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Plaatsen kunstwerken (m.b.v. 
hijskranen e.d.) 

 
Lezingen door kunstenaars 

Stichting Kunstroute Zijpe maakt middels dit schrijven gebruik van de mogelijkheid om te 
reageren op het conceptvoorstel omtrent het nieuwe subsidiebeleid. 
De stichting erkent dat de gemeente Schagen voor moeilijke keuzes staat. De verplichting tot 
het harmoniseren van het subsidiebeleid, maar met name de bezuinigingsslag die de 
gemeente noodgedwongen moet uitvoeren heeft voor vele verenigingen in de gemeente 
nadelige en soms verstrekkende gevolgen. Zo ook voor de organisatie van Kunstroute Zijpe. 
 
De stichting is opgelucht dat de gemeente het belang van Kunstroute Zijpe onderstreept door 
het voornemen om een subsidiebijdrage beschikbaar te stellen, dit in tegenstelling tot 
eerdere berichtgevingen. Echter is het nu voorgestelde subsidiebedrag ad € 9.109,- niet 
toereikend om Kunstroute Zijpe in de huidige opzet te organiseren. Een succesvolle opzet 
die in 22 jaar tijd is ontwikkeld door deskundigen op het gebied van beeldende kunst, 
amateurkunst, kunsteducatie, marketing, communicatie, organisatie en door kunstenaars. 
Voorgenoemde met ondersteuning van ambtenaren van de voormalige gemeente Zijpe (tot 
2009). Kunstroute Zijpe heeft in de afgelopen jaren een duidelijk professionaliseringsslag 
gemaakt, die een positieve uitwerking heeft op de aandacht die Kunstroute Zijpe in de media 
krijgt, het bezoekers- en de deelnemersaantallen en het aantrekken van gerenommeerde 
professionele kunstenaars.  
De succesvolle opzet is daarbij mede te danken aan de combinatie van diverse elementen 
van kunstbeoefening die allemaal een volwaardige plek krijgen tijdens Kunstroute Zijpe, 
namelijk professionele kunst, amateurkunst en kunsteducatie (o.a. jongeren). De 
subsidiebijdrage wordt echter alleen beschikbaar gesteld t.b.v. de kunsteducatieprojecten, 
gericht op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, echter is er een duidelijke samenhang 
tussen de projecten. Het één kan niet losgezien worden van het ander. Het is niet voldoende 
om een Kunstroute Zijpe te organiseren waarbij alleen kunstwerken getoond worden van 
leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In de huidige opzet zijn er 
ongeveer 400 kunstwerken te bezichtigen, gemaakt door professionele kunstenaars en 
kunstwerken gemaakt door amateurkunstenaars, mensen met een verstandelijke beperking 
en leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs o.b.v. professionele kunstenaars. Deze 
kunstwerken worden tentoongesteld op meer dan 50 locaties (zowel binnen als buiten). Dit 
trekt meer dan 10.000 bezoekers. Nog een aantal belangrijke en beeldvormende cijfers van 
Kunstroute Zijpe 2014: 14 basisscholen uit de gemeente Schagen (± 410 leerlingen), 8 
mensen met een verstandelijke beperking, ± 37 leerlingen van het Regius College 
(vakoverstijgend project: Nederlands, Filosofie, Muziek en Beeldende vorming), ± 40 
amateurkunstenaars etc.. 
 
Kunstroute Zijpe, meer dan een evenement 
Kunstroute Zijpe sluit aan bij de omschrijving van het woord evenement zoals gegeven in het 
voorstel. Het is een bijzondere, openbaar toegankelijke vertoning en/of gebeurtenis. Het 
wordt doelbewust georganiseerd, is gericht op het aantrekken van publiek, draagt bij aan 
verbetering van de sociale samenhang én identiteit van de gemeente. Het heeft een 
uitstraling op regionaal niveau. Echter is de stichting van mening dat Kunstroute Zijpe meer 
is dan een evenement. Kunstroute Zijpe: 
- verhoogt de mogelijkheid tot en toegankelijkheid van het beleven van kwalitatief 
hoogwaardige kunst én cultuur in de openbare ruimte in de gemeente Schagen; 
- stimuleert kunstbeoefening en participatie, daarmee stuurt het aan op 
kwaliteitsverbetering en ontmoetingen tussen diverse mensen uit de samenleving (ook 
kwetsbare inwoners waaronder mensen met een verstandelijke beperking); 
- biedt de mogelijkheid en realiseert verdieping in kunst door projecten te organiseren 
gericht op kunsteducatie.  
Daarnaast is Kunstroute Zijpe eveneens gericht op doelstellingen uit de andere clusters en 
op onderwerpen die in de Meerjarenvisie opgenomen staan, zoals het Gezondheidsbeleid. 
Kunstbeleving en kunstbeoefening dragen bij aan een mentaal gezonde 
maatschappij/jeugd. Mensen worden gestimuleerd na te denken, doen kennis op, 



 

Stichting Kunstroute Zijpe 
 

Secretariaat: Burg. De Moorstraat 16 - 1751 CS Schagerbrug - 0224 571676 - secretariaat@kunstroutezijpe.nl  - www.kunstroutezijpe.nl 
 

 

KvK 41238951 -  NL33 RABO 0357 4075 04                       2 van 4 

Amateurkunst 

 
Kunstwerk 2014 (amateur) 

 
Kunstwerk 2011 (amateur) 
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Mensen met een verstandelijke 
beperking aan de slag 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking aan de slag 

 
Kunstwerk mensen met een 
verstandelijke beperking (Croon 
en Bergh 2014) 

ontwikkelen zichzelf, doen vaardigheden op en leren zich te uiten. Dit sluit aan bij de term 
“Jong geleerd is oud gedaan” welke benoemd wordt in het subsidievoorstel. Daarbij wordt de 
Kunstroute Zijpe over het algemeen per fiets bezocht. Het stimuleert de inwoners van de 
gemeente Schagen om meer te bewegen. In 2014 is Kunstroute Zijpe hier heel specifiek op 
ingesprongen door het thema beweging als jaarthema te pakken. 
Kunstroute Zijpe heeft eveneens raakvlakken met het Economisch Domein. De toeristische 
sector is een belangrijke economische speler binnen de gemeente. Kunstroute Zijpe heeft 
dus ook een economisch belang. Doordat Kunstroute Zijpe gedurende 8 weken plaatsvindt 
in het hoogseizoen, kan het gezien worden als toeristische trekpleister en slechtweer 
voorziening. Het feit dat Stichting Innovatief Zijpe een bijdrage levert en diverse sponsoren 
uit de toeristische sector afkomstig zijn, onderstreept het toeristisch belang. Daarnaast 
draagt het bij aan de leefbaarheid in de (kleine) kernen. 
Uit bovenstaande tekst kan geconcludeerd worden dat Kunstroute Zijpe aansluit op de top 3 
die verenigingen belangrijk vinden: 1- Inzet op jeugd. 2- Inzet op bewegen. 3- Mogelijk 
maken van ontmoeting, ook in de kernen. 
 
Vrijwilligers 
Wij delen de visie, dat het belangrijk is dat de inwoners van Schagen actief bijdragen aan de 
instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen. Kunstroute Zijpe wordt 
georganiseerd met behulp van ruim 70 vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij 
de organisatie en logistiek die daarbij komt kijken, maar ook bijvoorbeeld als suppoost op 
een expositielocatie. Er is een grens aan de hoeveelheid werk en de inzet die van vrijwilligers 
verlangt kan worden. In het voorstel staat dat de gemeente een faciliterende rol kan 
vervullen. Stichting Kunstroute Zijpe is benieuwd hoe dit ingevuld kan/gaat worden. 
Kunstroute Zijpe is opgericht en ontstaan op initiatief van de toenmalige gemeente Zijpe. Tot 
2009 had de gemeente een belangrijke vaste rol in de organisatie. In opdracht van de 
gemeente is dit in 2009 losgekoppeld. De taken die tot dat moment door een ambtenaar 
uitgevoerd werden, zijn overgenomen door de coördinator, waar een specifieke subsidie voor 
beschikbaar is gesteld. 
De gemeente geeft in het voorstel aan geen subsidiëring beschikbaar te willen stellen t.b.v. 
van organisaties. Wij begrijpen de achterliggende gedachte, echter is een bepaalde mate 
van continuïteit en een spil in het web onmisbaar bij het uitvoeren van bepaalde grootse en 
cluster overstijgende activiteiten. De constatering in het voorstel dat het niet uitmaakt wie 
de activiteiten uitvoert en dat dit niet van belang is, betwisten wij ten zeerste. In elke 
vereniging of organisatie heb je deskundigen nodig om de kwaliteit te behouden/verbeteren, 
of dit nou betaalde krachten zijn bij bedrijven of vrijwilligers bij stichtingen en/of verenigingen. 
Deze deskundigen dienen voldoende kennis en de juiste competenties te hebben om 
bepaalde ontwikkelingen in gang te zetten en doelen te bereiken. Niet elke taak of 
werkzaamheid kan door iedereen uitgevoerd worden.  
 
Koppelsubsidies 
Het feit dat de gemeente in het voorstel aangeeft rekening te houden met de gevolgen van 
het stopzetten van subsidiebijdragen van de gemeente, namelijk dat dit minder 
mogelijkheden biedt om bij fondsen subsidiebijdragen aan te vragen, is positief. Het is 
belangrijk dat de gemeente ervan bewust is dat fondsen waarde hechten aan de 
financiële bijdrage vanuit de gemeente. De gemeente onderstreept hiermee dat een 
activiteit/project belangrijk en waardevol is. 
 
Samenwerkingen overige (culturele) instellingen 
Stichting Kunstroute Zijpe is tijdens het fusietraject diverse malen met instellingen en 
verenigingen die actief zijn binnen de drie voormalige gemeenten in contact getreden. Dit 
heeft, ondanks dat het in sommige gevallen vruchtbare gesprekken waren, niet geresulteerd 
in het samengaan van diverse stichtingen/verenigingen. Simpelweg omdat, net als bij musea, 
de ene culturele instelling een ander doel nastreeft als de ander. De stichting hecht wel 
waarde aan het aangaan van samenwerkingsverbanden. Vijf kerken/kerkbesturen zijn elk 
jaar betrokken bij Kunstroute Zijpe. Hierdoor wordt cultureel erfgoed verbonden aan kunst 
en hiermee aan Kunstroute Zijpe. Ook heeft de stichting bijvoorbeeld in 2013 in 
samenwerking met het Zijper Museum en in 2014 met het Sportfonds Schagen specifieke 
projecten georganiseerd. Bijzondere samenwerkingsverbanden die resulteren in unieke, 
soms innovatieve projecten waardoor mooie resultaten worden behaald. Daarnaast biedt 
Kunstroute Zijpe een podium voor bijvoorbeeld muziek-, dans- en toneelverenigingen. Zij 
hebben op de zondagen de gelegenheid om op te treden. Stichting Kunstroute Zijpe kijkt 
verder dan de eigen stichting.  
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Kunsteducatie  

Leerlingen aan werk tijdens 
werksessies o.b.v. professio-
neel kunstenaar 
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Leerlingen aan werk tijdens 
werksessies o.b.v. professio-
neel kunstenaar 

 
Bezoek leerlingen basisonder-
wijs Kunstroute Zijpe 2014, 
bewegen op eigen kunstwerken 

 
Bezoek leerlingen basisonder-
wijs Kunstroute Zijpe 2014, 
kunstvragen beantwoorden 

Kunstwerk 2014 (Doe Wei) 

Zelfredzaamheid 
Het is positief dat de gemeente alle belanghebbende partijen intensief betrekt bij dit voor alle 
partijen lastige traject. Echter is het traject welke doorlopen is om te komen tot dit voorstel, 
zoals begrijpelijk is, te bestempelen als onprettig voor vrijwilligersorganisaties. Als vrijwilliger, 
zo ook alle vrijwilligers van Stichting Kunstroute Zijpe, zet je je belangeloos in voor de 
maatschappij/samenleving. De vrijwilligers van Stichting Kunstroute Zijpe zetten zich vooral 
in omdat zij het belangrijk vinden dat kunst een belangrijke plek krijgt/heeft in de 
samenleving. Kunst is immers onmisbaar. Het brengt mensen samen. 
Bijdragen uit gemeentelijke subsidieregelingen zijn onmisbaar voor Kunstroute Zijpe. De 
stichting is zich ervan bewust dat de wereld van vandaag, niet te vergelijken is met die van 
een aantal jaren terug. Juist in deze veranderende omstandigheden is een prikkeling om tot 
niet alledaagse oplossingen te komen van groot belang. Kunst is daarom nu eens te meer 
nodig om ons daartoe te inspireren. De stichting kan, aangezien het kunstwerken in de 
openbare ruimte betreffen, geen entreegelden heffen, daarbij willen wij kunst voor iedereen 
uit de gemeente Schagen en daarbuiten toegankelijk houden, ook voor de kwetsbaren in de 
samenleving. Wij achten die ontwikkeling niet wenselijk. De stichting heeft in de afgelopen 
jaren getracht om door middel van specifieke projecten zelf inkomsten te genereren, 
waaronder het organiseren van een verkoop bij opbod in 2014. Elke bijdrage is van belang, 
echter zijn de financiële middelen die uit dergelijke projecten voortkomen niet toereikend. De 
stichting is bezig om een omslag te maken in de manier van denken, echter is het volledig 
onafhankelijk zijn van een financiële bijdrage van de gemeente een utopie, met name in het 
huidige economische klimaat.  
Tot 2014 kreeg de stichting hulp van de afdeling gemeentewerken van de gemeente. In 2014 
heeft de stichting, door middel van sponsoring in natura van een lokale ondernemer, dit op 
kunnen vangen. 
Tot op heden is de stichting met behulp van de coördinator erin geslaagd om het 
subsidiebedrag, welke de gemeente beschikbaar stelde, door middel van fondsenwerving en 
het uitvoeren van een gericht sponsorbeleid, ongeveer te verdubbelen. De stichting merkt dat 
ook de hoogte van de bijdragen, van fondsen en sponsoren beïnvloed wordt door de huidige 
economische situatie. Dit zal eveneens een negatieve uitwerking hebben op het besteedbare 
bedrag van de stichting. 
 
Meerjaren subsidie 
De stichting is een groot voorstander van de in het voorstel genoemde mogelijkheid tot het 
verlenen van een meerjarensubsidie. De stichting wil de gemeente adviseren dit op te 
pakken en te onderzoeken. Indien dit gerealiseerd wordt, geeft dit verenigingen en 
stichtingen de mogelijkheid om een meerjarenvisie uit te werken. Dit komt de ontwikkelingen 
binnen de organisatie ten goede. Dit kan resulteren in een kwaliteitsslag binnen de uitvoering 
van activiteiten en projecten. 
 
Budgetsubsidie 
In het voorstel wordt aangegeven, dat één van de technische uitgangspunten is, dat 
subsidiëring op basis van één grondslag moet plaatsvinden. Echter willen wij hierbij graag 
informeren naar de budgetsubsidie die in dit voorstel buiten beschouwing is gelaten. In het 
voorstel wordt wel aangekaart dat er mogelijkheden zijn om voor budgetsubsidie in 
aanmerking te komen. Indien er mogelijkheden zijn voor Stichting Kunstroute Zijpe om 
subsidie toegewezen te krijgen en om een van te voren overeengekomen werkprogramma of 
activiteitenpakket uit te voeren, treedt de stichting hier graag over in gesprek met de 
gemeente.  
 
Vragen n.a.v. het voorstel 
- In het voorstel staat dat de gemeente een faciliterende rol kan vervullen. Wordt dit 
daadwerkelijk opgepakt door de gemeente en zo ja, hoe wordt dit specifiek ingevuld? 
- Welke mogelijkheden zijn er om in aanmerking te komen voor budgetsubsidies?  
- Zijn er mogelijkheden om Kunstroute Zijpe extra gelden toe te kennen, zonder dat dit 
nadelige gevolgen heeft voor overige instellingen/stichtingen/verenigingen? 
 
Scenario’s 
Er zijn diverse scenario’s denkbaar: 
1- Indien vastgehouden wordt aan het voorgestelde subsidiebedrag zal Kunstroute Zijpe 
niet in de huidige opzet kunnen blijven voortbestaan. Het organiseren van alleen het 
onderdeel kunsteducatie van Kunstroute Zijpe is niet voldoende om een volledige route te 
realiseren. Kunstroute Zijpe houdt op te bestaan. 
2- Indien ongeveer 40% (nieuw te ontvangen subsidiebedrag € 13.600,- per jaar) van het 
huidige subsidiebedrag beschikbaar wordt gesteld, zou de stichting bijvoorbeeld niet een 
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Van picknickbank tot kunstbank 
(basisonderwijs 2013) 
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Kunstwerk leerling Regius 
College (2014) 

 
Kunstwerk leerling Regius 
College (2014) 

 
Kunstwerk leerling Regius 
College (2013) 

 
Leerlingen Regius College aan 
het werk (2013) 

 
Leerlingen Regius College 
bezoeken Kunstroute Zijpe en 
eigen werken (2014) 

jaarlijks terugkerende kunstroute kunnen organiseren maar eens in de twee jaar (biënnale). 
Dit met behoud van het huidige kwaliteitsniveau en de diverse elementen van 
kunstbeoefening. 
3- Indien vastgehouden wordt aan de huidige hoogte van het subsidiebedrag, minus 25% 
(nieuw te ontvangen subsidiebedrag € 25.000,- per jaar), kan Kunstroute Zijpe in de huidige 
opzet gecontinueerd en jaarlijks georganiseerd worden.  
  
Bij de laatste 2 scenario’s zal de stichting haar uiterste best doen om projecten te 
organiseren die inkomsten genereren, waardoor het gat in de begroting opgevangen wordt. 
Het eens in de twee jaar organiseren van Kunstroute Zijpe is relatief gezien duurder, i.v.m. 
vaste jaarlijkse kosten die de stichting moet voldoen. 
 
De stichting hoopt dat de gemeente Schagen de jaarlijks terugkerende Kunstroute Zijpe ziet 
als één van de parels en visitekaartjes van de gemeente. Het is belangrijk om de parels van 
de gemeente te behouden. Daarbij verzoeken wij de gemeente om het subsidiebedrag te 
verhogen en meer gelden beschikbaar te stellen dan nu in het voorstel opgenomen is. 
Scenario 2 of 3, zoals hierboven omschreven, zou in dat geval uitgevoerd kunnen worden, 
zodat Kunstroute Zijpe kan blijven bestaan. 
  
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Annet 
Meijering, via annet@kunstroutezijpe.nl of 0224 571752. In afwachting van uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van Stichting Kunstroute Zijpe 
 
 
 
 
mevrouw Pauline Ravestijn (secretaris) 
 
  
 
 
mevrouw Annet Meijering (voorzitter) 

 


