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Beste cultuurliefhebber,   

 

We leven in een bijzondere tijd. De aanpak om verdere verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan vraagt veel van ons allemaal.    

 

Helaas hebben we momenteel te maken met verscherping van de maatregelen om 

verspreiding van het coronavirus te beperken. Het is vervelend dat de culturele 

sector, en dus ook uw organisatie, hard getroffen wordt door deze maatregelen. 

Het is onmogelijk om alle ongemakken en onzekerheden ongedaan te maken. Toch 

staat u er niet alleen voor in deze moeilijke tijd. Er zijn diverse steunmaatregelen 

waarop u aanspraak kunt maken, zowel landelijk als lokaal. In deze brief zetten we 

deze mogelijkheden nog eens voor u op een rij en informeren wij u over andere 

ontwikkelingen die spelen.  

 

Allereerst: onze complimenten! 

U heeft zich de laatste maanden moeten buigen over vraagstukken waar u nooit 

eerder mee te maken hebt gehad. En dat, terwijl uw organisatie niet kan draaien 

zoals normaal. Er is - en wordt nog steeds - veel van u gevraagd en bij deze wil ik 

daar namens het college mijn dank en waardering voor uitspreken.   

 

Houdt u ons op de hoogte? 

Als wethouder Cultuur wil ik benadrukken dat we alles zullen doen om verenigingen 

en stichtingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Als gemeente willen we daarom 

ook graag op de hoogte blijven van eventuele knelpunten waar u tegenaan loopt in 

deze periode. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Wij horen het graag.  

 

Ondersteuning door Rijksoverheid  

De Rijksoverheid heeft een aantal ondersteuningsmogelijkheden in het leven 

geroepen. Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u welke mogelijkheden van 

toepassing zijn op uw vereniging.  
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Noodfonds 

De gemeenteraad heeft een noodfonds ingesteld voor ondernemers, verenigingen 

en stichtingen zonder winstoogmerk die in acute financiële nood zitten. Staat uw 

vereniging, stichting of onderneming in de rode cijfers of dreigt u hier op zeer korte 

termijn in terecht te komen? Neem in dat geval contact op met de gemeente. 

Mogelijk komt u in aanmerking voor een lening.  Op de website van gemeente 

Hoeksche Waard vindt u meer informatie over het noodfonds. 

 

Handige websites:  

Handige informatie over de coronamaatregelen, protocollen en mogelijkheden per 

sector vindt u onder andere op de onderstaande websites: 

 

• Informatie gemeente Hoeksche Waard 

https://www.gemeentehw.nl/informatie-coronavirus/  

• Website van de Rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-

en-dagelijks-leven/cultuur  

• Noodverordening veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

https://www.zhzveilig.nl/algemeen/noodverordening/  

• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

https://www.rivm.nl/  

• Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) 

https://www.knmo.nl/  

• Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) 

https://www.lkca.nl/categorie/thema/corona/  

 

De ontwikkelingen gaan ondanks corona door 

Deze coronacrisis krijgt van onze gemeentelijke organisatie de aandacht die nodig is. 

Gelukkig kunnen wij u melden dat ondanks corona andere ontwikkelingen ook 

doorgaan. Van drie daarvan willen wij u kort op de hoogte stellen. 

 

Dok-C  

Dok-C is het digitale platform voor kunst en cultuur in de Hoeksche Waard. Zij 

brengen via de culturele kaart alle aanbieders in beeld. Daarnaast promoten zij 

activiteiten via de culturele agenda. Via www.dok-c.net vindt u allerlei informatie 

voor de kunst- en cultuursector.  

 

Cultuurcoach in de Hoeksche Waard 

In 2021 start er bij Stichting Hoeksche Waard Actief een cultuurcoach. Een 

cultuurcoach stimuleert het culturele aanbod in de Hoeksche Waard en stimuleert 

activiteiten die bijdragen aan toegankelijkheid, zodat meer mensen aan kunst en 

cultuur kunnen doen. Blijf op de hoogte over de cultuurcoach via 

www.hoekschewaardactief.nl.  

 

 

https://www.gemeentehw.nl/informatie-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
https://www.zhzveilig.nl/algemeen/noodverordening/
https://www.rivm.nl/
https://www.knmo.nl/
https://www.lkca.nl/categorie/thema/corona/
http://www.dok-c.net/
http://www.hoekschewaardactief.nl/
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Onderzoek huisvesting culturele sector 

Waarschijnlijk heeft u 2 weken geleden een brief ontvangen van gemeente 

Hoeksche Waard met een vragenlijst over uw wensen, behoeften en knelpunten bij 

huisvesting van uw vereniging of stichting.  

 

In februari 2021 wordt aan de gemeenteraad de scenariokeuze voor het integraal 

accommodatieplan voorgelegd. Wij willen daarin ook graag de behoefte van uw 

organisatie meenemen. De vragenlijst, eventueel aangevuld met de gegevens uit 

een persoonlijk gesprek met uw organisatie zijn daarin belangrijke bouwstenen.  

 

Uw gegevens gebruiken we om te beoordelen welke huisvesting mogelijk nodig is, 

op welke locatie en wat de kosten voor deze huisvesting zijn. Het is dan ook van 

belang dat u de gegevens met een blik op de toekomst (komende 5 jaar) invult.  

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Herman 

Berkhout via herman.berkhout@gemeentehw.nl of 088 – 647 36 47.   

 

Blijf creatief! 

Hoe moeilijk en bijzonder de huidige situatie ook is, er zijn altijd kansen. Denk na hoe 

u vanuit uw organisatie toch iets kunt betekenen voor uw leden. Veel inwoners zijn 

in deze tijd op zoek naar andere manieren om creatief en sociaal (binnen de 

beperkingen van nu) bezig te zijn. Dit biedt wellicht kansen voor uw vereniging! 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact op met Hoeksche Waard Actief. Zij bieden 

verenigingsondersteuning en helpen u graag! De medewerkers zijn bereikbaar via  

e-mail info@hoekschewaardactief.nl of telefonisch via 085 – 070 73 47. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harry van Waveren   

Wethouder Cultuur   
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