
 
 

 

Cultuur verbindt buiten 
 

 



 
 

 

Cultuurplein Vuurtorenplein 
 

2019 staat in het thema van Cultuur Verbindt. Het is een uitgelezen kans om in dit jaar een 

cultureel plein te organiseren op het Vuurtorenplein. Ofwel, Cultuur verbindt Buiten.  

 

Noordwijk heeft een rijk cultureel verenigingsleven, kwalitatief goede culturele evenementen 

en een goede culturele infrastructuur. Dit is een goede basis voor de ambitie voor het 

uitbouwen van een energiek cultureel klimaat in Noordwijk, met een aanbod dat gevarieerd 

en interessant is voor bewoners en bezoekers.  

 

Daarnaast voert gemeente Noordwijk een actief cultuurbeleid, te weten: Sterren voor 

Cultuur. Een van de uitvoeringsprogramma’s in het beleid is het programma: Cultuur in de 

Buitenruimte. Het beleefbaar maken van cultuur in de buitenruimte waarbij het opzetten van 

een pleinprogrammering centraal staat. Zo is het idee ontstaan om een Cultuurplein te 

realiseren op het Vuurtorenplein.  

 

Het plan is om gedurende drie weekenden in september een markt  te organiseren met een 

cultureel tintje. We streven naar een diverse en toegankelijke programmering waarbij geen 

act te gek of te kleinschalig is. Wij nodigen jullie uit  om met ideeën te komen. Wij zijn met 

name opzoek naar vernieuwing in het aanbod van markten in Noordwijk. Zo zijn er al vele 

Ibizamarkten, toeristenmarkten en tuinmarkten georganiseerd. Wij denken juist meer aan:  

 

- Kunstmarkt 

- Antiek en curiosa markt 

- Boekenmarkt 

- Vinylmarkt 

- Theatermarkt  

- Noordwijkse ambachten / streekmarkt 

- Schildermarkt  

- Et cetera 

 

Naast het organiseren van een markt, is het van belang dat er een (lokale) culturele 

invulling is als versterking op de markt. Ook daar kunnen verschillende invull ingen aan 

worden gegeven. Nodig bijvoorbeeld de lokale kunstenaren uit om hun werk te presenteren.  

Biedt een podium aan lokale koren, opera, fanfare, percussie bands, toneel, klederdracht en 

nog veel meer.  



 
 

 

Het mooie aan cultuur is dat het enorm divers en breed inzetbaar is. Wij verwachten dan 

ook out of the box creativity!  

Type evenement 
 

In Noordwijk zijn er drie type evenementen:  Lokale evenementen, Onderscheidende 

evenementen en Beeldbepalende evenementen. Wij zijn opzoek naar een combinatie van 

lokaal en onderscheidend. 

 

Lokale evenementen zorgen voor levendigheid en gezelligheid in Noordwijk. Het zijn 

evenementen met een laagdrempelig karakter. De doelgroep en uitstraling van zo’n 

evenement is een overwegend lokaal publieksbereik dat tenminste 500 bezoekers trekt. De 

lokale evenementen worden vooral voor én door Noordwijkers georganiseerd.  

 

Bij onderscheidende evenementen betreft het evenementen die zich onderscheiden ten 

opzichte van andere evenementen in de regio en zijn hierdoor in staat media -aandacht en 

waardering op te wekken. De doelgroep van zo’n evenement is een regionaal publiekbereik 

dat de identiteit van Noordwijk versterkt met tussen de 500 en 5000 bezoekers.  

 

Lokaal door het benaderen van culturele partijen uit de gemeente Noordwijk voor invulling 

voor het culturele programma. Onderscheidend door het plaatsen van marktkramen met een 

cultureel tintje. Met deze combinatie verwachten wij bezoekers te kunnen trekken in de 

maand september.  

 

Wat bieden wij? 
 

Wij bieden een locatie in het toeristische hart van Noordwijk, het Vuurtorenplein. Onder de 

noemer, Cultuur verbindt buiten. Op de volgende data: 

 

Zaterdag 14 en zondag 15 september  

Zaterdag 21 en zondag 22 september  

Zaterdag 28 en zondag 29 september  

 

Er is veel beschikbare ruimte op het vuurtorenplein voor de markt waarbij het eerste 

weekend gratis is. Voor de overige dagen geld het volgende precario tarief:  

 

Per m² of een gedeelte daarvan, per dag                     €    3,46 



 
 

 

 

Dit is exclusief de ruimte die benodigd is voor het podium.  De ruimte die nodig is voor een 

podium biedt de gemeente Noordwijk gratis aan.  

Tevens bieden wij per weekend een bedrag van maximum €2000,- om een podium (inclusief 

techniek) te huren voor minimaal 2 lokale culturele activiteit per dag. Het staat vrij om het 

podium ook voor andere (niet lokale) doeleinden in te zetten. Een podium mag een 

dansvloer, paviljoen o.i.d. zijn, maar het liefste wel met een overkapping (overdekt).   

 

Ten slotte biedt de gemeente ondersteuning aan met het in contact brengen van lokale 

culturele verenigingen.  

 

Wat verwachten wij van u? 
 

De benodigdheden voor de markt (kraampjes, overkappingen etc) zijn voor eigen 

organisatie. Er moet nagedacht worden aan slechtweer voorzieningen. 

 

Voor de drie markten moet een evenementenvergunning worden aangevraagd. Los hiervan 

moet voor elk soort podium door de organiserende partij een aparte vergunning worden 

aangevraagd bij de gemeente Noordwijk.  

 

Dee aanvraag voor het organiseren van deze markten dienen voorzien te zijn van een 

ingevuld en ondertekend aanvraagformulier evenementen . 

 

Beoordeling 
 

De aanvragen die een goede opzet/motivering van het beoogde evenement bevatten krijgen 

de voorkeur ten opzichte van concurrerende aanvragen. Het plan wordt beoordeeld op de 

volgende onderdelen. 

- omschrijving van de verschillende (cultureel getinte) markten.  

- Doelgroep bepaling per markt 

- Marketingplan om deze doelgroepen te benaderen 

- Voorbeelden van de culturele invulling.  

- Programmeringsplan met lokale cultuurorganisaties.  

- Voorbeelden podia 

- Grootte van de markt 

- Slechtweervoorziening 



 
 

 

Het projectteam van het themajaar Cultuur Verbindt beoordeeld  of de ingezonden plannen 

voldoen aan de bovenstaande onderdelen. Haalbaarheid, organisatiekracht, culturele 

verbinding en creativiteit staan hierbij centraal.   

 

Daarnaast worden de aanvragen worden getoetst aan de specifieke weigeringsgronden en 

de algemene weigeringsgronden zoals deze in de APV staan omschreven. Hierbij wordt 

eveneens de adviezen betrokken die worden uitgebracht door diverse disciplines zoals 

politie, brandweer, handhaving etc.  

 

Als er meerdere plannen voldoen aan bovenstaande criteria worden de aanvragers 

onderling in contact gebracht om te na te gaan of er een mogelijk heid is tot samenwerking. 

Wanneer samenwerking niet mogelijk is,  wordt er door middel van een loting, besloten 

welke organisatie de vergunning verleend krijgt.  

 

Wanneer een indiener na het doorlopen van een bepaalde stap afvalt, wordt hij hiervan in 

kennis gesteld met een weigeringsbesluit.  

 

Creativiteit gewekt? 
 

Heb jij de organisatiekracht om 3 verschillende markten met lokale culturele invulling  

te realiseren en wil je de uitdaging aangaan om het vuurtorenplein in september om t e 

toveren naar een Cultuurplein? 

 

Stuur dan voor 30 mei 2019, jouw plan op en wie weet staat jouw concept in september op 

het Vuurtorenplein. 

 

 

Anita van Klaveren     Natascha van der Wal   

Cultuurmakelaar      Beleidsmedewerker kunst en cultuur  

a.vanklaveren@noordwijk.nl    n.vanderwal@noordwijk.nl 

06 430 365 53      071 36 60 000 
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