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(leden).

1. Opening en kennismaking
Ton van der Winden opent de vergadering en heet allen welkom.
Vervolgens volgt een voorstelrondje en wordt de concept-agenda vastgesteld.
2. Mededelingen
a. Op 12 maart a.s. vindt een overleg plaats over de activiteiten rondom de opening van het fietspad op de
Afsluitdijk in 2024. Een muzikaal gezelschap bestaande uit Guus Pieksma (muziekmetguus@gmail.com)
en Annewiep Bloem (info@annewiep.frl ) is voornemens een evenement te organiseren, waarbij om de
1.000 meter een muziekstuk wordt uitgevoerd. Het gesprek is belegd tussen beide
kunstenaars, wethouder Theo Meskers en de beide duovoorzitters van het CPHK. Aangezien Margarite
Smit is verhinderd sluit Sebastiaan Fledderman aan. Vanuit het CPHK is André Lont voorstander van een
bredere opzet, gezien het nationale karakter.
b. Op 21 januari 2020 hebben Ton van der Winden en Margarite Smit - namens het CPHK - een gesprek
gevoerd met Johan Groeneweg van Yondr Group Holdings B.V. (ondersteuning datacenter).
Dit n.a.v. een gesprek van wethouder Theo Meskers en bedrijvencontactfunctionaris Caroline Bus. Johan
Groeneweg is op zoek naar verenigingen/instanties in Hollands Kroon, met name rond Middenmeer en
Wieringerwerf waar de datacenter gevestigd zijn, waar zij eventueel en donatie aan kunnen doen.
Gesproken is over de mogelijkheid van een bijdrage aan de Uitmarkt Hollands Kroon (een uitgebreidere
versie van de Netwerkdag). Na afloop van het gesprek hebben de beide voorzitters ook nog gesproken
over de eventuele mogelijkheid om de Cultuur- en aanmoedigingsprijs Hollands Kroon in stelling te
brengen.
Afgesproken is, dat het CPHK binnen een tijdsbestek van 2 maanden een concreet voorstel op tafel
legt en dit communiceert met Johan Groeneweg. (Actie: Margarite Smit en Ton van der Winden).
Alvorens daartoe over te gaan wordt het voorstel ter goedkeuring per mail voorgelegd aan alle leden van
het CPHK.
3. Verslag overleg d.d. 4 september 2019
Op pagina 2 wordt bij de Bibliotheek Op School basisschool De Tweewegen in Wieringerwaard toegevoegd.
Het verslag wordt – met inachtneming van deze beide wijzigingen - vastgesteld.

4. Concept-jaarplan 2020 CPHK
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Het concept wordt doorgenomen, waarbij de volgende opmerkingen worden gemaakt:
• Bij muziek staat de naam Ton van der Winden nog als contactpersoon genoteerd. Dit graag
schrappen.
• Bij cultureel erfgoed de naam van Josien Smit toevoegen.
• Bij 75 jaar bevrijding staan geen namen. Margarite Smit is hiervoor namens het CPHK het
aanspreekpunt, samen met Ton van der Winden.
• De Kunstweek wordt toegevoegd, met de vermelding dat jaarlijks hierbij wordt stilgestaan om te
bezien of het zinvol is hieraan deel te nemen.
Verder zijn de aanwezigen inhoudelijk akkoord met het concept.
Joop Luten kijkt nog naar de redactie van het concept en mailt het vervolgens aan iedereen toe.
(Actie: Joop Luten).
Tenslotte verzorgen de initiatiefnemers de eindredactie en voegen de financiële paragraaf toe (Actie: Jan
Hooiveld, Margarite Smit en Ted Moelker).
Verder wordt afgesproken, dat opstellers de definitieve versie aanbieden aan het gemeentebestuur en dit
plaatsen op de website CPHK.
Teneinde de vorderingen te kunnen monitoren wordt eveneens overeengekomen het jaarplan iedere
CPHK-vergadering te agenderen (Actie: Margarite Smit, Ton van der Winden en Eric Groot Antink).
5. Website en Facebook Cultuurplatform Hollands Kroon
Joop Luten doet verslag van de gemaakte vorderingen.
Leden CPHK
Inmiddels heeft Ruben van de Hoek zijn officiële benoeming als lid van CPHK ontvangen. Een bericht over
zijn benoeming is op de website en facebook geplaatst
De foto’s van de leden van CPHK zijn ook toegevoegd op die pagina. Ruben is ook gevraagd om een foto te
laten maken en twee regels tekst aan te leveren voor zijn visie "Waar staat CPHK voor?"
Inmiddels zijn er vier afleveringen van de animatieserie ‘Waar staat CPHK voor’ op Facebook verschenen.
Er volgen er nog een paar afleveringen in de komende periode.
Nieuwsberichten
Op de voorpagina van de website is nu ook een overzicht aanwezig van berichten. Elk bericht bevat veel
informatie over activiteiten die al kort vermeld zijn in de agenda. Ook wordt elk bericht ondersteund met
foto’s of video’s die de artiesten gepubliceerd hebben. Ook is er een overzichtspagina waar alle berichten
staan
Het is nu erg overzichtelijk, met kopjes en datum van publicatie en aantrekkelijk geworden. Kortom een
aanwinst.
Foto’s voor website
Inmiddels is Joop Luten begonnen met aanleggen fotobestand over cultuur in Hollands Kroon.
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Die foto’s kunnen we dan inzetten op website zodat de foto’s op de site regelmatig gaan wisselen om de
attractiviteit van de site te verhogen.

Facebook
Joop Luten publiceert wekelijks op Facebook de uitgebreide nieuwsberichten. De berichten op Facebook
hebben een groot bereik tussen de 100-1500 personen afhankelijk of de berichten verder gedeeld
worden.
Het aantal volgers van de Facebook pagina staat nu op 145. Komende periode gaat er een langere
intensieve advertentie campagne lopen voor meer volgers.
75 jaar Bevrijding
Een aparte pagina is gemaakt. De tekst is in feite een kopie van de website pagina van de gemeente op dit
gebied.
Prikbord
Een prikbordfunctie is ontwikkeld op de website van CPHK door Marieke Webdesign. Joop Luten heeft de
pagina getest. Het werkt maar hij vindt de vormgeving niet erg aantrekkelijk. Hieraan schijnt weinig te
doen te zijn.
De prikbordfunctie is nu ook operationeel op de website van CPHK. Ga naar https://cphk.nl/forums/
De lay-out blijkt niet verder in visuele zin aantrekkelijker gemaakt te kunnen worden. Er staan nu twee
test aanbiedingen in. Op de website en op facebook wordt aandacht gegeven dat deze functie nu
beschikbaar is. En dan moeten we ervaren hoe(veel) er gebruikt van gaat worden.
Ook is het een nadeel van huidige prikbord dat je eerst moet inloggen om een oproep te plaatsen of
aanbiedingen te bekijken. Dit werkt drempelverhogend.
Via de beeldbank van de beide musea zijn platte kunst foto’s bij webdesigner aangeleverd. Hiermee is het
mogelijk geworden om de afbeeldingen op de voorpagina van de CPHK-site wat te variëren. Dus elke keer
als men de start pagina bezoekt zal een enkele foto anders zijn waardoor het speelser wordt.
De webdesigner werkt nog aan 1 onderdeel m.b.t. de agenda. Zodra dat is afgehandeld zit haar werk erop
en kan het CPHK zich verder volop richten op de inhoud.
Joop Luten onderneemt zelf een poging om binnen Wordpress een pagina aan te maken waarop
aangemelde exposities langere tijd zichtbaar blijven.
6. Cultuurprijs gemeente Hollands Kroon
Ton van der Linden geeft aan dat het conceptvoorstel is gebaseerd op de Cultuurprijs van de gemeente
Eindhoven.
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Bij de bespreking van de hoogte van de geldbedragen worden de volgende opmerkingen geplaatst.
De vermelde prijzen lijken mij nogal fors, gelet op informatie uit het land:
-Cultuurprijs Emmen; bestaande uit oeuvreprijs en aanmoedigingsprijs. Deze laatste bedraagt 1000,-- en
een herinneringstrofee.
-Cultuurprijs Ede; eens per drie jaar een bedrag van € 5.000, --, een oorkonde en een kunstwerk.
-Cultuurprijs Zuidplas; mooi aandenken en winnaar mag € 850 euro toekennen aan een cultureel doel
naar keuze binnen de gemeente.
-Cultuurprijs Enkhuizen; een categorie per jaar, prijs van € 2.500, --.
-Cultuurprijs Achtkarspelen; € 1.000,-- cultuurprijs en € 500,-- aanmoedigingsprijs.
Ten aanzien van het Reglement cultuur- en aanmoedigingsprijs 2020 worden de volgende vragen gesteld:
- Algemeen: is het een idee om de categorieën te noemen waarop het betrekking heeft, zoals muziek,
podiumkunsten, etc.? Afgesproken wordt ‘gemeente’ te vervangen door ‘gemeenschap’.
- Artikel 1.1.Misschien goed om concreter te omschrijven, bijvoorbeeld bijzonder initiatief op het gebied
van kunst en cultuur, langdurige inzet kunst en cultuur in Hollands Kroon, betekenis geven aan kunst en
cultuur in Hollands Kroon. Als je het exacter gaat omschrijven wordt het te veel beperkt, aldus de
opstellers.
- Artikel 1.3. Van waar de bestaanstermijn? Op zich hoeft dat toch niets uit te maken?
- Artikel 2.3. Hoe en waar worden de genomineerden bekend gemaakt? Dit gebeurt op de website van het
CPHK.
- Artikel 2.7. Door wie (wethouder, burgemeester, voorzitter CPHK) wordt de prijs overhandigd?
Desgevraagd wordt aangegeven, dat hier (een vertegenwoordiger van) het College wordt bedoeld.
- Artikel 3.1. Op een desbetreffende vraag ‘Door wie wordt de jury voorgedragen?’ wordt geantwoord het
CPHK.
Afgesproken wordt, dat de geplaatste opmerkingen/kanttekeningen – voor zo ver nodig – worden
verwerkt in het conceptadvies, dat vervolgens aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd (Actie: Ton
van der Linden en Eric Groot Antink)
7. Voortgang Cultuureducatie
De Gemeenteraad heeft een jaar geleden besloten om een aanzet te geven tot versterking van de
cultuureducatie op de scholen in de gemeente Hollandskroon. Daartoe is aan Triade opdracht verstrekt
om een inventarisatie te maken van wat de scholen nodig hebben. En een voorstel te doen voor een
structureel aanbod. Dit heeft geleid tot samenwerking met Plein C/provincie in de vorm van een traject
van 2021 t/m 2024. De conclusie voor wat betreft eventuele deelname aan CmK3 luidt als volgt:
• IKC Spoorbuurt, RKBS de Marinx (Stichting Sarkon), ’t Span en de Triangel (beide Stichting Surplus)
voldoen aan de eisen die gesteld zijn in CmK2 als het gaat om visie op Kunst & Cultuur, borging in
lesrooster en een gediplomeerd ICC-ers. Het is gewenst om deze vier scholen zonder meer in
aanmerking te laten koen om mee te kunnen met CmK3.
• RKBS Titus Brandsma, RBS St. Antonius, van Stichting Sarkon en OBS de Mient van Stichting
Surplus hebben hun visie over kunst & cultuuronderwijs nog niet op orde.
• Op de St. Jan (Stichting Sarkon) is geen gediplomeerd ICC-er meer aanwezig.
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Het CPHK stelt het gemeentebestuur voor hiermee in te stemmen.
Bovendien lijkt het CPHK voor de bestendiging en begeleiding zeer wenselijk dat de 0,2 fte bij Triade voor
de duur van het traject in stand wordt gehouden.
Zodra het definitieve ‘Plan voor cultuureducatie met Kwaliteit 2020-2023 in Hollands Kroon’, inclusief de
financiële paragraaf, gereed is, wordt het toegezonden aan de leden van het CPHK.

Ted Moelker gaat samen met Marja Beemster de educatieve activiteiten op school in kaart brengen.
Francoise Kooistra heeft hiervoor reeds via de mail informatie uit haar onderzoek aangeleverd.
8. 75 Jaar Bevrijding
Conform afspraak heeft Margarite Smit verhalenvertelster Josje de Baat benaderd.
De tekst op de gemeentelijke website over het CPHK kan worden verwijderd. Verwijzing van de CPHK-site
naar de gemeentelijke websitepagina ‘75 Jaar Vrijheid’ – i.p.v. een opsomming van evenementen - is
voldoende.
9. Stadslied
Het CPHK ziet niets in het aanbod om een zgn. stadslied te introduceren in de plattelandsgemeente
Hollands Kroon.
10. Adviesraad HKU
In de vacature - ontstaan door het vertrek van het CPHK-lid André Lont - wordt nog niet voorzien.
Procedures en platform hebben momenteel voorrang.
De Adviesraad heeft wel aangegeven graag uitbreiding te willen, waarbij Cultuur & historie als een goede
aanvulling wordt gezien.
De voordrachten van de Adviesraad gaan dan naar het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging.
Het bestuur beoordeelt deze. De gemeente stelt daarna, na wederom een beoordeling, aan.
Aanbevelingen van het CPHK kan de manager van de HKU meenemen in de bijeenkomsten van de
Adviesraad.
11. Aanbevelingsbrieven
Het CPHK rekent het niet tot haar (kern)taak aanbevelingsbrieven te verstrekken.
12. Datum en locatie volgend overleg
De volgende data en locaties zijn:
• woensdag 15 april 2020, aanvang 19.30 uur, Dorpshuis ‘de Oude School’, Populierenlaan 23a,
1766 JD Wieringerwaard.
• dinsdag 26 mei 2020, aanvang 19.30 uur, ‘de Cultuurschuur’, Loggersplein 1, 1771 CE
Wieringerwerf.
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13. Rondvraag
a. Desgevraagd wordt op een vraag van Marja Beemster geantwoord, dat inwoners met een kleine
beurs een beroep kunnen doen op de regeling Meedoen Hollands Kroon. De gemeente maakt het
via deze regeling voor kinderen van 4 tot 18 en voor personen van 18 jaar en ouder mogelijk
om deel te nemen aan sport-, culturele- en onderwijsactiviteiten. Per jaar is € 375,-- per kind
en € 125,-- per persoon van 18 jaar of ouder beschikbaar. De regeling is bedoeld voor
personen/gezinnen met een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen. Zie verder
https://www.hollandskroon.nl/meedoen .
b. Binnenkort verschijnt de Wierbode (in 2020: 5x en in 2021: 10x). De nieuwe krant is
voortgekomen uit de samenwerking van de zakenclub en het burgerinitiatief ‘Wieringermare’ (een
groep mensen die zich inspant voor een nieuwe plaatselijke krant). Het blad wordt huis-aan-huis
bezorgd, ook in het buitengebied.
Daarnaast verschijnt ook nog het digitale nieuws op www.pewinieuws.nl
Tevens kan ook nog in het Niedorper Weekblad worden gepubliceerd, www.niedorperweekblad.nl
Hieraan zijn echter kosten verbonden, € 7,--/€ 10,--.
Het CPHK kan ook ‘op de kaart worden gezet’ via de streekomroep Regio Noordkop en/of
Noordkop Centraal, alsmede het NHD en het Schager Nieuwsblad (voorheen Omringexpres).
14. Sluiting
Ton van der Winden sluit om 22.00 uur de vergadering.
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