
 

 

Smartdoelen cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012-2015 
 
Geachte raadsleden, 
 
Deze nagezonden notitie bevat de vertaling van de ambities in de cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012-2015 in SMARTdoelen. In de cultuurnota staan 
nieuwe ambities voor de komende jaren gesteld. De activiteiten die daarvoor worden gestart zijn ook nieuw, waardoor er nog geen gegevens beschikbaar zijn. 
De prestatie-indicatoren worden vanaf dit jaar voor het eerst op deze wijze gemeten. 

 
Doel De gemeente ondersteunt een breed en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, draagt bij aan de instandhouding van dit aanbod en 

stimuleert actieve deelname van haar inwoners hieraan 
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l 1. In 2012-2015 wordt cultuur op diverse 

wijzen zichtbaar gemaakt. 
2. In 2012-2015 
komen culturele 
organisaties 
regelmatig bij 
elkaar. 

3. Kunst in de 
openbare ruimte blijft 
van hoge kwaliteit 

4. Scholieren nemen 
deel aan 
cultuureducatieve 
projecten. 

5. Ter ondersteuning 
en stimulering van 
culturele activiteiten 
blijft de mogelijkheid 
tot subsidiëring in 
stand. 

1.1 Uitvoeren communicatieplan cultuur 
(digitale informatie) 

2.1 In 2012 wordt 
een cultuurnetwerk 
opgericht. 

3.1 Jaarlijks onderhoud 
kunst in de openbare 
ruimte 

1.2 Jaarlijks onderzoek culturele infrastructuur 3.2 Jaarlijkse 
tentoonstelling in de 
Heemtuin 

1.3 In 2012 en 2014 wordt een burgerpanel 
onderzoek over cultuurbehoeftes van 
inwoners afgenomen 

3.3 Kunst of culturele 
projecten bij 
infrastructurele 
veranderingen 
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1.4 In 2012 onderzoeken van mogelijkheden 
voor tentoonstellingsruimtes, in lijn met het te 
ontwikkelen accommodatiebeleid. 

2.2 In 2013 wordt 
een eerste Uitmarkt 
georganiseerd. 

3.4 De Commissie 
kunstzaken adviseert 
over kunst en culturele 
projecten. 

4.1 Cultuureducatieve 
projecten voortzetten 
en stimuleren. 

5.1 Cultuurdoelen als 
basis voor subsidiëring 
 

1.2 Aantal respondenten 

1.3 Aantal respondenten 

2.1 Aantal 
bijeenkomsten 

3.1 Uitvoering 
onderhoudsplan 

4.1 Aantal leerlingen 

3.2 Beeldentuin 
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1.4 Aantal tentoonstellingsruimtes 2.2 aantal 
deelnemers 

3.3 Aantal projecten 

4.1 Aantal projecten 

5.1 Aantal vastgestelde 
subsidies 
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