet verlaten.
Cesar Majorana, Jeroen Fransen, Merol, Eevee, Kay Slice, Elten Kiene, Roos van
Vliet, Ali Can Sert, DJ Slick, Alex Laman, Willem ‘t Hart, Jan Maarten Leupen, Katja
Diajallo, Lotte van den Berg, Marnix Bramer.
Allemaal Dordtse talenten die de stad achter zich hebben gelaten. Maar het
zijn niet alleen de talenten, de uitloop van jongeren is groter dan ooit.
Minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, wil in de cultuurplannen voor
2021-2024 meer geld uittrekken voor Urban Arts, omdat het toegankelijk en
divers is en moeilijk bereikbare doelgroepen kan laten participeren.41
Nieuwe kunstvormen moeten een kans krijgen in de voorhoede te komen”, zegt
de cultuurminister. “Het gaat dan bijvoorbeeld om digitale cultuur, virtual
reality-kunst, mode en Urban Arts”.42
De cultuurbrief uit 2017 stelt zelfs dat het niet vanzelfsprekend is dat Nederland
zijn internationale toppositie behoudt als er niet in deze kunstvormen wordt
geïnvesteerd. 43

"Rotterdam Bijlagen Dordrecht en Drechtsteden - Rijksoverheid." 20 Dec. 2018,
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2
018/12/20/rotterdam/2.+Rotterdam_Bijlagen+Dordrecht+en+Drechtsteden.pdf.
Accessed 2 Apr. 2020.
41
"culturele wereld moet diverser, zowel in aanbod als in personeel." 11 Jun. 2019,
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/van-engelshoven-culturele-wer
eld-moet-diverser-zowel-in-aanbod-als-in-personeel~bb5e5eaa/. Accessed 6
Apr. 2020.
42
"Cultuurgeld ook naar urban arts, anti-pest-theater en muziekles." 12 Mar. 2018,
https://nos.nl/l/2221978. Accessed 6 Apr. 2020.
43
Cultuurbrief 2017 pg 12 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl."
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/12/aanbiedi
ng-cultuurbrief. Accessed 2 Apr. 2020.

Toch is er nauwelijks aandacht voor jongeren cultuur in het nieuwe
cultuurbeleid. Het nachtleven wordt geheel genegeerd. Urban Arts worden
niet een keer benoemd, terwijl het toch een speerpunt is van het landelijke
cultuurbeleid.44
Het trekken van een breder en nieuw publiek is landelijk al langer een belangrijk
thema,45 maar in Dordrecht waar we 6 jaar langer doen met een cultuurbeleid
dan gepland lopen we een beetje achter.
Toen Piet Sleeking bij het presenteren van het coalitieakkoord stelde dat
Dordrecht hipper moest worden,46 zei het overgrote deel in een poll van het AD
dat er meer en betere uitgaansgelegenheden moeten komen.47 Ook in het
onderzoek van het OCD naar de cultuur behoefte komt de vraag naar meer
jongerencultuur duidelijk naar voren.
Waar Rotterdam zich nuchter afvraagt of de haven nog wel onderdeel van de
identiteit is, steken we in Dordrecht veel geld in het vieren dat de historische
mijlpalen een onderdeel van onze culturele identiteit (moeten) zijn.
Dordrecht zit erg vast in het historisch perspectief en claimt dat dit het DNA van
de stad is. Maar enkel dat de stad nu nog bestaat is niet ons DNA. Het is ons
verleden.
Je hoeft niet in te zetten om een stad “toekomstproof” te maken, als je zelf de
toekomst maakt. Dordrecht moet met het aanbod uitstekend geconserveerde
erfgoed en monumenten nu inzetten op het maken van nieuw en hedendaags
erfgoed. Als het de komende jaren het nieuwe met het oude gaat combineren
dan zullen we in 2033 goede aanspraak te doen om culturele hoofdstad van
Nederland te worden.

40

"Cultuur in een open samenleving | Rapport | Rijksoverheid.nl." 12 Mar. 2018,
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/12/cultuur-in-ee
n-open-samenleving. Accessed 29 Apr. 2020.
45
"Onderzoek Culturele diversiteit in de cultuursector van Den ...."
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7279770/1/RIS301713_bijlage_Ra
pport_Onderzoek_Culturele_Diversiteit_Den_Haag. Accessed 8 Apr. 2020.
46
"Dordt moet hipper, maar hoe dan? | Dordrecht | AD.nl." 31 May. 2018,
https://www.ad.nl/dordrecht/dordt-moet-hipper-maar-hoe-dan~aeb1f9ﬀ/.
Accessed 13 Apr. 2020.
47
"Uitslag poll: Dordrecht heeft een beter nachtleven nodig - AD.nl." 1 May. 2018,
https://www.ad.nl/dordrecht/uitslag-poll-dordrecht-heeft-een-beter-nachtleve
n-nodig~ab5ﬀf31/. Accessed 13 Apr. 2020.
44
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CULTURELE TWEESTRIJD
Helaas is deze wens naar vernieuwing en verbreding van het culturele aanbod
nog niet doorgedrongen tot het cultuurbeleid.

Op diezelfde pagina in het Regioproﬁel48 staat het onderzoek van Atlas van de
gemeente, dat concludeert dat inwoners van de Drechtsteden voor het culturele
aanbod gericht zijn op Dordrecht, niet op Rotterdam.

Het lijkt erop dat het cultuurbeleid in een tweestrijd zit. Aan de ene kant zegt
het ruimte te willen bieden voor nieuwe makers en diversiteit. Aan de andere
kant lijkt het vastgeroest te zitten aan een ‘historische’ marketingvisie.

En stel dat Dordrecht al op het aanbod van Rotterdam kon leunen, dan zegt
Rotterdam zelf dat het aanbod voor nieuwe makers, genres en kunstvormen
ondervertegenwoordigd is.

In het regioproﬁel dat met de Gemeente Rotterdam in 2019 is opgesteld komt
deze tweestrijd op één pagina tot ontploﬃng.

Doet het cultuurbeleid van een stad met groeiambitie, die dolgraag een
hogeschool aan wil trekken, en de uitloop van de jeugd tegen wil gaan er goed
aan om bewust te kiezen voor het vieren van de geschiedenis van de stad?49 en
zich met name te richten op erfgoed en podiumkunst?

Er staat namelijk dat de Drechtsteden geen eigenstandige regio is, maar een
onderdeel van cultuur regio Rotterdam. Dordrecht richt zich voornamelijk op
erfgoed en podiumkunsten en Rotterdam is een proeftuin en laboratorium voor
hedendaags erfgoed.
Is het Dordtse beleid er enkel op gericht dat Dordrecht het historische uitstapje is
voor Rotterdam? Levert Rotterdam dan wel het ‘hippe’ aanbod waar de jonge
Dordtenaar zo naar op zoek is?
Kan de stad zich als centrumstad voor de 5-na grootste stedelijke regio zich zo
proﬁleren?

Het landelijk cultuurbeleid stelt dus van niet.
Met andere woorden, Dordrecht moet, in lijn met het landelijk beleid, er op
toezien dat er een eerlijke balans komt tussen aandacht voor erfgoed en
podiumkunsten en de nieuwe kunstvormen zoals urban arts en tech culture.
Daarbij is het richten op aanbod van jongeren een prioriteit omdat die nu met
name de stad verlaten.

"CULTUURPROFIEL ROTTERDAM EN REGIO oktober 2018."
https://zoek.oﬃcielebekendmakingen.nl/blg-867851.pdf. Accessed 11 May. 2020.
49
"Bijlage Drechtsteden Regioproﬁel." 27 Nov. 2018,
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=7133063.
Accessed 6 May. 2020.
48
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HET UITSTERVEN VAN EEN CULTURELE SECTOR
In de startnotitie Levendige Binnenstad staat: “Volgens sommigen is het avond- en
nachtleven nu niet voldoende Ingevuld”.
In een onderzoek van het OCD50 in 2012 gaf 82% aan ontevreden te zijn met het
aanbod van uitgaan in de Drechtsteden. Het onderzoek van Economic
Development Board onder young professionals benadrukt ook de wens voor
ruimere openingstijden en meer nacht.51 Het AD kopt: “Dordrecht heeft een beter
nachtleven nodig.”52 In een andere poll van het AD geeft 61% aan dat het
nachtleven ruimere openingstijden nodig heeft.53 Sommige raadsleden erkennen
dat jongeren de stad verlaten om te gaan stappen.54 Er zijn 244 restaurants en
bars in Dordrecht55 en met Dolhuis, Kazerne en Ovis, 3 discotheken, dat is 0,012%.
Het landelijk gemiddelde ligt op 0,04% discotheken ten opzichte van het aantal
horecabedrijven.56
Terwijl Juno dit jaar wekelijks met zijn band Het Gezelschap op nationale podia
aangekondigd zou worden als Nachtburgemeester van Dordrecht, is “is er
nachtleven in Dordt?” zo’n beetje de standaard reactie van Dordtenaren op
Facebook.

De vraag naar nachtleven is glashelder, maar de gemeente lijkt hier alleen
maar aandacht voor te hebben als het negatief in het nieuws komt en ontwijkt
deze enorme culturele sector in al het beleid.
De vraag naar meer nachtleven is overigens helemaal geen vraag naar iets
nieuws. We willen juist dat het weer wordt zoals het vroeger was:
De Tol, Riva, de Doedel, Old Dutch, Fame, Dappen, de Pontonnier, Calypso,
Zwijnzicht / Broodje Visgraat, Scanners, Circle Studios, dancefeesten in de
Sporthal, feesten in de Merwehal, discoschaatsen op de ijsbaan, feestjes in
Pictura, Raedtskelder, Hof van Holland, Carnaval in de Kunstmin, Poolcafé
Friends, Club Teut, drukke avonden in Miró, uitgaan in de Raedtskelder, Centrum
voor labiele Media, The Mood, Kunstrand, tuinfeesten bij Zoete Belofte en
binnenkort ook het Monument op de Stadswerven en Spuiboulevard als
evenementenlocatie. Het is allemaal weg.
Qua divers cultureel aanbod zijn we wat het nachtleven betreft de afgelopen
40 jaar echt alleen maar achteruit gegaan.
Laten we daarom de komende 40 jaar weer vooruit gaan!

"Rapport vrijetijdsbesteding Drechtsteden 2012, OCD"
https://issuu.com/078voordenacht/docs/rapport_vrijetijdsbesteding_drechtste
den_v2_-_ocd_
51
"Quickscan Ontdek je Stad, EDB."
https://issuu.com/078voordenacht/docs/quickscan_-_ontdek_je_stad
52
"Uitslag poll: Dordrecht heeft een beter nachtleven nodig - AD.nl." 1 May. 2018,
https://www.ad.nl/dordrecht/uitslag-poll-dordrecht-heeft-een-beter-nachtleve
n-nodig~ab5ﬀf31/. Accessed 24 Apr. 2020.
53
"VVD wil Dordtse horeca doordeweeks langer open ... - AD.nl." 17 Jan. 2020,
https://www.ad.nl/dordrecht/vvd-wil-dordtse-horeca-doordeweeks-langer-ope
n-laten-blijven~a41c698c/. Accessed 28 Apr. 2020.
54
"2018.10.16 Dordrecht Commissie Sociale Leefomgeving"
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=708533129
Apr. 2020.
55
"Alles over Restaurants en horeca - indebuurt Dordrecht."
https://indebuurt.nl/dordrecht/gids/rubrieken/restaurants-en-horeca/.
Accessed 29 Apr. 2020.
56
"'Blurring lijkt redding voor uitgaanssector' | Entree Magazine." 1 Jun. 2017,
https://www.entreemagazine.nl/nieuws/branchenieuws/blurring-lijkt-reddingvoor-uitgaanssector29294. Accessed 29 Apr. 2020.
50

13

urban reﬂectie op cultuurnota Dordrecht - stichting Spoorzone

DE STRIJD TEGEN DE WENS VAN HET PUBLIEK
“Niet voldoende ingevuld” lijkt het resultaat van het structureel tegenwerken en
laten uitdoven van het nachtleven. Voor de markt die buiten het cultuurbeleid
valt en aan ondernemers wordt overgelaten worden deze meer tegengewerkt
dan bemoedigd door de gemeente.

Het programma, Levendige Binnenstad, oppert om eens onder toeristen te
peilen of die interesse hebben in meer nachtleven.63 Moet de wens van de
toerist doorslaggevend zijn om het beleid te kantelen? Is cultuur enkel voor
toeristen en wordt de vraag van eigen bewoners echt volledig genegeerd? Is dat
wat er wordt bedoeld met cultuur voor iedereen?

In 2016 maakten 33 horecaondernemers bezwaar tegen het handhavings- en
sluitingsbeleid57 van toenmalig Burgemeester Brok.58 In datzelfde jaar trof de
gemeente een geheime schikking met Ovis, omdat het ten onrechte een
exploitatievergunning had gekregen voor een plek waar al jaren, en nu weer,
nachthoreca zit,59 Brut, wat na overname van Zoete Belofte minder mocht
organiseren, een misser met de terrasvergunning voor het Magazijn60, DOOR die
8 maanden op een horecavergunning moest wachten61 en het Monument festival
waar geen nieuwe locatie voor gevonden kan worden.62

Wie zich afvraagt of er genoeg Dordts publiek is voor meer nachthoreca zonder
hogeschool zou eens op maandagavond na Parkies moeten kijken bij de Vrijheid
of Stadscafé, ramvol. Scanners trok in de 2,5 jaar dat het open was 300.000
bezoekers.64 Ondernemers staan te popelen om meer te organiseren, maar het
huidige beleid qua openingstijden en regelgeving omtrent versterkt geluid en
beperkte openingstijden, maakt dit momenteel onmogelijk. We zullen in het
verloop van deze tekst duidelijk maken wat we hiermee bedoelen.
Maar...

Het is het eigen beleid dat het nachtleven in Dordt heeft verdort.
“Dordrecht is geen uitgaansstad”
Nee, niet meer, en daar lijkt bewust voor gekozen te zijn. Levendige binnenstad
stelt zelfs dat Dordrecht nooit een traditionele studentenstad zal worden.65
Wat dan wel? Hogeschool Ede? Zijn jullie ooit wel eens in het weekend op het
Museumplein in Ede geweest?66

"Handhavingsbeleid horeca gemeente Dordrecht 2011 - DocPlayer.nl."
https://docplayer.nl/3957397-Handhavingsbeleid-horeca-gemeente-dordrecht2011.html. Accessed 6 May. 2020.
58
"Horecazaken maken bezwaar tegen ... - AD.nl." 14 Feb. 2017,
https://www.ad.nl/dordrecht/horecazaken-maken-bezwaar-tegen-handhavings
beleid-brok~a0c64244/. Accessed 28 Apr. 2020.
59
"Geheime schikking gemeente en gesloten discotheek Ovis ...."
https://www.ad.nl/dordrecht/geheime-schikking-gemeente-en-gesloten-discot
heek-ovis~adadb906/65756643/. Accessed 28 Apr. 2020.
60
"Gemeente Dordrecht maakte misser bij vergunning ... - AD.nl." 31 Oct. 2018,
https://www.ad.nl/dordrecht/gemeente-dordrecht-maakte-misser-bij-vergunni
ng-het-magazijn~aeb42a21/. Accessed 29 Apr. 2020.
61
"DOOR wacht al acht maanden op drank- en ... - AD.nl." 3 Jul. 2019,
https://www.ad.nl/dordrecht/door-wacht-al-acht-maanden-op-drank-en-horec
avergunning~adcc07f2/. Accessed 29 Apr. 2020.
62
"Kraanbaan op de Stadswerven nog één keer het decor ... - AD.nl." 2 May. 2019,
https://www.ad.nl/dordrecht/kraanbaan-op-de-stadswerven-nog-een-keer-het
-decor-van-het-monument-festival~a3d3c06e/. Accessed 30 Apr. 2020.
57

"Raadsinformatiebrief over Programma Levendige ... - Dordrecht."
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemmbScherm1.toonDossier?F_DOS_
VOLGNR=1695884&F_HEADTITLE=Raadsinformatiebrief%20over%20Programma%
20Levendige%20Binnenstad%2C%20stand%20van%20zaken&F_DOSSIERTYPE=Ra
adsinformatiebrief. Accessed 30 Apr. 2020.
64
"Scanners gaat dicht · news - Partyﬂock." 23 Jul. 2002,
https://partyﬂock.nl/en/news/298:Scanners-gaat-dicht. Accessed 29 Apr. 2020.
65
"Raadsinformatiebrief over Programma Levendige ... - Dordrecht."
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemmbScherm1.toonDossier?F_DOS_
VOLGNR=1695884&F_HEADTITLE=Raadsinformatiebrief%20over%20Programma%
20Levendige%20Binnenstad%2C%20stand%20van%20zaken&F_DOSSIERTYPE=Ra
adsinformatiebrief. Accessed 29 Apr. 2020.
66
"Museumplein Ede | De horeca en vrije tijd hotspot van Ede."
https://www.museumpleinede.nl/. Accessed 29 Apr. 2020.
63
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HET UITGAANS PROFIEL VAN DE STAD
Eerlijkheidshalve moet benoemd worden dat Dordrecht een heftig verleden kent
met geweldsincidenten in het uitgaansleven.
Diverse schietincidenten met dodelijke aﬂoop. De ME die met politiehonden
zaken binnenvallen, jaarlijkse vechtpartijen op Boulevard of Dance zijn allen geen
goede beurt voor het nachtleven.
Helaas is er landelijk geen data beschikbaar van geweld tijdens het uitgaan en
kan er dus niet objectief gesteld en vergeleken worden of Dordrecht echt zo’n
probleem stad is. Mensen vechten al sinds ze elkaar tegenkwamen en het is een
utopie dat dit ooit volledig kan worden voorkomen.
Het beeld dat nachtleven synoniem is aan geweld, klopt echter niet. PLUR
(Peace, Love, Unity & Respect) is een wezenlijk onderdeel van de rave scene.67
De housescene is letterlijk begonnen toen onderdrukte zwarte queers op zoek
gingen naar plekken waar ze zichzelf konden zijn.68 Inclusiviteit begon op de
dansvloer. Terwijl bij fans van hardcore vaak het beeld bestaat dat ze extreem
rechts zijn, organiseren zij events tegen racisme en voor vrijheid en eenheid.69
Discotheken zijn moderne tempels waar mensen van alle etniciteiten en
sociale achtergronden gezamenlijk cultuur vieren.

Een goed voorbeeld is het gesloten Centrum voor Labiele Media in de bunker
van de Berckepoort. Jong, oud, gay, straight, allochtoon, mensen met een
niet-Westerse immigratie achterkomt, rijk, arm en/of lichamelijk beperkt.
Iedereen vierde hier samen tot diep in de nacht feest.
Zwarte lola, De Barre Tocht, Thank Post it’s Friday, Do You Do, HRTZ, Friends on
Friday en vroeger de Kunstrand, Beatclub, Soul Garden, A van Hard en de Buiten
Gewoon feesten. Allemaal voorbeelden van feesten waar je als bezoeker echt
buiten de boot valt als je op zoek bent naar geweld.
De grote festivals laten bijna voor elk genre zien dat grote groepen mensen zich
weten te gedragen. Natuurlijk zijn er een aantal risicogroepen, maar die komen
vaak af op plekken waar het artistieke belang van muziek en cultuur minder van
belang zijn en veelal een jonger ‘populair’ publiek aantrekken dat het nodig vindt
om hun ego te bewijzen.70
Het zou raar zijn als het beleid uit angst voor geweldsincidenten, zoals die in
het verleden hebben plaatsgevonden, het nachtleven over één kam wordt
geschoren. Het nachtleven en de culturele sector kunnen niet worden
afgerekend op een paar extremisten. Dit gebeurt ook niet bij voetbal.
De Gemeente zou de culturele bijdrage van de verschillende aanbieders van
het nachtleven beter op waarde moeten schatten. Initiatieven met een goed en
divers bereik, en publiek dat zich aan de regels weet te houden, zouden actief
gestimuleerd moeten worden. Deze initiatieven zouden, om relevant te blijven
als stad, geproﬁleerd dienen te worden.
Het is geweldig dat Wouter Kolﬀ heeft besloten om de Suswachten door te
zetten.71 Naar ons idee zou die meteen permanent moeten worden ingevoerd.
De samenwerking met politie en beveiligers van horecagelegenheden komt het
nachtleven, en het gedrag van bezoekers absoluut ten goede. Dit vormt een
goede basis waarbinnen het aanbod zou kunnen gaan groeien.

"PLUR - Wikipedia." https://en.wikipedia.org/wiki/PLUR. Accessed 6 May. 2020.
"Do You Remember House? - Google Books."
https://books.google.com/books/about/Do_You_Remember_House.html?id=kf
C7wQEACAAJ. Accessed 6 May. 2020.
69
"Tegen racisme en een slechte naam | Trouw." 27 Jun. 2005,
https://www.trouw.nl/nieuws/tegen-racisme-en-een-slechte-naam~bde1a514/.
Accessed 6 May. 2020.
67

68

"Festivals en geweld - NRC." 24 Aug. 2009,
https://www.nrc.nl/nieuws/2009/08/24/festivals-en-geweld-11772487-a617871
. Accessed 6 May. 2020.
71
"Suswachten smoren de nodige vechtpartijen in Dordrecht in ...." 20 Feb. 2020,
https://www.ad.nl/dordrecht/suswachten-smoren-de-nodige-vechtpartijen-indordrecht-in-de-kiem~ac65d9eb/. Accessed 6 May. 2020.
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VAN WIE IS DE BINNENSTAD?
“Van wie is de binnenstad nou eigenlijk?” is een valide vraag. Zijn het de toeristen,
de bewoners of de bezoekers van het culturele aanbod?
Ondernemers liggen steeds vaker in de clinch met buurtbewoners, die van
mening zijn dat hun woongenot wordt verstoord,72 Terwijl een aantal
ondernemers veel tijd en energie stopt in het onderhouden van goede contacten
met de buurt. Bijvoorbeeld door het gebruik van “buurt-apps”, het organiseren
van barbecues, of gewoon een gezellig samenkomen.
Op social media vinden verhitte discussies plaats tussen de buurtbewoners, en
Dordtenaren. De Dordtenaren vinden dat Dordrecht te weinig bruist en sluiten
zich aan bij de ondernemers. De strijd wordt steeds feller met advocaten73 en
stichtingen,74 die de belangen van buurtbewoners verdedigen. Soms blijft de
dialoog die de ondernemers met de buurt willen aangaan volledig uit, zoals nu
het geval met ondernemer Dennis van Buuren, en de klager over restaurant Luca
die maar niet in gesprek wil gaan over een oplossing.

Sinds het vertrek van Bibelot uit de binnenstad, 7 jaar geleden, lijkt het alsof de
bewoners zich de gehele binnenstad hebben toegeëigend.
Een goed voorbeeld is de constante aandrang om horeca op te heﬀen aan de
Tolbrugstraat Landzijde.76 Een straat, waar óók al sinds de jaren '70, horeca
gevestigd is.
De huidige gemeenteraad erkent de situatie en lijkt steeds meer de kant van de
ondernemer te kiezen. Zo kon het terras van het ‘partycentrum’77 Dordrechts
Museum gewoon doorgaan, ondanks geklaag van de buurt.78 En mag Bluebirds
zijn terras houden, ondanks bezwaren van omwonenden.79 Het is alleen spijtig
dat de gemeente pas de kant van de ondernemer kiest als eerst de bezwaren
van de buurt hebben geleid tot het faillissement van een Dordtse ondernemer
(Huis Roodenburch).80

Bij een poll van het AD onder 1720 Dordtenaren, gaf bijna 70% aan dat klagers
minder moeten zeuren.75 VVD gemeenteraadslid Rolin den Heijer trok aan de bel
om aan te geven dat het boven de belangen van ondernemers stellen van de
wensen van enkele klagende individuen, schadelijk is voor de stad.
Directe aanleiding hiervoor was dat ondernemers geen hotel of horeca durfde te
openen uit angst voor “gevoeligheden uit de buurt” op een plek waar maar liefst
32 jaar het oudste poppodium van Nederland gevestigd was.
"Dordtse buurt is het 'helemaal zat' en wil danscafé ... - AD.nl." 13 Feb. 2019,
https://www.ad.nl/dordrecht/dordtse-buurt-is-het-helemaal-zat-en-wil-dansca
fe-beneej-nu-al-dicht~a9800642/. Accessed 30 Apr. 2020.
77
"Bewoners eisen einde aan feesten in tuin Dordrechts ... - AD.nl." 8 Aug. 2017,
https://www.ad.nl/dordrecht/bewoners-eisen-einde-aan-feesten-in-tuin-dordr
echts-museum~a7846a8f/. Accessed 6 May. 2020.
78
"Gemeente blundert bij terras Art & Dining in museumtuin: 'Dit ...." 11 Mar. 2019,
https://www.ad.nl/dordrecht/gemeente-blundert-bij-terras-art-en-dining-in-m
useumtuin-dit-verdient-niet-de-schoonheidsprijs~a9950558/. Accessed 6 May.
2020.
79
"Bluebirds mag terras houden ondanks bezwaren van ... - AD.nl." 4 Mar. 2020,
https://www.ad.nl/dordrecht/bluebirds-mag-terras-houden-ondanks-bezwaren
-van-omwonenden~a18e84c3/. Accessed 1 May. 2020.
80
"Vintagewinkel Bluebirds verhuist naar Huis Roodenburch ...." 26 Apr. 2019,
https://www.ad.nl/dordrecht/vintagewinkel-bluebirds-verhuist-naar-huis-roode
nburch~a316e282/. Accessed 7 May. 2020.
76

"Van wie is de binnenstad nou? | Dordrecht | AD.nl." 12 Aug. 2017,
https://www.ad.nl/dordrecht/van-wie-is-de-binnenstad-nou~a5a50be5/.
Accessed 30 Apr. 2020.
73
"Dordtse buurt is het 'helemaal zat' en wil danscafé ... - AD.nl." 13 Feb. 2019,
https://www.ad.nl/dordrecht/dordtse-buurt-is-het-helemaal-zat-en-wil-dansca
fe-beneej-nu-al-dicht~a9800642/. Accessed 30 Apr. 2020.
74
"Buurt verzet zich tegen feesten bij Art & Dining - AD.nl." 2 May. 2018,
https://www.ad.nl/dordrecht/buurt-verzet-zich-tegen-feesten-bij-art-enamp-di
ning~a95daf30/. Accessed 30 Apr. 2020.
75
"Poll | Dordrecht | AD.nl." 12 Aug. 2017,
https://www.ad.nl/dordrecht/van-wie-is-de-binnenstad-nou~a5a50be5/.
Accessed 8 May. 2020.
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GELUIDSOVERLAST IN DE OMGEVING
Wie met horeca-ondernemers in de stad praat komt er achter dat vrijwel
iedereen wel eens in de clinch ligt met Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.
Helaas zijn er voorbeelden van ondernemers die boetes opgelegd krijgen voor
gemeende geluidsoverlast. Boetes die in de rechtszaal succesvol worden
aangevochten en uiteindelijk worden kwijtgescholden.
In veel gevallen lijkt overlast niet op de wettelijke manier, en daarom arbitrair,
door de Omgevingsdienst te zijn vastgesteld. Omdat de omgevingsdienst dus
niet ‘legaal’ overlast vaststelt maar op basis daarvan wel ambtelijke sancties
oplegt moet afgevraagd worden of de wet het momenteel überhaupt mogelijk
maakt om overlast vast te stellen.
Ook landelijk is er jurisprudentie over de geluidsnormen en methode van meten.
81
En lijkt het er op dat de gemiddelde geluidsbelasting die door het RIVM is
vastgesteld82 al hoger is dan de toegestane waardes voor geluidsbelasting in de
APV83 die zijn gebaseerd op de milieuwet. Wij zijn geen experts maar het lijkt er
op dat de huidige milieuwetgeving omtrent geluidsoverlast uit 1987 komt,
vandaar er ook altijd wordt gesproken van ‘onversterkt geluid’.
Andere steden met duidelijk aangewezen horecaconcentratiegebieden maken
voor deze plekken uitzonderingen in de APV. Wij adviseren om de APV’s van
andere steden goed te vergelijken met die van uitgaansgebieden in andere
steden en dezelfde verhogingen door te voeren in de toegestane
geluidsbelasting.

Als het echt zo is dat verouderde regelgeving momenteel het correct
vaststellen van overlast onmogelijk maakt adviseren wij om een nulmeting uit
te voeren. Meet de huidige geluidsbelasting zonder publiek in stille Corona
tijden. Met publiek als alles weer normaal open is. En meet dan de
geluidsbelasting als er extra muziek afgespeeld wordt. Zonder deze gedegen
nulmeting is er geen zicht op wat de geluidsbelasting momenteel in de stad is
en daarom kan niet gesteld worden wat overlast is.
We willen nogmaals benadrukken dat het onrechtvaardig opleggen van
wettelijke sancties een krankzinnige praktijk is die zowel de Gemeente, de
Omgevingsdienst en de ondernemers onnodige inspanning en geld kost en de
relaties met de buurt en ondernemers eerder verslechterd dan verbeterd. Het
opleggen van meerdere onterechte boetes lijkt meer op ondernemertje pesten
dan constructief samenwerken zodat de stad door iedereen gebruikt kan
worden.
Een ander voorbeeld daarvan is dat ondernemers momenteel alleen met de
omgevingsdienst te maken krijgen als er overlast is geconstateerd (los van het
feit of dat terecht is). Informatie over metingen die wel zijn uitgevoerd op basis
van klachten van omwonenden waarbij geen overlast is geconstateerd worden
niet openbaar gemaakt. Hierdoor is onduidelijk hoe vaak klachten van
omwonenden terecht zijn. Omdat enkel de klachten het nieuws halen is er geen
aandacht voor wanneer ondernemers wel goed aanbod verzorgen.
Zonder inzicht in de ratio klachten, aantal correcte uitgevoerde metingen en
daadwerkelijk geconstateerde overlast kan helemaal niet gesteld worden dat
het een groot of klein probleem is dat uitgaan overlast veroorzaakt.
Gerben Baaij stelt dat het aantal absolute klachten meevalt in deze stad.84 Maar
het is dus niet duidelijk op welke gegevens hij deze mening baseert.

"Publicatie Nederlandse Stichting Geluidshinder - Rustig ...."
http://rustig-wonen-in-gemeente-hengelo.nl/wp-content/uploads/2015/03/P
ublicatie-Nederlandse-Stichting-Geluidshinder.pdf. Accessed 7 May. 2020.
82
"Geluid - RIVM." https://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel_maps.php. Accessed 6
May. 2020.
83
"Algemene plaatselijke verordening Dordrecht - Overheid.nl."
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrec
ht/CVDR90973/CVDR90973_3.html. Accessed 7 May. 2020.
81

De omgevingsdienst zou ook informatie over uitgevoerde metingen waarbij
geen overlast is geconstateerd moeten delen met ondernemers om een helder
beeld te krijgen van de werkelijke omvang van het probleem overlast.

"Van wie is de binnenstad nou? | Dordrecht | AD.nl." 12 Aug. 2017,
https://www.ad.nl/dordrecht/van-wie-is-de-binnenstad-nou~a5a50be5/.
Accessed 7 May. 2020.
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CONCENTRATIE-GEBIEDEN
De laatste keer dat horecaconcentratiegebieden in kaart zijn gebracht is nog
ouder dan het huidige cultuurbeleid. (200785 vs 2011). Levendige binnenstad stelt
wat ons betreft nog niet duidelijk genoeg dat er werk gemaakt van gaat
worden om duidelijke concentratiegebieden aan te wijzen.

Het is zeer positief dat er onderzoek gedaan wordt in welke gebieden de
openingstijden misschien geheel kunnen gaan vervallen. Het 12-12-12
experiment waarbij 12 ondernemers in een jaar 12 keer de mogelijkheid krijgen
om langer open te blijven is een goed begin maar kan nog een voorbeeld nemen
aan hoe Rotterdam ‘verlaatjes’ en ‘geluidjes’ toelaat met de kraskaarten.86

Wij adviseren daarbij om lessen te leren van Rotterdam. Die 10 jaar geleden al
zag dat ze veel diverse culturele hotspots verdeeld over de stad verspreid
lagen. En sindsdien succesvol hebben ingezet om gebieden aan elkaar te
linken. In Dordrecht zou een voorbeeld zijn om de route vanaf de Spoorzone tot
en met het Dordtyart door middel van de Voorstraat met het Scheﬀersplein als
horecahart en routes langs het Museum, Kunstmin en het Groothoofd aan
elkaar te verbinden.

Het verruimen van de openingstijden en het aanpassen van de APV voor
geluidsnormen in horeca in concentratie gebieden is wat ons betreft een
noodzakelijke stap om de uitloop van jongeren tegen te gaan en maakt de stad
toekomstproof voor de aankomende Hogeschool en draagt dus essentieel bij
aan de groeiagenda. Wederom toon een poll van het AD aan dat de vraag naar
nachtleven hoog is en dat het merendeel voor verruiming van openingstijden is.87

Het toestaan van horeca in Huis Roodenburg op een locatie waar net daarvoor
de culturele magneet Bibelot was weggehaald is een voorbeeld van slecht
inzetten op het verbinden van hotspots. Het Magazijn, Tomadohuis, Post, Dok,
Delicees en toekomstige invulling van de Berckepoort, Dordtyart, Kunstkerk en
het pand van de Bibliotheek als deze naar het huis van de stad vertrekt zijn hier
wel goede voorbeelden van omdat deze op verbindingsroutes zitten.
Zonder een duidelijke kaart van wat waar is toegestaan blijft er onduidelijk
voor zowel ondernemers, bewoners en de gemeente zelf. Er zullen duidelijke
plekken aangewezen moeten worden waar het nachtleven kan ﬂoreren zodat
hierop de APV aangepast kan worden zoals dat in veel andere steden gebeurt.
En bewoners weten in welke gebieden ze de zo gezochte rust kunnen
verwachten.
De stad zal hierin keuzes moeten maken en zal er slim aan doen om in
horecaconcentratiegebieden ook in te zetten op betaalbare woningen voor
jongeren die de overlast kunnen en willen verdragen.
Zoals duidelijk mag zijn is er een enorme vraag naar nachtleven in Dordrecht en
ligt het aanbod momenteel ver onder het landelijke gemiddelde, terwijl
ondernemers bewijzen dat ze zaak graag willen vullen na 12’n.

"De Dordtse horeca in ontwikkeling - Dordrecht." 29 Jun. 2007,
https://www.dordrecht.nl/pls/idoc/risDordrechtDocumentToon?F_PDFDOC=gra
c.2007bz569.pdf. Accessed 6 May. 2020.
85

We zijn erg benieuwd naar de nieuwe omgevingswet in relatie tot de
omgevingsvisie en het omgevingsplan zoals beschreven in het vaststellen van
de startnotitie herijking levendige binnenstad kan leiden tot duidelijke
horecaconcentratiegebieden.
De afgelopen jaren zijn veel locaties van nachthoreca en andere culturele
panden herbestemd tot met name dagvoorzieningen of woningen. De gemeente
zou beter de balans tussen dagvoorzieningen en nacht voorzieningen moeten
bewaken en er duidelijk voor kiezen dat leegstaande culturele voorzieningen
zoals Berckepoort, Dordtyard, De Munt, Kunstkerk, Oude pand van DOOR, of de
horecabestemming die op de plek van de BP bij de Dokweg komt een culturele
en nachthoreca bestemming krijgen die bijdragen aan de levendige
binnenstad. Het is goed dat Piet Sleeking dit ondersteunt.88
Hoe in Rotterdam bijna alles wat leeg staat tijdelijk wordt ingevuld door creatieve
en bruisende plekken, droogt het aanbod van zulke locaties in Dordrecht vrijwel
geheel op. Plekken waar cultuur zou kunnen leven zouden met net zo
beschermd moeten worden als monumenten als er geen concrete plannen
liggen om nieuwe gebouwen in te zetten voor cultuur.
"Kaart incidentele ontheﬃng - Rotterdam.nl." 16 Jan. 2017,
https://www.rotterdam.nl/loket/kaart-incidentele-ontheﬃng/. Accessed 8 May.
2020.
87
"VVD wil Dordtse horeca doordeweeks langer open laten ...." 17 Jan. 2020,
https://www.ad.nl/dordrecht/vvd-wil-dordtse-horeca-doordeweeks-langer-ope
n-laten-blijven~a41c698c/. Accessed 6 May. 2020.
88
"Burgerinitiatief Daantje in Berckepoort afgewezen - YouTube." 17 Apr. 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=QPSOz9FKx90. Accessed 7 May. 2020.
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NEGATIEVE SPINOFF
Omdat er sinds het onderzoek van OCD in 201289 nooit meer gedegen onderzoek
is uitgevoerd naar hoeveel mensen nou echt op zoek zijn naar nachtleven kan
niet gesteld worden hoe het groot het probleem van gebrek aan nachtleven nou
echt is.

Het feit dat Brut, dat het feest BrutSounds niet in het eigen pand mocht geven,
300 tickets binnen 10 minuten uitverkocht om het feest in de Skybox van het Van
Der Valk hotel te organiseren, toont zonder enige twijfel aan dat er een enorm
economisch potentieel momenteel onbenut wordt door de te strikte
regelgeving in de binnenstad.

Wij hopen dat het onderzoek naar de behoefte naar het nachtleven dat wordt
voorgesteld in nota herijking levendige binnenstad90 gedegen en ruim wordt
opgezet om de gehele doelgroep te bereiken. Daarbij willen we toevoegen dat
het een misverstand is om dit onderzoek alleen uit te voeren onder de
doelgroep tot 35 jaar. House begon ook in Nederland in de Jaren 80. Fans die
toen 20 jaar oud waren zijn inmiddels over de 50.

Voorbeelden van organisatorisch talent dat de stad heeft verlaten zijn eveneens
bekend. De jongens van A van Hard die nu succesvolle series van feesten geven
in Rotterdam. Obvious Collective is vrijwel gestopt met feesten in Dordt en richt
zich op Rotterdam. De leden van Buiten Gewoon hebben vrijwel heel Dordrecht
verlaten, meerdere leden hiervan waaronder Merlijn Amaro hebben nu een
succesvol permanent festival in Rotterdam. Maar ook Beatclub is gestopt door
het wegvallen van de locatie en niet tevreden waren met het aanbod in het
Energiehuis.

Hoe dan ook, een slecht nachtleven heeft een negatieve spin-oﬀ voor een stad,
terwijl een bruisend nachtleven juist een extra spin-oﬀ biedt.
Ondernemers proﬁteren niet meer omdat mensen die een avondje op stap willen
(dus later dan 12 uur) niet eerst een hapje gaan eten in Dordrecht, ze beginnen de
avond meteen in een andere stad. Hetzelfde eﬀect is zelfs opgemerkt bij de
verhuizing van het Energiehuis. Door het aanbod uit de stad te halen, gaan
mensen niet daarvoor of daarna nog wat drinken in de stad.91
De Stadssocioloog Linda Zuijderwijk van de Erasmus Universiteit waarschuwde
in een artikel in het AD dat ondernemers ongebonden zijn en makkelijk
wegtrekken naar steden die wel meer mogelijkheden bieden. Voorbeelden van
horeca ondernemers die de stad hebben verlaten vanwege beperkte
mogelijkheden qua nachtleven zijn er gelukkig (nog) niet.

Organisatorisch talent dat de stad verlaat is ook een zichtbaar gevolg van het
onduidelijk aanwijzen van geschikte festivallocaties. Het Monument festival waar
geen geschikte nieuwe locatie voor gevonden is al eerder benoemd. Maar ook
het vertrek van Castle Fest is een gevolg van onduidelijkheid over wat op welke
plekken is toegestaan.
De gemeente zou ook samen met het evenementenbureau duidelijke plekken
moeten aanwijzen waar festivals mogen plaatsvinden. Het Weizigtpark,
Statenplein, Energieplein, Wantijpark, Groothoofd, de polders en in de
toekomst de Grote Markt & de Spoorzone zouden beter gebruikt moeten
worden.

"Rapport vrijetijdsbesteding Drechtsteden 2012, OCD"
https://issuu.com/078voordenacht/docs/rapport_vrijetijdsbesteding_drechtste
den_v2_-_ocd_
90
"Voorblad Vaststellen Startnotitie herijking levendige binnenstad."
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=7670545.
Accessed 6 May. 2020.
91
"2018.10.16 Dordrecht Commissie Sociale Leefomgeving"
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=708533129
Apr. 2020.
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FESTIVALS
Naast de behulpzaamheid van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de
locatie van festivals moet het evenementenbeleid verbeteren om continuïteit
en ontwikkeling mogelijk te maken.
Ten eerste begint dat door veel trotser te zijn op wat er allemaal in de stad
gebeurt. In cultuurtaart of reikwijdte van de nota ontbreken nog aan aantal
culturele festivals zoals: Voorstraat Noord, Het Monument, De Barre Tocht en
Zwarte Lola. Over smaak valt misschien te twisten maar ook dit zijn waardevolle
aanbieders van cultuur. Iedereen die cultureel iets van waarde toevoegt aan
Dordrecht zou actief gevierd moeten worden.
Een goede manier om de waarde van festivals in kaart te brengen zou zijn om
deze standaard te evalueren door middel van een vast format. Alles van
bezoekersaantallen, veiligheidsincidenten en bezoekerstevredenheid zou
gemeten en vergeleken moeten worden. Het evenemtenbureau zou de
opdracht kunnen krijgen om tijdens festivals met steeksproefsgewijs met ipads
korte enquêtes onder het publiek te houden naar behoeften en eventuele
aanwijzingen voor festivals. Informatie die hierdoor ontstaat zou met
organisatoren gedeeld moeten worden.
Er zijn voorbeelden van festivals die hun culturele waarde in het verleden
hebben bewezen maar door het huidige evenementen- en cultuurbeleid niet
kunnen rekenen op de steun die ze nodig hebben om te kunnen blijven
voortbestaan, Festivalorganisatoren zijn vaak de dag na het festival is afgelopen
al bezig met de voorbereidingen van volgend jaar. Door het gebrek aan
structurele ondersteuning is het elk jaar weer een spannend of ze überhaupt
volgend jaar mogen plaatsvinden.
Door deze te korte termijn ondersteuning van festivals kunnen organisaties nooit
een solide basis creëren door bijvoorbeeld te investeren in benodigde materialen
of samenwerkingen omdat elk jaar het weer onzeker is of er ruimte en budget
beschikbaar is.

Moderne organisatoren willen het proces van besluitvorming voor de
Gemeente bevorderen door openheid van uitgaven te verantwoorden. Iets wat
nu sporadisch steekproefsgewijs wordt verlangd van de organisatoren.
Natuurlijk hoeft de gemeente geen lange meerjarige beloften aan te gaan en
daarmee inboeten op selectie vrijheid in het aanbod van toegestane
evenementen. De ﬂexibiliteit moet bewaard blijven om nieuwe initiatieven de
ruimte te geven en slechts presterende evenementen minder ruimte te bieden.
Wij stellen voor dat evenementen en festivals die hun waarde de afgelopen
jaren hebben bewezen toezegging krijgen om voor de komende 2 jaar het
festival te mogen organiseren. Hierdoor wordt de voornaamste onzekerheid &
risico’s voor organisatoren weggenomen maar behoudt de Gemeente vrijheid
om ﬂexibel op het aanbod in te spelen.
Festivals moeten elk jaar meewerken aan een evaluatie en openheid over
uitgaven en resultaten geven. Na elk festival wordt besloten of het festival in
het jaar na het aankomende festival ook weer kan doorgaan.
Bijvoorbeeld: “Voorstraat Noord Festival krijgt in 2020 toezegging het festival in
2021 en 2022 te organiseren. Bij een positieve evaluatie in 2021 wordt toezegging
gedaan om het festival in 2023 te organiseren.” Als het geen positieve toezegging
krijgt in 2021 wordt dus nog wel het festival in 2022 georganiseerd. Dit kan de
organisatie aansporen om nog beter werk te leveren. In het ergste geval
betekent dit dat het festival een jaar niet doorgaat, maar de mogelijkheid is er
nog steeds om met nieuwe plannen te komen om weer aanspraak te maken.
Bij het ontwerp van nieuwe pleinen moet ook aandacht zijn voor het mogelijke
gebruik als festival. Het is ronduit slecht dat er bij het ontwerp van het
Energieplein geen rekening is gehouden met mogelijke festivals. Dit mag naar
ons idee nooit meer gebeuren.
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BEREIKBAARHEID
Het feit dat jongeren en talent de stad verlaten is volgens ons een rechtstreeks
resultaat van het uitdoven van het Dordtse nachtleven.
Helaas wordt de verdorring van het nachtleven momenteel versterkt door de
verslechterde aansluiting op het spoornetwerk. Dit is een kip en ei verhaal. De NS
plant die treinen alleen in als mensen ook reizen. Een goed nachtleven zal
daarom bijdragen aan een goede bereikbaarheid van de stad als meer mensen ‘s
nachts de trein willen gebruiken.
Door het wegvallen van het nachtspoor en bussen worden jongeren die door de
huidige gebrekkige aanbod van het Dordtse nachtleven gedwongen om vertier
buiten de stad te zoeken en 60 euro te betalen voor een taxi. Terwijl 65-plus
gratis met het openbaar vervoer mag reizen.
Vertrokken talent Kay Slice verwoord het mooi: "Rotterdam biedt me veel kansen.
Voorheen moest ik soms rennen om de laatste trein naar Dordt te pakken terwijl een
avond nog volop bezig was. Dat wilde ik niet meer.”
Als Dordrecht voor het nachtleven echt alleen op het aanbod van omringende
steden wilt leunen dan moet het aansluiten van een nachtnetwerk een
topprioriteit zijn om alsnog jongeren in de stad te houden.
Veel beter is het als het duidelijke horecaconcentratiegebieden gaat aanwijzen,
de proef met het verruimen van de openingstijden doorzet
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KLASSIEK VS POP IN HET ENERGIEHUIS
Waar een (klassieke) concertzaal, het bach festival en stichting torenmuziek veel
aandacht genieten in het nieuwe cultuurbeleid worden er 3 zinnen aan de
popmuziek gewijd. Ter vergelijking 82 procent van de Nederlanders heeft ten
minste één keer een populaire voorstelling of bijeenkomst bezocht. Dat is twee
keer zoveel als het bereik van gecanoniseerde (zeg traditionele/klassieke)
cultuur.92
Er kan terecht gesteld worden dat de popcultuur met initiatieven als het
popcollectief93 en met de plannen voor de productiewerkplaats in het
Energiehuis op de goede weg zijn. Door de verplaatsing van Bibelot het en
sluiten van de vele diverse podia/discotheken in de stad is het jammer dat
vrijwel de gehele popscene het Energiehuis is ingedrukt. Een plek waar echt
iedereen het over eens dat er te weinig bezoekers komen.
Het onderzoek van Thomas van Dalsen naar de toekomst van Bibelot legt de
vinger precies op de zere plek. “Kale gangen”, “geen clubgevoel”, “Mensen
bezoeken niet graag een anoniem podium, maar willen een plek met karakter”,
“Problemen met klimaat jagen bezoekers weg”, “Conclusie: potentie nog lang niet
waargemaakt.”94

Het is duidelijk dat bij de verbouwing ontwerpfouten zijn gemaakt die het
potentieel van het Energiehuis beperken.
Het gemis aan inkomsten uit een eigen foyer waarop de ﬁnanciële targets van de
Kunstmin zijn begroot95, Open verbindingen tussen de zalen van Bibelot die Van
Dalsen een “Noodzakelijke ontwikkeling voor duurzame exploitatie” noemt.96
Ontwikkeling van de ruimte onder Machine 3 als publieke, multifunctionele
ruimte voor meer programmering op plintniveau.97 Zonder bouwkundige
ingrepen zal het pand niet tot zijn recht komen. Of het dan slim is om te
investeren in het vernieuwen van een falende uitschuif tribune en
theatertechniek is een vraag.
Dat het er op lijkt dat een monumentenstatus die is toegekend na een
verbouwing mogelijke aanpassingen “complex” of zelfs onmogelijk maken is een
dure culturele rekening van zowel de monumentendrang en de
miljoeneninvestering om “State of de art” gebouwen neer te zetten die alsnog de
volledige ontplooiing van cultuur in de weg staan. We zijn benieuwd of er in de
precieze uitwerking van het huis van de stad wel genoeg rekening wordt
gehouden met de mogelijke gebruiken.
Het nieuwe cultuurbeleid oppert dat er teveel korte termijn beleid is in plaats
van meerjarige planmatige aanpak. Dat de benodigde investeringen om het
Energiehuis te verbouwen momenteel niet past in de visie meer in
programmering investeren en niet in stenen is logisch. Maar dan moet er ook
aandacht zijn voor die verbouwing als meerjarige planmatige aanpak.

"Cultuur in - Rijksoverheid." 23 Oct. 2017,
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/20
17/10/23/cultuur-in-beeld-2017/Rapport+Cultuur+in+Beeld.pdf. Accessed 13 Apr.
2020.
93
"Dordtse popcultuur op de goede weg | RTV Dordrecht."
https://www.rtvdordrecht.nl/dordtse-popcultuur-op-de-goede-weg/nieuws/ite
m?1133852. Accessed 30 Apr. 2020.
94
"Scenario's voor de toekomst van Bibelot - Dordrecht."
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=6909062.
Accessed 30 Apr. 2020.
92

"Regisseur van ontmoetingen - ANBI - Federatie Cultuur."
https://anbi.federatiecultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Bestuursverslag
-2017_def.pdf. Accessed 30 Apr. 2020.
96
"Evaluatie Energiehuis 2016-2017 - Dordrecht." 25 Apr. 2018,
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=6909061.
Accessed 30 Apr. 2020.
97
"Gezamenlijke Reactie directeuren Energiehuis Berenschot.pdf" 15 Juni. 2018,
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=6909063
Accessed 30 Apr. 2020.
95
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ENERGIEHUIS ≠ KUNSTMIN
Het is zorgelijk dat Berenschot zich afvraagt of de samenwerking tussen
directeuren Kunstmin, Bibelot & SCE ooit gaat werken.
Kunstmin exploiteert het Energiehuis, maar heeft dit ondergebracht onder het
eigen beleid. Het is af te vragen of een organisatie als Kunstmin met een
duidelijke eigen beleid gericht op de exploitatie van de schouwburg Kunstmin
ook de taak van succesvol exploitant van het Energiehuis kan vervullen.
De Kunstmin heeft zelf stakeholders met eisen voor beleid van de Kunstmin die
niet per se ten goede komen aan succesvolle exploitatie van het Energiehuis.
Een voorbeeld hiervan is de minimale verhuur die de Kunstmin voor Bibelot heeft
weten te realiseren.
Wat uit zowel uit het onderzoek van Berenschot & van Dalsen naar voren komt is
dat de bewoners onder het bewind van de Kunstmin niet vrij genoeg zijn om zich
in het pand te proﬁleren zoals ze dat graag zouden willen. De formele manier
van het behandelen van gasten die uitstekend werkt in de schitterende
Schouwburg, is niet passend binnen een industrieel pand dat zich proﬁleert als
“dé culturele hotspot van Dordrecht en regio” Wie daar anders over denkt
nodigen we uit om eens echte culturele hotspots te bezoeken.

Wie eerlijk het Energiehuis bekijkt zal duidelijk stellen dat het pand niet zo leeft
als echt culturele hotspots. Er zit momenteel weinig ziel in het pand, want alle
culturele activiteiten zijn opgesloten achter deuren in statische en saaie theater
productiehallen. De RAI en Ahoy zijn ongeveer net zo sfeervol als de zalen van
Bibelot. Maar RAI en Ahoy zijn geen culturele hotspots, dat zijn
evenementenlocaties.
Vergelijk het broeinest van cultuur wat de Popcentrale ooit was eens met de kille
boxen van in de kelder nu.
Als de monumentenstatus het toelaat moet de marketingvisie en eigen beleid
van de Kunstmin worden losgekoppelt van de doelstelling om echt een
culturele hotspot van het Energiehuis te maken.
Laat de creativiteit van de bewoners in het pand los, experimenteer met wat
echt mensen aantrekt, laat makers de muren schilderen, breng levendigheid en
muziek in de gangen, Wees trots op wat iedereen produceert en proﬁleer alles
wat er in het Energiehuis gebeurt. Laat cultuur ontstaan en leven in plaats van
het enkel aan te bieden als panklaar product in een evenementenlocatie.
Wie dit te abstract vindt nodigen we uit om Scenario C zoals geschetst door Van
Dalen nog eens goed te laten doordringen. 98
Wij willen daarbij toevoegen dat de culturele doelgroep prima met
verandering om kan gaan. Angst om het huidige merk/imago van het
Energiehuis te veranderen is niet relevant zijn als er geen merk is wat door de
stad gewaardeerd wordt.
Laat het los, laat het pand leven, cultuur van iedereen ontstaat van onderop niet
door enkel de visie van een Schouwburg.

"Scenario's voor de toekomst van Bibelot - Dordrecht."
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=6909062.
Accessed 8 May. 2020.
98
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ONTBREKEN VAN DE UITAGENDA
De directeuren van de bewoners van het Energiehuis spraken in reactie op de
evaluatie een gedeelde visie voor verbetering uit. Met resultaat.

Dordrecht Marketing is er met centrumdordrecht.nl niet in geslaagd om een
volledig en gebruiksvriendelijk totaaloverzicht aan te bieden van alle culturele
activiteiten.

De gezamenlijke programmering zoals de Cultuurnacht en festivals door heel het
Energiehuis laten zien dat er toch constructief en innovatief samengewerkt kan
worden om nieuwe en divers aanbod te bieden. Alle bewoners van het
Energiehuis hebben de afgelopen jaren interessante nieuwe programma's
aangeboden in samenwerking met lokaal talent. Meer budget voor
programmering zal het Energiehuis ongetwijfeld ten goede komen.

De vraag moet gesteld worden of Dordrecht Marketing van de Gemeente de
opdracht krijgt om een volledige uitgaansagenda op te stellen. Want
momenteel is daar geen sprake van. Dordrecht Marketing plaatst een
“gecureerd” aanbod op zijn sites die aansluiten met hun marketingvisie en met
name interessant zijn voor toeristen. Daarmee sluiten ze andere culturele
evenementen uit. Activiteiten van de Bibliotheek staan bijvoorbeeld niet op
centrumdordrecht.nl.

Het is alleen jammer dat simpele dingen niet waargemaakt worden. In de
gezamenlijke reactie van de directeuren staat als eerste dat er een sterke portal
website wordt gemaakt waarop collectieve programma’s van alle bewoners op
getoond worden. Wie twee jaar later op www.energiehuis.nl op events klikt komt
nog steeds op de pagina van de Kunstmin. Het aanbod van de overige bewoners
is hier niet terug te vinden.
Maar de vindbaarheid van de culturele programmering is een stadsbreed
probleem. In het cultuurbeleid van 2011 wordt het in klare taal omschreven:
“Er is ook een grote behoefte aan een betere informatiestroom over de actuele
culturele programmering in de stad. Ervaringen tonen aan dat de informatie - zelfs
bij professionele instanties - niet altijd bekend is en dat velen vaak niet op de
hoogte zijn van activiteiten, optredens en dergelijke. Er zijn wel verschillende
(particuliere) Dordtse sites met actuele uitgaans- en evenementenkalenders, maar
deze zijn nog niet bij het grote publiek bekend. Ook blijken nog niet alle
cultuurpartners deze sites te kennen, waardoor zij hun activiteiten er ook niet
melden.”
9 jaar later kunnen we nog niet stellen dat er daadwerkelijk iets veranderd is.
Op een willekeurige dag in 2018 waren er 11 websites nodig om alle
evenementen in Dordrecht indexeren.99 Lees deze zin nog eens.

Omdat er nergens een volledig aanbod wordt gepresenteerd speelt de markt in
met tal van verschillende agenda’s die allemaal eveneens niet compleet zijn, wat
zorgt voor nog meer versnippering, onzichtbaarheid en onbekendheid.
Dordrecht.net, CultuurInDordrecht, VVV Zuid Holland Zuid, Horecadordrecht en
vroeger Dordt Centraal, Stem van Dordt en IDordt allemaal bieden allemaal
agenda's aan. Nog breder heeft de gemeente ook (indirect) met
#JeBentNietAlleen, DordtSport en Toppie speciale agenda’s. Daarnaast hebben
tal van initiatieven, net zoals de Bibliotheek en ToBe een eigen agenda op een
website met culturele niche evenementen die in geen enkele andere agenda
terug komen, denk bijvoorbeeld aan Platform Duurzaamheid, Nationaal Park de
Biesbosch, De Sterrenwacht of SmartCity en DOC.
Goede agendasoftware is kostbaar en heeft aanzienlijke startkosten. Door veel
verschillende organisaties die allemaal het publiek willen informeren wordt
geïnvesteerd in agendasoftware. Terwijl alles makkelijk in 1 goede agenda zou
kunnen staan, zoals dat in andere steden wel gebeurt.
Al die verschillende agenda’s die allemaal een ander format hanteren, maken het
voor organisatoren nog moeilijker en tijdrovender wordt om een evenement te
promoten, omdat ze dezelfde informatie op een andere manier op verschillende
websites moeten aanleveren.

"31 Maart 2018."
https://dordrechtblog.blogspot.com/2020/04/18-maart-2018.html. Accessed 1
May. 2020.
99
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Zowel levendige binnenstad als het cultuurbeleid zeggen samen met
Dordrecht Marketing te gaan onderzoeken hoe de culturele
informatievoorziening van de stad beter kan.
Wie, naast het uitsluiten van evenementen die buiten de scope van de visie van
Dordrecht Marketing vallen, eens objectief kijkt naar de websites die door
Dordrecht Marketing zijn neergezet. Mag eerlijk concluderen dat
centrumdordrecht.nl een van de meest absurde uitagenda’s is die deze stad en
het land rijk is.
Probeer eens te tellen hoeveel verschillende exposities hier nu zijn. En vraag dan
af hoe dat getal 386 exposities is samengesteld. (En waarom het 386 expositie is
en exposities ook een categorie is die helemaal leeg is.)100 Of probeer eens op
een speciﬁeke datum te zoeken en krijg aanbod “vanaf” gekozen datum.
Het lijkt alsof Dordrecht Marketing de drang heeft om het aanbod veel groter te
doen lijken dan het is, waardoor het totaaloverzicht volledig zoek raakt. Hetzelfde
geldt voor de Synode 400 en 800 Jaar stad website.
Het is de vraag of het niet kunnen bewerkstelligen van een goede
uitgaansagenda door Dordrecht Marketing een geld of een onkunde probleem is.
Technisch gezien is een volledige en goed werkende agenda 100% haalbaar en
er zijn genoeg voorbeelden van deugdelijke websites.
Waarom het de afgelopen 9 jaar nog steeds niet gelukt is om de
informatievoorziening op orde te krijgen is een vraag die duidelijk gesteld
moeten worden. Natuurlijk is het ten opzicht van 2011 wel allemaal ietsje beter
geworden. Maar het voorbeeld van het in 2020 gelanceerde HorecaDordrecht
door een Dordte horecaondernemer101 toont aan dat Dordrecht Marketing de
volledige vraag 102naar een cultuuragenda niet heeft kunnen vervullen.

De gemeente zou duidelijk moeten stellen dat er een volledige, overzichtelijke
en goed werkende culturele agenda komt waarin alle initiatieven in alle
segmenten te vinden zijn. Het verzorgen hiervan zou een publieke taak moeten
zijn. De vraag is of Dordrecht Marketing zowel technisch als qua beleid in staat
is dit te realiseren. Gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten lijkt
dat er in namelijk niet op.
Zoals de inspraak van Monsanto Mission Management in de reﬂectie op de
cultuurnota benoemt: “Om een groter publiek te bereiken liggen er voor promotie
van cultuur kansen, in de stad zelf en in de Drechtsteden. Maar culturele marketing
is een apart vak dat vaker ten onder gaat wanneer het wordt belegd bij
stadsmarketing. Houd culturele marketing zélf in de lead.”
Een goed voorbeeld hiervan is geworteld in de wensen van het Popcollectieg. Dit
uitstekende initiatief van Bibelot, Popcentrale & DOOR is de agenda’s naast
elkaar gaan leggen om het aanbod af te stemmen. Zelfs op dit kleine eilandje
komt het voor dat er op dezelfde dag precies hetzelfde aanbod wordt
georganiseerd door verschillende aanbieders. Dit is natuurlijk zonde.
Een volledig overzicht van alle geplande activiteiten door alle verschillende
aanbieders kan organisatoren helpen om het culturele aanbod te verbreden
door juist op dagen dat er nog weinig georganiseerd wordt speciaal aanbod te
verzorgen. Ondanks dat dit een perfecte taak lijkt voor het
evenementenbureau dat onder Dordrecht Marketing valt en de opdracht krijgt
om de cultuuragenda bij te houden draagt de huidige IT van Dordrecht
Marketing niet bij aan het perfectioneren van het aanbod.
Het popcollectief is heeft een pionierende voorbeeldfunctie en werkt samen
op een manier die ook toegepast zou moeten worden in ander cultureel
aanbod. De gemeente moet het popcollectief en gelijkwaardige initiatieven in
andere culturele sectoren aanjagen en ondersteunen.

"Hoeveel expositie zijn dubbel 30-04-2020"
https://dordrechtblog.blogspot.com/2020/04/hoeveel-expositie-zijn-dubbel.ht
ml. Accessed 1 May. 2020.
101
"Horecadordrecht.nl: eten, drinken, uitgaan en slapen in één ...." 29 Feb. 2020,
https://dordtcentraal.nl/actueel/horecadordrecht-nl-eten-drinken-uitgaan-en-s
lapen-in-een-overzicht/. Accessed 6 May. 2020.
102
"Reﬂectie Cultuurnota Dordrecht - Monsanto Mission Management"
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_
VOLGNR=2511201&F_HEADTITLE=2511201%20-%20Vaststellen%20Cultuurnota%20
%27De%20kracht%20van%20cultuur%2C%20voor%20en%20door%20iedere%20Do
rdtenaar%27&F_DOSSIERTYPE=Raadsvoorstel. Accessed 7 May. 2020.
100
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REGIEROL KUNST IN OPENBARE RUIMTE
De gemeente zegt in het cultuurbeleid meer in de regierol te willen innemen. Op
zich is dat een goed streven maar er moet erkend worden dat een regisseur
zonder goede producent niks kan bereiken. Zo werkt dat bij ﬁlms ook.
De Gemeente leunt voor het uitvoeren van de regievisie op bestaande culturele
producenten. Zoals eerder beschreven de Kunstmin voor het exploiteren van het
Energiehuis en Dordrecht Marketing voor het verzorgen van de uitagenda. In
beide gevallen kan dus worden afgevraagd of deze producenten, die eigen
belangen hebben, de extra taken van de Gemeente tot volledige ontwikkeling
kan brengen onder het eigen beleid van de producent.
De Gemeente laat de regievisie uitvoeren als extra taak door culturele
producenten die een eigen beleid hebben, die volledige realisatie van
gevraagde culturele aanbod in de weg staan.

In de beleidswensen van de begroting van 2019 stelt Piet Sleeking dat: “Het
inschakelen van kunstenaars bij de vormgeving van gebouwen en de dagelijkse
leefomgeving is even legitiem en vanzelfsprekend als het daarbij betrekken van
verkeersdeskundigen, ingenieurs, planologen, architecten of welzijnswerkers. Kunst
kan een speciﬁeke waarde en bijzondere kwaliteit toevoegen aan de fysieke en
sociale ruimte van de stad.”103 Het nieuwe cultuurbeleid stelt terecht dat het
huidige beleid omtrent kunst in de openbare ruimte geupdate moet worden104
Sinds het wegbezuinigen van de reserve stadsverfraaiing in 2011 werd in 2017
geconcludeerd dat dit heeft geleid tot een verschraling van de openbare ruimte.
105
Aan de andere kant is er wel ingezet op het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad en
een vernieuwde Welstandsnota, Die nota stelt dat de Welstands- en
Monumentencommissie alle beeldbepalende uitingen toetst aan de basiscriteria.
Dit geldt dus ook voor kunst in de publieke ruimte106 alhoewel in de
taakomschrijving van de commissie alleen wordt gesproken over bouwwerken
en niet speciﬁek op kunst in de publieke ruimte ingaat.107

Dit lijkt een terugkerend probleem te zijn in Dordrecht.
Met name de toewijzing van muurschilderingen / street-art zijn hiermee in een
grijs gebied van het cultuurbeleid gevallen.

"16. Kunst in de openbare ruimte | Begroting 2019."
https://dordrecht.begroting-2019.nl/p4274/16-kunst-in-de-openbare-ruimte.
Accessed 6 May. 2020.
104
"Vaststellen Cultuurnota 'De kracht van cultuur ... - Dordrecht."
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_
VOLGNR=2511201&F_HEADTITLE=2511201%20-%20Vaststellen%20Cultuurnota%20
%27De%20kracht%20van%20cultuur%2C%20voor%20en%20door%20iedere%20Do
rdtenaar%27&F_DOSSIERTYPE=Raadsvoorstel. Accessed 6 May. 2020.
105
"16. Kunst in de openbare ruimte | Begroting 2019."
https://dordrecht.begroting-2019.nl/p4274/16-kunst-in-de-openbare-ruimte.
Accessed 6 May. 2020.
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"welstandnota - Dordrecht. Pg 26" 6 Mar. 2019,
https://cms.dordrecht.nl/Onze_stad:CTClmjSkSOqxn4z_EsMT1w/Overzicht_Onz
e_stad/Ruimtelijke_plannen/structuurvisie_en_welstandnota/welstandnota.
Accessed 6 May. 2020.
107
"Toelichting op het welstandsbeleid (pdf, 190 kB)."
https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Inwoners/Bouwen_en_verbo
uwen/Bijlage_4_Welstand_in_Ontwikkeling_versie_1_8_13_feb_2014.pdf.
Accessed 6 May. 2020.
103

26

urban reﬂectie op cultuurnota Dordrecht - stichting Spoorzone

Iconoclash heeft sinds 2016 meer dan 22 muurschilderingen door heel Dordrecht
geplaatst. Dit hadden er veel meer kunnen zijn maar dikwijls wordt dit door de
Welstandscommissie voorkomen, ondanks buurtbewoners en pandeigenaren
instemmen en zelfs mee willen betalen. Op sommige gebieden lijkt het alsof de
Welstands- en Monumentencommissie de ontwikkeling van de toegevoegde
waarde van kunst in de publieke ruimte stagneert.
Een goed voorbeeld hiervan is het beschilderen van 15 Stedin huisjes108 die
verspreid door de Stad staan in 2018. Iconoclash kreeg hiervoor de opdracht en
budget vanuit Cluster Wijken van de Gemeente. Na het succesvol beschilderen
van 7 huisjes ging het mis. Een buurtbewoner met uitzicht op een
transformatorhuisje op het Tolbrugkamp / Varkenmarkt klaagde over “te felle
kleuren” van een geschilderde haan.109 De commissie liet in een brief naar de
klager weten dat er geen sprake was van een welstandsexces. Iconoclash
besloot alsnog om op eigen initiatief en kosten de muur over te schilderen en
tegemoet te komen aan de ergernis van de bewoner. Alsnog blokkeerde de
Welstandscommissie dat de resterende 8 huisjes geschilderd mochten worden.
Alsof 1 (ongegronde) klacht die nota bene door de kunstenaar op eigen initiatief
is opgelost genoeg reden is om verhoging van het leefgenot in andere straten
meteen te verbieden.
De Welstands- en Monumentencommissie besluit momenteel ook over kunst in
de openbare ruimte, maar bestaat uit stedenbouwkundige, architecten en
bouwhistorici die ongetwijfeld een smaak hebben, maar geen kunstkenners
zijn.

"15 Stedin Huisjes, wel en niet beschilderd - Google Maps"
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lNB5hmQRRFJrLE_YaVefzOCn9pR
UucEB&ll=51.805109855630384%2C4.692483367959085&z=13. Accessed 8 May.
2020.
109
"Stedin Huisje Iconoclash Haan 2018 Varkenmarkt/Tolbrugkamp"
https://www.google.com/maps/@51.8160678,4.6653401,3a,38y,141.99h,90.08t/d
ata=!3m6!1e1!3m4!1sDh-1fZxXp-VcJB3xsIKuzg!2e0!7i13312!8i6656. Accessed 6
May. 2020.

De WMC is weer een voorbeeld van een producent die iets moet uitvoeren
waarvoor het eigenlijk niet ingericht is. En in lijn met de huidige ‘erfgoed’
cultuurvisie met name is gericht op het beschermen van het historisch aanzicht
van de stad..
Toch stelt de welstandsnota dat naast aandacht van behoud en conservering er
ook plaats is voor eigentijdse ontwikkelingen.110 En met name buiten de
binnenstad is Dordecht zich positief aan het ontwikkelen als street-art stad. Het
beschikbaar stellen van budget aan Stichting Spoorzone om 5 steunpilaren van
de Zwijndrechtse brug deze augustus te laten transformeren tot street-art
gallery is hier ook een goed voorbeeld van, maar gaat eigenlijk volledig buiten
WMC om en is direct een opdracht vanuit afdeling Stadsontwikkeling.
We hopen dat net nieuwe BK loket van Dordrechts Museum zoals voorgesteld
in de nieuwe cultuurnota een gestalte krijgt die zich op positieve wijze kan
mengen in beleid wat wordt uitgevoerd door de Welstands- en
Monumentencommissie en met name zorgt dat de inbreng van kunst in de
openbare ruimte net zoveel aandacht krijgt als het beschermen van het
historisch aanzicht.
Daarbij willen we vragen of het nodig is dat de minimale 2 kunstwerken die de
KIOR regeling, zoals aangekondigd in de beleidswensen111, per se een
verbinding moeten hebben met het vieren van de mijlpalen. Als Dordrecht zich
echt op zowel oud als nieuw wilt richten zal deze vereiste dan leiden tot het
beste resultaat voor de stad? Tenslotte is tot nu toe onduidelijk hoe en waar de
KIOR regeling aan te vragen is, maar misschien lopen we dan vooruit op de
zaken.
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"welstandnota - Dordrecht. Pg 27" 6 Mar. 2019,
https://cms.dordrecht.nl/Onze_stad:CTClmjSkSOqxn4z_EsMT1w/Overzicht_Onz
e_stad/Ruimtelijke_plannen/structuurvisie_en_welstandnota/welstandnota.
Accessed 6 May. 2020.
111
"16. Kunst in de openbare ruimte | Begroting 2019."
https://dordrecht.begroting-2019.nl/p4274/16-kunst-in-de-openbare-ruimte.
Accessed 6 May. 2020.
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NIEUWE DORDTSE CULTUURORGANISATIE
Of het Dordrechts Museum de aangewezen producent is die ook de taak van
beleidsvoering op gebied van kunst in de openbare ruimte op zich moet gaan
nemen is wederom een vraag.
Ook het Dordrechts Museum is een voorbeeld is van het niet volledig kunnen
realiseren van gevraagd cultureel aanbod als extra taak onder het eigen
beleid.
In het De kracht van het lokale 2.0 werd vol ambitie gesproken over de Nieuwe
Dordtse Cultuurorganisatie (NDC) waarin het CBK, Erfgoedcentrum DiEP en de
Dordtse musea werden samengevoegd tot 1 nieuwe organisatie die met als
missie:
“tonen, leren, vermaken, verbazen, ontmoeten en inspireren’ verbindt de nieuwe
organisatie in haar jaarprogramma’s kunst en geschiedenis met de
maatschappelijke en artistieke actualiteit. NDC is een archief, museum en
laboratorium tegelijk en programmeert zowel binnen als buiten de muren van haar
gebouwen. Het geboden programma nodigt uit tot genieten, draagt kennis over, zet
aan tot overdenking, verbaast, inspireert en confronteert. NDC creëert ruimte voor
ontmoeting en speelt een actieve rol in het stedelijke culturele leven.” 112 De plannen
werden in 2012 nogmaals bevestigd.113 Peter Schoon werd aangesteld als
kwartiermaker.114

"De kracht van het lokale 2.0 - Dordrecht." 22 Sep. 2011,
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1966089.
Accessed 6 May. 2020.
113
"Bijlage 1 NDC programmering.doc 2012."
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_
VOLGNR=835287&F_TAB=DOC&F_NOCACHE=90783950&F_TERUGKEERNAAM=&
F_TERUGKEERURL=. Accessed 6 May. 2020.
114
"Peter Schoon nieuwe kwartiermaker NDC - Dordrecht.net." 23 Nov. 2011,
https://www.dordrecht.net/nieuws/2011-11-23-8147-peter-schoon-nieuwe-kwar
tiermaker-ndc.html. Accessed 6 May. 2020.

Na 2013 is er niks meer van de Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie vernomen.
Het zou werktitel zijn voor de samenvoeging en ging later verder onder de naam
Dordrechts Museum. “Hierdoor is de zichtbaarheid van bijvoorbeeld de
ondersteuning van beeldend kunstenaars veel minder geworden” stelt het nieuwe
cultuurbeleid.115
Wie op de website de Missie en Visie van het Dordrechts museum leest, ziet
weinig terug van de visies die in 2011 voor de Nieuwe Dordtse
Cultuurorganisatie zijn gesteld. Ook de rol die het Dordrechts Museum zou
moeten uitvoeren voor beeldende kunstenaars is op geen enkele manier
duidelijk gemaakt op de website van het museum. Op de pagina met
contactinformatie wordt niemand genoemd als aanspreekpunt is voor beeldende
kunstenaars.116 Zelf stadskunstenaar Erik Sep is kritisch over de rol die het
Museum momenteel inneemt terwijl het Museum hem zelf heeft aangesteld.
Maar ook op de websites van de gemeente is nergens te vinden dat het
Dordrechts Museum deze taken uitvoert door de Gemeente.
Nu heeft het Dordrechts Museum sowieso een aparte status. Het staat op de
begroting van de gemeente. Maar er is nergens iets over het beleid te vinden in
het Informatie Systeem van de Gemeente. Zo is het onduidelijk waarom de
bezoekersaantallen van het Dordrechts Museum, Hof van Holland en Museum
van Gijn alleen cumulatief worden geëvalueerd. En dat het de enige plek is waar
over een economische spin-oﬀ wordt gesproken in de cultuurnota.
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"Cultuurnota 2020 - 2024 'De kracht van cultuur voor en door iedere
Dordtenaar' .pdf pg 9"
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_
VOLGNR=2511201&F_HEADTITLE=2511201%20-%20Vaststellen%20Cultuurnota%20
%27De%20kracht%20van%20cultuur%2C%20voor%20en%20door%20iedere%20Do
rdtenaar%27&F_DOSSIERTYPE=Raadsvoorstel. Accessed 6 May. 2020.
116
"Informatie over de organisatie - Dordrechts Museum."
https://www.dordrechtsmuseum.nl/museum-informatie/over-ons/. Accessed 6
May. 2020.
115

28

urban reﬂectie op cultuurnota Dordrecht - stichting Spoorzone

LOKET FUNCTIE
De gemeente stelde met de Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie een duidelijke
visie, budget en een organisator aan, maar ging uiteindelijk op in het Dordrechts
Museum. Naast het samenvoegen van de musea en het archief lijkt er weinig
waargemaakt van de ambities van het vorige cultuurbeleid.
Toen Kitty Kruger in 2017 opperde om het afgelopen cultuurbeleid te evalueren,
117
werd haar motie voor een nieuw cultuurbeleid met 31 tegen 6 van tafel
geveegd.118
Door de fusie is nu slechts 8 uur per week beschikbaar voor de taken die eerst
door het CBK werden uitgevoerd. Het oplossen van het CBK wordt door velen in
de culturele sector nog steeds als een gemis gezien. Het voorstel om een
Beeldend Kunst Loket op te richten is weer een stap in de goede richting.
Het nieuwe cultuurbeleid spreekt nu heel voorzichtig de visie uit door de
stellen wat de loketfunctie “kan” inhouden. (Wat overigens allemaal hele goede
functies zouden zijn)119 Terwijl in de SWOT-analyse 6 van de 17 zwaktes door het
Museum bij invulling van het loket moeten worden aangepakt.
Met oog op de resultaten die zijn geboekt met de Nieuwe Dordtse
Cultuurorganisatie is het de vraag of het Dordrechts Museum, danwel samen
met Pictura en een halve fte extra, wel in staat is om de regievisie van het
nieuwe cultuurbeleid van de gemeente te realiseren. Zeker omdat de wens
naar een CBK ook het podium en ontmoetingsplek betreft en wordt uitgebreid
met beleid voor kunst in de openbare ruimte.

"Informatie over de organisatie - Dordrechts Museum."
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=6409752.
Accessed 6 May. 2020.
118
"Raadsvoorstel - 1953667 - Vaststellen Kadernota - Motie Cultuur Verdient Het
- Dordrecht."
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_
VOLGNR=1953667&F_HEADTITLE=1953667%20-%20Vaststellen%20Kadernota%20
2018&F_DOSSIERTYPE=Raadsvoorstel. Accessed 6 May. 2020.
119
"Cultuurnota 2020 - 2024 'De kracht van cultuur voor en door iedere
Dordtenaar' .pdf pg 29"
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_
VOLGNR=2511201&F_HEADTITLE=2511201%20-%20Vaststellen%20Cultuurnota%20
%27De%20kracht%20van%20cultuur%2C%20voor%20en%20door%20iedere%20Do
rdtenaar%27&F_DOSSIERTYPE=Raadsvoorstel. Accessed 6 May. 2020.
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STEUN VOOR INITIATIEVEN
Het cultuurbeleid stelt dat het nieuwe coördinatiepunt voor creatieven in de
context van het Dordrechts museum tot stand moet komen. Eigenlijk wordt er
opnieuw aan het Museum gevraagd om tot een Nieuwe Dordtse
Cultuurorganisatie te komen. Ditmaal moet ook de aandacht voor Dordtse
Creatieven centraal staan volgens de nota.
Maar welke creatieven worden er dan precies bedoelt? Zoals de reﬂectie op het
cultuurbeleid van Jan Jaap Knol, directeur van de Boekman stichting volgens ons
terecht opmerkt is er relatief weinig aandacht voor de creatieve, aan cultuur
gelieerde industrie, zoals mode, entertainment en media. 120
Veel jonge makers kunnen momenteel niet terecht voor een start of
projectsubsidie vanwege de huidige vereisten om in aanmerking te komen voor
subsidie. Terwijl duidelijk is dat de wereld vol zit met autodidacten en mensen
die op andere weg naar de top komen.Het Mondriaan fonds erkend dit ook en is
dit jaar een pilot is gestart om kunstenaars zonder afgeronde kunstopleiding die
wel een kunst-curriculum hebben ook aanspraak kunnen doen op een
werkbijdrage voor jong talent.121
Natuurlijk is het goed dat een instituut als het Dordrechts Museum de kwaliteit
van subsidieverstrekking waarborgt voor beeldende kunst. Maar de vraag is of de
gestelde vereisten van afgeronde HBO opleiding vandaag de dag nog relevant
zijn en in de toekomst zullen blijven. Daarnaast is alleen het ondersteunen van
toptalent niet duurzaam. Als er niet een Hogeschool voor de kunsten naar
Dordrecht komt moet meer ingezet worden op talentontwikkeling van de nieuwe
creatieven, die buiten de gebaande paden opleiding wel een enorme culturele
impact kunnen leveren.
We snappen dat het meer inspanning kost om talent op daadwerkelijke
kunstzinnige prestatie te beoordelen simpel af te checken of iemand
gestudeerd heeft. Maar de huidige beschikbare tools voor zelf ontplooiing
tonen in heel de industrie aan dat echte kwaliteiten waardevoller zijn dan een
papiertje.

In de opbrengst van de raadpleging van inwoners en stakeholders wordt als
eerste de behoefte om nieuwe initiatieven, en ook de kleinschalige, beter en
actiever te faciliteren. Vervolgens staat er niks in het cultuurbeleid hoe dit
vorm gaat krijgen.
Het is onduidelijk waar culturele initiatieven zoals Stichting Spoorzone, of
makers die niet voldoen aan de kunstenaarschap-eisen van de Beeldende
Kunst regeling terecht kunnen voor steun naast een aanvraag voor een
mijlpalen viering of evenementensubsidie.
Gelukkig zijn wij bekend met Wij Maken Dordt maar de zichtbaarheid en rol van
dit platform zou een betere en bredere invulling kunnen krijgen. Als Dordrecht
echt werk wilt maken van het helpen van kleine initiatieven dan zou er net als
Spui93 een organisatie moeten komen die voor kleine culturele initiatieven
subsidie aan kan vragen.
Het nieuwe cultuurbeleid spreekt de wens uit dat er meer werk wordt gemaakt
van innovatie (ook in relatie tot technologie) en cross overs. Wij hebben als
Stichting Spoorzone een aanvraag voor projectsubsidie Beeldende kunst gedaan
voor een crossover met augmented reality en urban arts voor het Meeting of
Styles festival, maar dit lijkt niet binnen de scope van het project museum te
vallen.
Voor Dordrecht 800 is een aanvraag gedaan door DATSpel die ook een
technologische crossover project betrof tussen culturele en historische stad
informatie en een trivia city game. DATspel heeft hiervoor gedeeltelijk een
aanvraag gedaan bij SmartCity maar deze crossover paste ook daar niet in het
subsidiebeleid.
Los van of wij van mening zijn of deze subsidies wel gehonoreerd hadden
moeten worden geeft het aan dat het momenteel onduidelijk in het beleid is
welke pot technologische crossover projecten kan ondersteunen anders dan
een mijlpalen viering of evenementensubsidie.

"Dhr. Knol - Reﬂectie op de Cultuurnota"
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=7837391.
Accessed 7 May. 2020.
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"Werkbijdrage Jong Talent - Mondriaan Fonds."
https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/werkbijdrage-jong-talent/. Accessed
7 May. 2020.
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NIEUWE PODIA
Dordrecht moet de stad vieren, maar Dordrecht viert zichzelf nog te weinig. Het
in hokjes en clubjes denken is niet meer van deze tijd. De gemeente zou er goed
aan doen om veel meer te proﬁleren wat er in de stad gebeurt, op het gebied
van creativiteit en ondernemerschap. Dit punt is eerder besproken bij het
ontbreken van de volledige uitagenda en bij het ontbreken van sommige
festivals op de cultuur taart, maar het is een breder probleem.
In de gangen van het Energiehuis is absoluut niet duidelijk wat er allemaal in dat
pand leeft. Het Energiehuis zou meer open moeten staan voor initiatieven van
buitenaf. De gemeente scoort laag op het gebied van lokale aanbestedingen. Het
Dordrechts Museum proﬁleert niet duidelijk aan welke kunstenaars subsidies zijn
verstrekt. Daarover kan gesteld worden dat ze niet gepubliceerd worden
vanwege privacy gevoeligheid. Maar zijn kunstenaars de keuze gegeven om
ergens geproﬁleerd te worden als subsidieontvanger? Pagina’s van nationale
fondsen staan voor met voorbeelden van initiatieven die iets hebben gekregen,
dat inspireert andere en vergroot de aandacht.
Het voelt alsof er heel veel gebeurt maar alsof we liever elkaar negeren dan trots
zijn op elkaar en van elkaars creativiteit en kunde gebruik maken.
Gelukkig is de laatste jaren hier absoluut een goede trend ingezet en wordt er
steeds meer samengewerkt, Initiatieven zoals Ik Maak Dordrecht en het
aankomende 078 Werk in Uitvoering verbinden het aanbod en proﬁleren al het
lokaal talent en kunde en ondernemerschap en proberen deze op een podium te
zetten zodat er aandacht ontstaat, wat leidt tot economische spin oﬀs. De wens
naar het podium en ontmoetingsplek van het CBK onderstreept ook dat is er
meer behoefte aan podia waar alle soorten cultuur in de spotlight kunnen staan.
Het succes van DOOR is mede te danken aan dat het een laagdrempelig podium
biedt voor kunst. Het proﬁleren en kunnen exposeren en optreden resulteert
uiteindelijk in een verhoogd makers klimaat.

Er is enorm veel makerstalent in de stad die wachten om een kans te grijpen om
op het podium te staan, aan de muur te hangen, of een opdracht krijgen om werk
te maken. Wij bewijzen dat met ons voorstel voor het contactloze
interdisciplinaire kunstproject Meeting of Styles Trackside Stories. Hiervoor ligt
nu een voorstel bij het evenementenbureau. Sinds 21 april bekend is geworden
dat festivals niet meer door mogen gaan hebben wij al 75 jonge Dordtse makers
bereid gevonden om samen te werken aan 1 groot ﬁlmproject waarvoor ze
allemaal nieuw werk willen maken.
De creatieve sector is dus zeker aanwezig in Dordrecht maar wordt nog te weinig
benut en in het licht gezet. Voor het creatieve aanbod leunt de gemeente nog
teveel op de bestaande culturele infrastructuur. Allemaal grote oude
organisaties. Organisaties waarvan bekend is dat deze globaal gezien zonder
inbreng van jonge en jeugdige visies niet echt tot innovatieve ideeën kunnen
komen waar de markt behoefte aan heeft. Dat geldt dus zeker niet alleen voor
Dordrecht, dit is een bekend bedrijfskundig probleem.
Een voorstel is om bij de mijlpalen te stoppen met meteen het overgrote deel
van het budget beschikbaar te maken voor het cultuurelftal. Laat iedereen
ideeën pitchen Uiteindelijk gaat het erom dat de beste ideeën worden
uitgevoerd en maakt het niet uit waar die vandaan komen. Iemand creativiteit
opdringen is absoluut geen stimulans als dit niet in de organisatie zit. Wel kan
het cultuur elftal worden uitgedaagd uit om juist met jonge makers te gaan
samenwerken. De grote organisaties kunnen gebruik maken van jong creatief
talent en hun organisatorische kunde delen om mensen met goede ideeën
maar niet genoeg mankracht hebben deze ten volste te ontplooien.

We hebben schitterende podia die zich meten met de top van het land maar
daarom ook aanbod moet verzorgen wat die hoge kosten kan betalen. Een
broedplek als DOOR is absoluut een bijdrage en biedt een podium voor de
humuslaag, maar er moet ruimte zijn voor meer van dit soort broedplekken die
het aanstormend talent kan proﬁleren. Dat hoeft niet perse in de Grote Zaal van
de Kunstmin, maar de bunker van de Popcentrale is weer net iets te ver
weggestopt.
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BROEDPLEKKEN
Het cultuurbeleid stelt kleine initiatieven beter te willen ondersteunen en komt
met de culturele huurprijs tot goede ideeën. De wens voor nieuwe
broedplekken is ook duidelijk maar stelt geen concrete doelstellingen. Wat
gebeurt er met alle creatieven die op dit moment een ruimte huren bij DOOR
gaat verhuizen en terugschalen? Het beleid zou doelen moeten stellen om
tegen die tijd genoeg andere broedplekken te hebben gerealiseerd om niet
alsnog jonge makers te dwingen om de stad te verlaten.
DOOR is een geweldig initiatief en heeft als nieuwe culturele instelling al veel
weten te bereiken. Toch zijn in dit document een aantal punten benoemd die de
ontwikkeling van de deze broedplek niet ten goede komen zoals het gedoe
rondom de horeca vergunning. Maar er zijn meer voorbeelden zoals het
aanbieden van het groene kratje.122 En waarom moest DOOR eigenlijk verhuizen
gezien het oude pand aan de Voorstraat nog steeds leeg staat?

Broedplekken vernieuwen overal ter wereld het beleid, omdat de
multidisciplinaire exploitatie niet past binnen de huidige hokjes van
bestemmingsplannen. Concurrentie vervalsing ligt op de loer bij initiatieven die
zowel cultureel als commercieel aanbod aanbieden. Maar er zijn landelijk
genoeg voorbeelden van succesvolle broedplekken die cultuur en ondernemen
goed weten te combineren en een volledig aanbod bieden van makerspaces tot
podia, debat, performances, retail, horeca en nachtleven..
De gemeente moet zowel alle leegstaande panden die tijdelijke gebruikt
zouden kunnen worden als broedplek hiervoor openstellen en samen met
initiatieven zoeken naar grote panden waar een vaste Dordtse broedplek zich
langdurig kunnen ontwikkelen. Bedrijfsplannen voor deze broedplekken
moeten cultuur en ondernemerschap goed weten te benutten en
bestemmingsplannen moeten zodanig kunnen worden aangepast dat
broedplekken maximale culturele opbrengst kunnen genereren.

DOOR leefde ook lange tijd net als festivalorganisatoren in onzekerheid of het de
activiteiten door mag zetten omdat er geen structurele steun vanuit de
gemeente wordt verstrekt. Daarnaast snappen we de visie dat DOOR, door heet
omdat het een ‘doorreizend’ nomadische broedplek moet zijn die juist gebruik
maakt van leegstand, Het is heel goed dat er op deze manier van leegstand
gebruik gemaakt kan worden maar het onzekere voortbestaan en het moeten
verhuizen biedt niet perse de beste voedingsbodem aan een broedplek om deze
ten volste te ontwikkelen. Als voortbestaan onzeker is kan nooit echt wat worden
opgebouwd.
Als de gemeente dus wilt inzetten op nieuwe broedplekken dan moet gezocht
worden naar locaties met een langdurig perspectief. In principe blijven
broedplekken ﬂexibel genoeg om zich aan een omgeving te kunnen aanpassen
en zijn geen miljoenen investeringen nodig om panden geschikt te maken voor
een broedplek. Maar een meerjarige planmatige aanpak en zekerheid zijn wel
nodig om echte broedplekken te ontwikkelen.

"Begrip 'detailhandel' zit nieuw afhaalpunt Groenekratje ... - AD.nl." 3 Dec. 2018,
https://www.ad.nl/dordrecht/begrip-detailhandel-zit-nieuw-afhaalpunt-groene
kratje-dwars~ae3b62db/. Accessed 8 May. 2020.
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AANBEVELINGEN
1.

Het cultuurbeleid zou duidelijk moeten stellen dat de helft van de
inspanningen naar erfgoed & podiumkunsten gaan en de andere helft
naar nieuwe kunstvormen zoals urban arts, digitale cultuur, mode en de
creatieve industrie om in lijn te liggen met het landelijke cultuurbeleid.

2.

In de cultuurnota is nog onduidelijk ingevuld hoe kleine initiatieven
ondersteunt zullen worden. Er lijkt behoefte aan een organisatie zoals
Spui93 die voor kleine initiatieven subsidie kan aanvragen. Het is ook
onduidelijk waar culturele initiatieven terecht kunnen voor subsidie
anders dan een evenementensubsidie of mijlpalen. Het onduidelijk welke
pot technologische crossovers kan ondersteunen als deze niet onder
SmartCity of projectsubsidie van beeldende kunst vallen. Dit alles zou
een duidelijkere vorm moeten krijgen en misschien is Wij Maken Dordt
daarvoor een goed platform.

3.

De gemeente moet net als het Mondriaanfonds experimenteren met het
verstrekken van subsidies aan makers die niet voldoen aan de
opleidingscriteria van het huidige subsidiebeleid voor beeldende kunst
maar wel een bewezen kunstzinnige bijdrage leveren.

4.

De gemeente moet evalueren of de “producenten” die het de opdracht
geeft de door de gemeente gestelde “regie” uit te voeren in staat zijn om
deze onder hun eigen beleid te kunnen realiseren. Het leunen op de
gevestigde namen in de culturele infrastructuur heeft wellicht niet de
gewenste resultaten opgeleverd. Dit geldt voor de Kunstmin > exploitatie
Energiehuis, Dordrecht Marketing > Uitagenda, Dordrechts Museum >
CBK functie en Welstands- en Monumentencommisie > Kunst in publieke
ruimte. De gemeente moet zich openlijk afvragen of diezelfde partijen in
de toekomst wel het gevraagde resultaat kunnen leveren. De gemeente
moet de open staan voor nieuwe culturele initiatieven die er op ingericht
zijn om de speciﬁeke gevraagde taken uit te voeren. Dit kan misschien
betere resultaten opleveren dan “oude honden nieuwe trucjes aanleren”

5.

Het cultuurbeleid zou de benodigde bouwkundige ingrepen in het
Energiehuis om volledige exploitatie door de bewoners als meerjarig
planmatige aanpak in de cultuurnota moeten opnemen. Hierbij moet
onderzocht worden of de huidige monumentenstatus van het
Energiehuis momenteel de volledige exploitatie belemmert en hoe dit
kan veranderen.

6. De gemeente moet zeer behoedzaam zijn dat fouten die gemaakt zijn bij
het ontwerp van het Energiehuis niet herhaald worden bij de uitvoering
van het Huis van de stad. Kijk nog een heel goed welke functionaliteiten
dit pand allemaal moet gaan bieden.
7.

De Gemeente Dordrecht moet duidelijk de opdracht verstrekken om 1
volledige en goed bruikbare uitagenda op te zetten die alle culturele
activiteiten aandacht geeft. Er wordt momenteel veel geld verspild aan
allerlei sites die alleen maar zorgen voor meer versplintering en het voor
organisatoren nog moeilijker maken. Technisch had dit al lang
gerealiseerd kunnen zijn, het is een kwestie van de juiste opdracht aan de
juiste partij geven.

8.

Een volledige agenda maakt het mogelijk dat organisatoren gaan
samenwerken om het culturele aanbod van de stad beter te verspreiden
en zodoende ervoor kan zorgen dat er voor elke doelgroep altijd wat te
beleven is. Het popcollectief die op deze manier samenwerkt is een
voorbeeldfunctie en de gemeente moet initiatieven zoals deze
ondersteunen om tot nog betere samenwerking en daarmee afstemming
van het culturele aanbod te komen.

9.

De rol van Street-Art / kunst in de openbare ruimte moet beleidsmatig
beter gedeﬁnieerd worden. Het is nog onduidelijk of het Museum met het
Beeldend Loketfunctie deze functie echt op zich gaat nemen en welke
taken van de Welstands- en Monumentencommissie worden
overgenomen. Als de WMC een beslissende rol blijft houden in kunst in
de openbare ruimte dan zou er naast de huidige samenstelling meer
kunst experts moeten deelnemen in het beoordelingsproces.

10. Betreﬀende de KIOR regeling als matchingsfonds voor kunst in de
openbare ruimte zou het aansluiten bij de viering van de mijlpalen
slechts voor 50% moeten gelden om hedendaagse vrije kunst expressie
niet in de weg te zitten. Als iets echt mooi en waardevol is voor de stad
hoeft het niet per se een link te hebben met de mijlpalen.
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11. De cultuurnota moet stelliger zijn in wat precies van het nieuwe
Beeldende Kunst loket en het Dordrechts Museum verwacht wordt en
als het museum die verwachtingen niet kan waarmaken de opdracht aan
initiatieven verlenen die zijn ingericht om de doelstellingen volledig waar
te maken.

18. Het onderzoek naar de behoefte naar het nachtleven moet gedegen
uitgevoerd worden door iemand met kennis van het gehele nachtleven
en die in staat is om alle doelgroepen en behoeftes van de eigen
inwoners te identiﬁceren. Deze doelgroep moet breder zijn dan alleen
jongeren tot 35 jaar.

12. De gemeente moet meer gebruik maken van het creatieve talent in de
stad. Bijvoorbeeld om bij de mijlpalen geen bedragen meer te reserveren
voor het cultuur elftal. Iedereen mag ideeën pitchen en de beste moeten
worden ondersteunt ongeacht waar die vandaan komen. Grote
organisaties kunnen vaak creativiteit van buitenaf gebruiken en jonge
creatieven kunnen van de kennis van de organisatorisch sterke grote
partijen leren, dit levert op 3 manieren het beste resultaat voor de stad.
.
13. De gemeente zou net zoals landelijke cultuurfondsen dat doen moeten
proﬁleren aan welke initiatieven of personen culturele subsidie is
verstrekt en wat daar het resultaat van is. Dit inspireert andere makers en
vergroot de aandacht voor de initiatieven.

19. Het gehele nachtleven mag niet als gehele culturele sector afgestraft
worden door overtredingen van enkele overlastveroorzakers. Het beeld is
onjuist dat uitgaan synoniem is met overlast. Er bestaat een grote groep
organisatoren en ondernemers die een vredelievend en cultuurminnende
doelgroep aanspreken. De gemeente moet deze ondernemers, feesten
en festivals op waarde schatten en actief stimuleren om relevant te
blijven als stad.

14. De gemeente moet leegstaande panden die tijdelijke gebruikt zouden
kunnen worden als broedplek hiervoor openstellen. En panden
aanwijzen waar broedplekken zich langdurig kunnen ontwikkelen.
Bestemmingsplannen moeten meewerken om volledig
multi-disciplinaire exploitatie mogelijk te maken. De cultuurnota moet in
ieder geval een plan maken om de ateliers houders van DOOR een
passend alternatief te kunnen bieden als deze het belastingkantoor
moeten verlaten.
15. De cultuurnota moet ook de evaluatie van het uit te voeren beleid aan
het eind van de beleids termijn op de planning zetten. Een evaluatie is bij
het vorige beleid uit 2011 nooit uitgevoerd.
16. De afgelopen 40 jaar heeft het gemeentebeleid het nachtleven laten
uitsterven. Het aantal discotheken/aanbod na twaalf uur moet met meer
dan 300% stijgen om in lijn te komen met het landelijke gemiddelde.
17. De vraag naar nachtleven van toeristen is minder van belang gezien de
overduidelijke vraag en het onbenutte economische potentieel onder de
eigen inwoners van de stad. Het belang van toeristen zou 20% - 80%
moeten worden meegenomen in besluitvorming.

20. Als door het foutief verstrekken van vergunningen aan ondernemers
door de gemeente langdurige rechtsgangen ontstaan moet de
gemeente de ondernemer ﬁnancieel ondersteunen.
21. De gemeente moet de geluidsnormen die opgenomen zijn in het APV
evalueren en afspiegelen tegenover die van andere steden. Er zou een
nulmeting van de huidige geluidsbelasting gedaan moeten. Er zou
openheid moeten ontstaan over de meetwijze van de omgevingsdienst
en ook metingen als er geen overlast wordt geconstateerd moet dit
gedeeld worden met de ondernemers.
22. Levendige binnenstad moet duidelijker inzetten op het aanwijzen en
realiseren van horecaconcentratiegebieden zodat voor alle gebruikers
van de stad duidelijk is wat in welke gebieden mogelijk is. De gemeente
moet in deze gebieden de geluidsnormen door middel van de APV
maximaal verhogen gelijke andere steden en experimenteren met het
afschaﬀen van openingstijden of deze net zoals andere steden te
verruimen. Het 12-12-12 experiment is een goed begin.
23. Bij het aanwijzen van horecaconcentratiegebieden zou de Gemeente
moeten leren van Rotterdam en moeten inzetten op het verbinden van
de culturele hotspots tussen de Spoorzone en Dordtyart. Maak daarbij
gebruik van kunst in openbare ruimte die fungeert als richtingaanwijzing
en aankleding. De levendige routes zouden uitgangspunt kunnen zijn om
meer woningaanbod voor jongeren te realiseren.
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24. De gemeente zou beter de balans tussen dagvoorzieningen en
nachtvoorzieningen moeten bewaken. Bij verkoop of verhuur van panden
in de concentratiegebieden moet de Gemeente de eis stellen dat de
nieuwe invulling van het pand bijdraagt aan de culturele levendigheid in
de binnenstad, ook in de nacht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
Berckepoort, Dordtyard, Munt en het oude pand van DOOR.
25. De gemeente moet duidelijker festivallocaties in de stad aanwijzen. Bij
het ontwerp van pleinen moet altijd rekening worden gehouden of deze
voor festivals gebruikt kunnen worden. Het Weizigtpark, Statenplein,
Energieplein, Wantijpark, Groothoofd, de polders en in de toekomst de
Grote Markt & de Spoorzone zouden beter gebruikt moeten worden.
26. Evenementen en festivals die hun waarde hebben bewezen moeten
toezegging krijgen om voor de komende 2 jaar het festival te mogen
organiseren. Hierdoor wordt de voornaamste onzekerheid & risico’s voor
organisatoren weggenomen maar behoudt de Gemeente de vrijheid om
ﬂexibel op het aanbod in te spelen. Festivals moeten elk jaar meewerken
aan een evaluatie en openheid geven over uitgaven en resultaten. Na elk
festival wordt besloten of het festival in het jaar na het aankomende jaar
ook weer mag doorgaan.
27. De gemeente moet de opdracht geven dat alle festivals en
evenementen aan de hand van een vast format geëvalueerd worden.
Via ipads en korte enquêtes kunnen steekproeven onder het publiek
worden gehouden naar tevredenheid en mogelijke verbeterpunten. De
informatie die hieruit voorkomt moet gedeeld worden met de
festivalorganisatoren.
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PROJECT SPOORZONE

DE SPOORZONE

Stichting Spoorzone introduceert zich als interdisciplinair cultureel platform van
stadsmakers ter bevordering van de urban arts & tech culture in Dordrecht.

Zoals aangegeven wilt Stichting Spoorzone onder de naam Project Spoorzone
onder andere de Spoorzone samen met de gemeente ontwikkelen tot Urban
Stadspark. De nu wat verwaarloosde entree, bij het skatepark leent zich hier
uitstekend voor.

Onze doelstelling is op het gebied van urban arts & tech culture

●

Dordrecht internationaal op de kaart zetten als broeiende urban arts &
tech culture stad en samenwerken met andere steden.

●

Verbinden van het huidige aanbod en samenwerken met alle lokale
aanbieders, ondernemers en makers van cultuur inclusief de gemeente.

●

Inzetten op culturele diversiteit en inclusiviteit en het verbreden van het
culturele aanbod met name (maar niet exclusief) gericht op jongeren.

●

Proﬁleren en programmeren van al het talent dat de stad te bieden heeft
en bestaande scènes een boost geven en supporten.

●

Talentontwikkeling ondersteunen en het makers klimaat verbeteren door
kennisdeling in de keten tussen de straat en hoofdpodia te faciliteren.

●

Organiseren van innovatieve en artistiek cultureel hoogwaardige
meerjarige projecten en festivals en evenementen.

●

Initiëren, uitvoeren en aanjagen van (technologische) crossovers en
culturele experimenten.

●

Platform vormen voor gelijkgestemden om gezamenlijke doelen te
behalen en daarmee een kenniscentrum en aanspreekpunt vormen.

●

Samen met de gemeente de kwaliteit van plekken en gebouwen in de
openbare ruimte verhogen binnen en buiten de Spoorzone

Om te beginnen zullen met het interdisciplinaire kunstproject / contacloos
festival Meeting of Styles Trackside Stories in augustus dit jaar 1400m2 beton van
de steunpilaren van de Zwijndrechts brug laten beschilderen door 50 lokale,
nationale en internationale street artists.
Al meer dan 100 verschillende jonge Dordtse performers, dansers, dichters,
muzikanten, producers, kunstenaars, dansers, videografen, fotografen, beeldend
kunstenaars hebben toegezegd mee te willen doen. Nu ligt de bal bij de
gemeente of onze aanvraag evenementensubsidie wordt goedgekeurd om dit
innovatieve crossover & “Corona proof” contactloze festival waar te maken. Als je
meer wilt weten neem contact met ons op.
Voor de toekomst willen wij in de Spoorzone realiseren:

●
●
●
●
●
●
●
●

Legale graﬃti muur achter het skatepark
Free Run Parcours
Vaste dansvloer & enorme buitenspiegel
Outdoor DJ Booth
Culturele horeca exploitatie op locatie BP
Aanlegpunt voor watertaxi / waterbus
Eerste punt voor kunstroute st. Elisabeth Vloed
Gesamtwerk op de zijkanten van de Spoorbrug

Wij kijken er naar uit om samenwerking te beginnen met:

●

Kritisch en constructief blijven op het beleid, aanbevelingen doen en zelf
een eerlijke, betrouwbare en transparante partner zijn.

●

Het rauwe artistiek randje willen zijn voor de stad en van urban art en
tech culture uit Dordt een begrip maken.

Gemeente Dordrecht, SCE & ToBe, Popcentrale, Bibelot, DOOR, Popcollectief,
Dordrechts Museum, Kunstmin, Bibliotheek, The Movies, SBK, Artishock, Rnewt,
Quiet Drechtsteden, ViaCultura, IkMaakDordrecht, DaVinci, Rode Kruis, GGD,
Platform Duurzaamheid, RTV Dordrecht, AD de Dordtenaar, Iconoclash,
Straatgelaat en velen anderen...
Op naar 2033
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CONTACT INFORMATIE
Leanne van Gurp (Voorzitter)
Sammie Schakel (Secretaris)
Tjarco van Raalte (Penningmeester)
Danny Le Bruin
info@projectspoorzone.nl
Voor directe vragen 06 51 29 69 89
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