
Cultuur is een bindende factor binnen de 

samenleving. Dit cultuurbeleid borduurt voort op 

het voorgaande beleidsplan waar het versterken van 

de sociale samenhang en het beleven van cultuur in 

de ontmoeting leidend waren. 

Perspectief wil binnen de gemeente Beuningen 

inwoners prikkelen en uitdagen om deel te nemen 

aan culturele activiteiten. Basis hiervoor vormt dit 

beleidsplan waarin we nadrukkelijk de verbinding 

leggen tussen welzijn en cultuur. Met Theater de 

Molen als basisfaciliteit wil Perspectief de komende 

jaren culturele activiteiten stimuleren. Cultuur en 

welzijn trekken samen op.

als ontmoetingsplatform 
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Cultuur 

Met de volgende 6 speerpunten ofwel pijlers  

krijgt het cultuurbeleid gestalte.



Perspectief wil het ontdekken en ontwikkelen van

talenten van inwoners de komende jaren stimuleren.

Culturele ideeën en initiatieven gaan we onder

steunen met de inzet van beroepskrachten en

vrijwilligers.  Zo krijgen nieuwe culturele ideeën  

een podium die we met inwoners uit de gemeente

Beuningen delen. 

Toekomstig beleid:
1. De culturele initiatieven, die de afgelopen vier 

jaren zijn ontwikkeld, blijven ondersteunen en 

verder ontwikkelen. De betrokkenheid van de 

inwoners versterken door meer in gesprek te gaan 

met inwoners, aan te sluiten bij wijkinitiatieven 

en andere partijen erbij te betrekken. Het lente

ommetje uitbreiden naar de kerndorpen die 

hiervoor open staan.   

2. Stimuleren en begeleiden van optredens van 

lokale muziekgroepen en verenigingen in  

Theater de Molen.

3. Meer verbinding leggen met de andere projecten 

binnen Stichting Perspectief en investeren 

in talentontwikkeling bij jeugd, jongeren en 

volwassenen. Hierbij bewegen we mee met de 

behoeftes binnen de samenleving op dat moment. 

4.  Nieuwe culturele initiatieven ook buiten het 

gebouw van Theater de Molen uitbreiden. De 

initiatieven kunnen gericht zijn op de beeldende 

kunst, muziek, podiumkunsten, literaire kunst of 

vanuit doehetzelf theater ontwikkeld worden.   

Het Molenhuis is een eigentijds 

verbouwde boerderij waar Theater de 

Molen is gehuisvest. Het theater biedt 

normaal gesproken plaats aan 100 

personen, heeft een podium ter grootte 

van 24 vierkante meter en beschikt 

over alle faciliteiten, zoals een beamer, 

een groot scherm, een licht en een 

geluidsinstallatie.  

Theater de Molen is geschikt voor 

vergaderingen, optredens, presentaties, 

congressen of werkbijeenkomsten. De 

tribune is inschuifbaar, waardoor de 

zaal ook geschikt is voor feesten met 

optredens en muziek. 

 

Aangrenzend aan het theater bevindt 

zich een sfeervolle foyer met een 

ruime bar. Deze foyer is geschikt als 

vergaderlocatie voor groepen van 

ongeveer 25 personen.   

We gaan voor de toekomst de verhuur 

van deze mooie locatie lokaal en 

regionaal meer onder de aandacht 

brengen om de exploitatie van de 

verhuur te verhogen. We sluiten 

persoonlijke feesten uit en richten ons 

op groepen en cultuur.  

Perspectief heeft de afgelopen jaren intensieve 

samenwerkingsverbindingen gelegd met bibliotheek 

ZuidGelderland, Vluchtelingenwerk ZuidGelderland, 

Cultuurknooppunt, Vereniging van Senioren Beuningen, de 

Kalibercultuurprijs en Het Dijkmagazijn, waarbij diverse 

samenwerkingsprojecten tot stand zijn gekomen en Theater 

de Molen het centrum was waar cultuur bij elkaar kwam.  

Deze samenwerkingsverbanden werken zeer inspirerend en 

zorgen ervoor dat er een brede doelgroep wordt bereikt die 

in aanraking komt met cultuur. Hierbij is de maatschappelijke 

betrokkenheid verhoogd. Met het lidmaatschap van de 

Vereniging Gelderse Podia heeft Theater de Molen haar 

culturele netwerk binnen de provincie vergroot. In de regio 

zijn er nauwe contacten met regiotheaters zoals Agora in 

Druten, Mozaïek in Wijchen en De Lindenberg in Nijmegen. 

Toekomstig beleid:
1.  Op lokaal gebied de samenwerking uitbreiden met  

lokale (toneel) verenigingen, koren, fanfares en andere 

culturele organisaties.  

2.  De samenwerking met ElanArt uitbreiden zodat voor 

statushouders, inwoners met een migratieachtergrond 

en inwoners met een Nederlandse achtergrond een 

multicultureel aanbod kan worden samengesteld. 

3.  Intensieve(re) samenwerking met de vier 

seniorenverenigingen biedt de mogelijkheid om het 

cultuurnetwerk voor de toekomst te vergroten. 

4.  Op provinciaal gebied wordt het cultuurnetwerk door het 

lidmaatschap van de Vereniging Gelderse Podia verbreed 

en uitgebreid. 

Maatschappelijke (zware) thema’s worden 

door middel van een theatervoorstelling 

makkelijker bespreekbaar. Een voorstelling 

biedt herkenning, zorgt voor openheid om 

deze problematiek te bespreken en laat zien 

hoe we beter om kunnen gaan met deze 

maatschappelijke thema’s. 

Perspectief initieerde diverse voorstellingen 

over bijvoorbeeld overbelasting mantelzorgers, 

omgaan met mensen met psychiatrische 

klachten, als ook positieve coaching voor 

jeugdtrainers bij sportverenigingen.

Toekomstig beleid:
1.  Het huidige aanbod in aantal en voor diverse 

doelgroepen uitbreiden. Ook positieve thema’s 

voor welzijn komen aan bod zodat het aanbod 

niet alleen zwaar en moeilijk is. 

2.  In overleg met de seniorenverenigingen 

het aanbod verder uitbreiden, daar zij 

jaarlijks themabijeenkomsten voor hun 

leden organiseren. Hiervoor maken we ook 

gebruik van documentaires en films met een 

maatschappelijk thema.

3.  Themavoorstellingen zijn voor iedereen 

toegankelijk, ook voor vrijwilligers en leden van 

de gemeenteraad. Wij gaan hen actief uitnodigen 

zodat zij ervaren hoe we maatschappelijke 

thema’s bespreekbaar maken.

Bij Theater  en Filmhuis de Molen, de 

Kunstroute, de exposities en het Doehet

zelf theater zijn de afgelopen jaren culturele 

activiteiten aangeboden met verschillende 

vormen van kunst, zoals podiumkunsten 

en beeldende kunsten. De komende jaren 

gaan we, door toevoeging van nieuwe 

kunstvormen nog meer inwoners of 

specifieke doelgroepen met elkaar verbinden.

 Toekomstig beleid:
 1.  Naast het huidige aanbod, andere 

kunstvormen onder de aandacht brengen 

zoals digitale kunst, muziek, literatuur 

en poëzie. Lezingen, literaire avonden en 

muzikale activiteiten worden toegevoegd 

aan het huidige culturele aanbod. 

Hierbij zoekt Perspectief actief lokale 

samenwerkingspartners, zoals  

de bibliotheek.  

2.  De kunstactiviteiten vinden aansluiting bij 

de (lokale) actualiteit en kunnen ook buiten 

het Molenhuis plaatsvinden. 

3.  Vanuit het jeugd en jongerenwerk het 

aanbod uitbreiden zoals een kunstroute 

voor kinderen of een podium voor 

beginnende jongerenbandjes. 

Cultuur verbindt, draagt bij aan de kwaliteit van leven 

en versterkt het creatieve vermogen en daarmee onze 

samenleving. Daarom willen we cultuurparticipatie en 

educatie breder uitzetten in de samenleving, in de 

zorg en bij welzijn. Cultuurparticipatie zorgt ervoor 

dat (meer) mensen kunnen deelnemen aan culturele 

activiteiten. De term ‘cultuurparticipatie’ wordt vooral 

beleidsmatig gebruikt als een overkoepelende term 

voor alle vormen van deelname van mensen aan kunst, 

cultureel erfgoed en media, buiten school, op het werk 

en in de vrije tijd.

Toekomstig beleid:
1.  Een nieuwe impuls geven aan Jeugdtheater Tierelier, 

in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk. 

Nieuwe kunststijlen zoals Urban arts kunnen hierbij 

een enorme bijdrage leveren. In dit verband zullen 

wij de samenwerking met Cultuur Oost intensiveren 

vanwege hun ervaring hiermee.  

2.  Initiatieven voor ouderen, zoals de muziekgroep 

Weurt, blijken zeer effectief: mensen bloeien op en 

ondersteunen elkaar. We gaan dit initiatief uitbreiden 

naar alle kerndorpen met mogelijk ook uitbreiding van 

andere culturele uitingen. Voorop staat dat men zelf 

aangeeft wat graag te willen doen. 

3.  De seniorenbios zal, bij succes, vaker geprogrammeerd 

gaan worden. 

4.  We gaan aanbod ontwikkelen voor onze 

statushouders in samenwerking met ElanArt zodat 

deze doelgroep, samen met de inwoners van de 

gemeente, hun cultuur kunnen uitwisselen en er 

verbindingen ontstaan.   

Ontdekken en ontwikkelen 

van talenten

PIJLER 1 
Kunst inzetten als middel  

tot verbinding

PIJLER 3 
Samenwerken in een 

krachtig cultuurnetwerk

PIJLER 5 
Themavoorstellingen  

welzijn

PIJLER 4 
Verhuur  al dan niet in  

combinatie met horeca

PIJLER 6 
Cultuurparticipatie

PIJLER 2 



Stichting Perspectief is de organisatie voor welzijn, zorg, sociaal en 

cultureel werk in de gemeente Beuningen. Centraal in de doelstelling 

van Perspectief staat het bevorderen van het welzijn van alle inwoners 

van Beuningen. Dat doet Perspectief vanuit de wijk en vanuit de vraag 

van de inwoners. Kernbegrippen zijn: verbinden, ontmoeten, signaleren, 

voorkomen en méédoen. 


