
Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen

23 jan 2014 Op dit moment zijn nog niet alle verkiezingsprogramma's van de partijen die meedoen bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. beschikbaar. Volgens de Gelderlander doen er 13 partijen mee, maar er is geen lijst van 
partijen die zich tot dusverre hebben aangemeld. Er zou ook een blanco lijst meedoen.

Een vergelijking tussen de cultuurparagrafen in de verschillende verkiezingsprogramma's is lastig omdat de programma's verschillend 
gestructureerd zijn en een verschillende rol hebben binnen het totale programma. Sommige partijen plaatsen cultuur onder een grotere 
noemer, andere wijden aan cultuur een apart hoofdstuk.

Ik heb eerst gekeken naar de positie van de cultuurparagraaf, de lengte van het hoofdstuk of de paragraaf en de gebruikte begrippen. 
Daarna maak ik een inhoudelijk vergelijking op basis van het inleidende verhaal en de aandachtspunten.

Positie en omvang cultuurparagraaf in verkiezingsprogramma:

Hoofdstuk, paragraaf Noemer hoofdstuk Aantal woorden Aantal hoofdstukken Totaal aantal woorden

1 GL 3.2 Open stad 626 4 19007

2 PvdA 10 Cultuur 453 13 5563

3 D66 7 Cultuur en sport 501 9 10651

4 SP 7 Cultuur, onderwijs en 
sport

646 8 9150

5 VVD 3.5 Samenleving 342 3 6449

6 CDA 1.3 Iedereen doet mee 353 7 6598

7 DNF 6 Cultuur en historie 636 8 8427

8 VSP

9 GN 1 Cultureel Nijmegen 77 1 1801

10 CU 8 Kunst en cultuur 358 8 12279

11 ONP/PSP'92

12 CPN 2.0

Het totaal aantal woorden in de laatste kolom is bij benadering en te hoog, omdat paginanummers e.d. zijn meegeteld en in sommige 
gevallen zijn woorden afgebroken en daarom dubbel geteld.



Vervolgens heb ik gezocht naar programma's om woorden te tellen en met name het aantal herhalingen van woorden. Er is eigenlijk 
geen fatsoenlijk gereedschap hiervoor, althans geen freeware. Ik heb wordle.net gebruikt om de teksten te analyseren, zie de plaatjes 
hieronder. Logisch dat de partijnaam, Nijmegen en woorden als bijvoorbeeld cultuur, culturele en creatieve er uitspringen.

GL PvdA D66



SP VVD DNF



CDA GN CU

Van de overige partijen Verenigde Senioren Partij, Onafhankelijke Nijmeegse Partij/PSP'92 en Creatieve Partij Nijmegen 2.0  is nog geen 
verkiezingsprogramma beschikbaar.



Kijken we naar de inleidingen en de actie- of speerpunten in de verschillende programma's, dan zijn dit gemiddeld de meest 
voorkomende begrippen:

GL PvdA D66 SP VVD DNF CDA VSP GN CU OPN/PSP92 CPN2.0

Creatieve sector/industrie 4 3

(-)Cultuur(-) 14 7 13 10 9 4 7 1 14

Cultureel/-ele 10 9 8 6 2 6 1 1 2

Kunst 3 6 2 1 1 8

Kunstenaar(s) 2 2 3

-Initiatieven 6 4

Instellingen 3 4 1 3 2 2

Organisatie(s) 2 1 1

Evenementen 1 4 5 3 1

Festival 1 2 1 2

Samenwerking/samenwerken 3 4 5 1 1 1

Professionals 3 3

Amateur(-) 2 2 1 4 2

Tijdelijk(e) 2 1

Mensen 2 1 1 1 1 2

Jongeren 2 4

-kind(eren) 2 1 5 2

Toegankelijk(heid) 1 1 2 1 2 1

Plezier 2

(-)school, scholen 5 3 2 1 1 1

(-)educatie/educatieve 2 1 1 3 1

(-)onderwijs 1 4 2 1 2



GL PvdA D66 SP VVD DNF CDA VSP GN CU OPN/PSP92 CPN2.0

Maatschappelijk(e) 2 1 1

Sociaal/sociale 1 5 1

Samenleving 1 1 1

Economie/economisch(e) 2 3

Faciliteren/faciliteiten 2 1 1

Werken 2 2

Stimuleren, -leert 2 3 2 2 2 2

Ondernemers/ondernemen/ondernemerschap 1 2 3 1 2

Financiën/financieel 1 3 1 1

Keten(s)/ketenintendant 2 2 2

Bibliotheek/-ken 2 4 2 6 3 4 2

Lindenberg 2 2 3 1

Doornroosje 2 2 1 1 1

Lux 1 1 1 1

Vereeniging 1 1 1 2 3

Stadsschouwburg 1 1 1 1

Vrijheidsmuseum 1

Vasim 1 2 1 2 1

Bevrijdingsmuseum 1 1

Valkhof 1 1 1

Oorlogsmuseum 1 1

Bastei 1 2 2

Nijmegen/Nijmeegse 5 13 7 5 4 11 7 3 1



Inhoudelijke vergelijking tussen de verkiezingsprogramma's

GL noemt dat kunst en cultuur bijdragen aan de leefkwaliteit, werkgelegenheid schept, mensen verbindt en welzijn, ontspanning en 
plezier geeft. Men wil meer ruimte voor vrijheid en experiment voor de kleine initiatieven die naast de grote instellingen van Nijmegen 
een kleurrijke stad maken. Voor GL is het belangrijk dat het aanbod laagdrempelig is en er wordt samenwerkt tussen professionele 
instellingen en het amateurcircuit. GL wil dat in scholen bibliotheekvoorzieningen komen en stuurt aan op niet alleen samenwerking 
binnen de sector, maar ook met andere domeinen zoals economie en wetenschap. Ook pleit men voor een culturele invulling van 
leegstaande gebouwen en terreinen om de stad levendig en aantrekkelijk te houden. Er mag niet bezuinigd worden op cultuureducatie 
voor jongeren, grote instellingen moeten goedkope kaartjes voor de minima aanbieden en het aanbod moet internationaler worden. Een 
oorlogsmuseum mag er alleen komen als dit niet ten koste gaat van de cultuurspinnerij de Vasim en andere voorzieningen in de stad. 
http://nijmegen.groenlinks.nl/files/GL-Nijmegen-verkiezingsprogramma-2014-web.pdf 

PvdA noemt in de inleiding hoe belangrijk de basisinfrastructuur van grote instellingen is, die zich moeten inzetten voor het totale 
culturele klimaal in de stad en betaalbare voorzieningen moeten aanbieden. Met name Doornroosje wordt genoemd als voorbeeld hoe 
het moet. De PvdA wil investeren om het aanbod aantrekkelijk te houden en dat de instellingen mee moeten gaan met de tijd. Er moet 
meer worden samengewerkt tussen Lindenberg en aanbieders van kunst- en cultuureducatie. De PvdA zet zich in voor betaalbare 
voorzieningen voor personen met een laag inkomen, maar wil van de bibliotheken af als verzamelplaatsen van boeken. De stad moet 
zich verder profileren als oudste stad, wil meewerken aan het 'bevrijdingsmuseum', wil tijdelijke ruimte voor broedplaatsen bieden en de 
PvdA wil dat er oog is voor industrieel erfgoed. 
http://nijmegen.pvda.nl//dynamic/media/1/documents/Betrokken_Bewoners_definitief_14_november_2013.pdf 

D66 noemt dat kunst en cultuur toegankelijk moeten zijn voor iedereen en dat Nijmegen een aantrekkelijke stad is om te wonen en 
werken vanwege de 'toplocaties' en de festivals. D66 noemt dat zij trots zijn op het diverse cultuurklimaat, de vele vrijwilligers en de 
'culturele manifestaties' in wijken. Volgens D66 is de cultuurvisie in nauwe samenwerking met het veld gemaakt, gaat het over werken in 
ketens en is het uitgangspunt voor de verkiezingen. D66 wil niet bezuinigen op cultuur en dat de gemeente het werken in ketens verder 
stimuleert. Ook D66 wil van de klassieke bibliotheek af, wil dat de Lindenberg lessen en lesmateriaal op YouTube plaatst. D66 wil verder 
meer aandacht voor cultuurhistorische stadsontwikkeling en nieuwe toeristische arrangementen en wil onder de noemer ‘culturele 
grenzen verleggen’ een netwerk met instellingen in Nederlands-Duitse grensgebied, ook op de terreinen sport en ondernemen. 
http://nijmegen.d66.nl/content/uploads/sites/16/2013/12/Verkiezingsprogramma-D66-2014-2018-website-zonder-opmaak.pdf 

De SP begint met een verwijt richting huidige coalitiepartijen en noemt het college van de elite, die dure kunstprojecten en een artist-in-
residence steunen ten koste van bibliotheken, de kunstbus en de dependance van de Lindenberg in Dukenburg. De SP noemt het 
muZIEum dat het college wilde sluiten, maar waar de raad gelukkig een stokje voorstak. De SP noemt hun aandachtspunten sociaal 
alternatief en wil kleinschalige kunstinitiatieven in de wijken stimuleren. Ze willen de bezuinigingen op bibliotheken, de kunstbus, de 
Lindenberg-dependance in Dukenburg en amateurkunst terugdraaien en steunt het oorlogsmuseum als het niet ten koste gaat van 
andere voorzieningen. Men wil verder met een vouchersyteem (korting voor minima) instellingen dwingen zich meer in wijken te 
vertonen. Ook wil men het verleden van Nijmegen beter zichtbaar maken en culturele initiatieven als de Kaaij, Zomerkwartier en 



Walhalla blijven steunen.
http://nijmegen.sp.nl/sites/nijmegen.sp.nl/files/archief/programma/verkiezingsprogramma2014/VP2014.pdf 

De VVD heeft de compactste visie op cultuurbeleid en vindt dat de gemeente regie moet voeren over het stimuleren van kunst en cultuur 
omdat dat vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Dat moet dan grotendeels vanuit de markt worden gefinancierd. Ook wil men met 
aandacht in gezamenlijkheid voor Nijmegen als oudste stad. Instellingen kunnen meer geld verdienen door klantgerichtheid en betere 
samenwerking en de VVD wil dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst- en cultuureducatie. Voor de VVD is historisch 
besef bij jongeren belangrijk, moet er meer aandacht zijn voor de gehele geschiedenis en men wil daarom gevels in de binnenstad 
aanpassen voor meer historische beleving. Voor de VVD geldt dat voor iedere euro subsidie er een euro moet worden verdiend.
http://www.scribd.com/VVD_Nijmegen 

Bij DNF lopen cultuur en historie door elkaar. Culturele en cultuurhistorische evenementen en voorzieningen dienen de lokale economie 
d.m.v. toerisme. De schoonheid van de stad moet bevorderd worden. DNF noemt Doornroosje en de opknap van de Vereeniging als 
bijdrage het aanbod uop-to-date te houden en verlangt meer cultureel ondernemerschap van de instellingen. DNF wil bescherming van 
de historische gebouwen en plekken in de stad en aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en noemt de realisatie van het 
'vrijheidsmuseum' en de viering van 100 jaar vierdaagse. Men wil niet verder bezuinigen op bibliotheken en wil voorzieningen realiseren 
in scholen. DNF wil schrijven, media en design stimuleren. Men noemt verder Stevenskerk, Donjon en de Bastei, wil het Valkhofkwartier 
versterken, de Waalbrug 's-nachts verlichten in de zwart en rood en de landelijke intocht van Sinterklaas binnenhalen.
http://www.nijmeegsefractie.nl/wp-content/uploads/2013/12/Verkiezingsprogramma-DNF-def.pdf 

Het CDA wil cultuur voor iedereen, niet bezuinigen op bibliotheken, voorzieningen in scholen en zorgcentra en gratis boeken lenen voor 
iedereen onder 18. Men steunt de komst WO-II Museum omdat dat aandacht voor de geschiedenis en het toerisme bevordert. Men 
noemt ook het opknappen van de Vereeniging, de realisatie van Bastei en Donjon om de geschiedenis verder in beeld te brengen. Men 
wil van de lokale omroep N1 een regionale omroep maken en wil dat de gemeente carnaval faciliteert waar mogelijk. Ook wil het CDA 
dat de grote instellingen hun rol als ketenintendant oppakken om de gehele cultuursector te versterken.
https://www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Gelderland/Nijmegen/Nijmegen_-_Stad_in_Beweging__CDA_Verkiezingsprogram_2014-
2018___1_.pdf 

De CU wijdt weliswaar een apart hoofdstuk aan cultuur maar het minste aantal beleidspunten. Zij zien in cultuur vooral een leerfunctie 
en ziet voor kunst een rol om geschiedenis levend te houden. Men maakt een onderscheid tussen ‘breedtecultuur’, wat voor de 
samenleving van belang is, en ‘topcultuur’, dat volgens de CU “belangrijk, maar niet noodzakelijk” is. maar geen overheidssteun nodig 
heeft. De CU wil ‘cultural governance’ in jaarverslagen van instellingen zien [dat is al regel bij structurele subsidieovereenkomsten], dat 
kunstenaars alleen op projectbasis subsidie krijgen, dat buurtbewoners participeren in kunst in de openbare ruimte, bibliotheken blijven 
steunen  en het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen.
http://nijmegen.christenunie.nl/l/library/download/599672?format=save_to_disk 

GN heeft de kortste cultuurvisie met slechts een aantal aandachtspunten. Zij noemen prominent historisch erfgoed en wil archeologische 



vondsten zichtbaar maken. Kunstenaars moeten gesteund worden en een plek krijgen. GN jonge kunstenaars aan Nijmegen binden. Men 
wil ‘stevigere samenwerking’ in de regio ook over de grens ter bevordering van toerisme en pleit men voor het ‘overwegen van een 
camping’.
http://www.gewoonnijmegen.nl/programma/ 



Samenvattend. De meeste partijen hebben het veelvuldig over samenwerken en zelden over kunstenaars. GL en SP hebben meer 
aandacht voor maatschappelijke aspecten, de VVD kijkt vooral naar commerciële aspecten. SP en GL noemen de kleinere initiatieven en 
amateurs, PvdA en D66 hebben het vooral over de rol van de grote instellingen. SP en CU willen bibliotheken behouden; GL, PvdA en 
D66 willen bibliotheekfuncties op scholen en wijkcentra zien. Veel partijen hebben in hun cultuurparagraaf ook (cultuur)historie 
opgenomen. Dit is nu een aparte portefeuille. Met name D66 en DNF verwijzen veelvuldig naar het belang van cultuurhistorie en PvdA, 
DNF en CDA daarbinnen specifiek het in de Vasim geplande museum.

Walter van der Cruijsen, 27 jan 2014


