
 

Harmonieplein, het culturele hart van Maarssen 
 

Samenvatting: Er is in het culturele domein meer aanbod dan vraag naar ruimte, maar een 

podiumfunctie ontbreekt.  Er liggen kansen in het bundelen van culturele activiteiten op 

verschillende knooppunten. Op die manier wordt het Harmonieplein (en omgeving) een 

place-to-be. Het daarvoor benodigde cultureel ondernemerschap is beschikbaar. Volgende 

stap: versterk het lokale netwerk en inventariseer de thans beschikbare ruimtes.   

 

Deze notitie doet verslag van een verkenning die ik begin 2016 heb uitgevoerd naar de wijze 

waarop de functies kunst, cultuur en welzijn een plek kunnen krijgen rond Harmonieplein. Dit  

in samenhang met de beoogde gebiedsontwikkeling. Eerst heb ik zo’n 15 afzonderlijke 

gesprekken gevoerd met lokale partijen. Daarna zijn deze partijen samengekomen in een 

bijeenkomst op 20 januari in Open Hof;  een aantal aanvullende partijen zijn toen ook 

aangeschoven. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de partijen  die hebben 

meegedaan aan de gesprekken en/of de gezamenlijke bijeenkomst. Op basis van gesprekken, 

bijeenkomst en eigen observaties heb ik deze verkennende notitie samengesteld. 

 

Aanbod van ruimte 

 

Uit een rondgang langs partijen, komt het beeld naar voren dat er veel ruimte is. Hier volgt een 

kort opsomming van het beschikbare aanbod: 

 Open Hof: diverse ruimtes (6), deze zijn redelijk bezet maar kan nog veel beter, is bereid te 

investeren in andere sfeer en in de grote (kerk)zaal. 

 Snavelenburg: verpleeghuis aan de andere kant van de Straatweg, uiteenlopende ruimtes 

zijn beschikbaar; willen graag meer activiteiten naar zich toe halen; ligt echter geïsoleerd. 

 Dorpskerk: prachtige kerk; gebruiksmogelijkheden echter beperkt; erg duur om te 

verwarmen. 

 Trefpunt: statig herenhuis naast Dorpskerk met aantal verhuurbare ruimtes, redelijk bezet 

maar kan nog beter. 

 ’t Honk: meer informele voorziening met twee verhuurbare ruimtes; bezetting redelijk, kan 

nog beter. 

 Westhill, nu oefenruimte van Voetlicht (niet bezocht). 

 Kunstencentrum: nu erg goed bezet; de gymzaal komt na de realisatie van een nieuwe 

sportzaal overdag vrij voor andere activiteiten. 

 Heilig Hartkerk: grote kerk; geschikt voor (muzikale) activiteiten, gebruiksmogelijkheden 

zijn echter beperkt, geen wekelijkse eucharistievieringen meer. 

 Pastorie: wordt nu slechts incidenteel gebruikt; commerciële kansen gelet op ligging aan 

Vecht. 

 Bibliotheekgebouw: wordt slechts gedeeltelijk gebruikt voor bibliotheek, meer dan 50% is 

beschikbaar voor andere activiteiten. 

 

Daarnaast zijn er in de scholen - na vernieuwbouw, maar ook daarvoor - ruimtes beschikbaar 

voor nevengebruik.  En tenslotte is er ook in het commercieel vastgoed rond Harmonieplein 

sprake van overmaat. Er zijn inmiddels wel plannen voor transformatie van een deel van dit 

vastgoed naar woningen. Nieuwe leegstand kan zich snel weer voordoen. In de huidige markt 
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liggen de huurprijzen op een betrekkelijk laag niveau. Ook daar liggen dus kansen voor 

maatschappelijke initiatieven die ruimte zoeken.  

 

Mijn conclusie is dat er een aanzienlijk aanbod van ruimte beschikbaar is. Een groot deel is 

alleen op periodieke basis beschikbaar, maar een ander deel kan ook op permanent gebruikt 

worden. Hoe verhoudt deze overmaat zich echter tot de ruimtebehoefte? 

 

Vraag naar ruimte 

 

De vraag naar ruimte komt met name van partijen die tot op heden gebruik maken van de 

locatie aan de Kuyperslaan, Brandweerkazerne en - langer geleden - van ’t Zand. Ik wil 

noemen: 

 Theaterschool De Rest heeft zo’n tien theatergroepen en zoekt na definitieve verkoop 

van Brandweerkazerne naar nieuwe locatie. 

 Theater- en musicalverenigingen als De Firma, Maskerade, Maarssen ‘32 en Voetlicht 

zoeken ruimte; de ruimtebehoefte is wisselend; bijna allemaal zouden ze graag in 

Maarssen optreden, sommige zoeken daarbij ook een oefenruimte en tevens is 

opslagruimte (voor decorstukken e.d.) vaak een punt van zorg.  

 ICSV, de islamtische vereniging Stichtse Vecht zoekt ruimte voor een nieuw sociaal-

cultureel centrum. Die ruimte wil ze graag delen met andere partijen. Voor de 

gebedsruimte die vijfmaal per dag open staat voor gebed is dat overigens lastig te 

organiseren. Met zo’n centrum is ook de vereniging As-salam geholpen die nu nog 

ruimte heeft aan de Kuyperslaan.    

 Grafisch Atelier Maarssen zoekt nieuwe ruimte voor haar activiteiten; deze ruimte 

dient – gelet op de aard van hun materiaal en werkijze – een permanente ruimte te 

zijn. 
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 Stichting Speelotheek en Speelgoedbank zoeken een ‘kinderveilige’ ruimte voor beide 

activiteiten. Het gata om ruimte voor opslag en uitleen; bij voorkeur op zichtlocatie. 

 

Ongetwijfeld zijn er meer clubs en instellingen in het culturele domein die zoeken naar 

geschikte(re) ruimte. Vooralsnog hebben deze zich niet gemeld bij de Gemeente. De urgentie 

lijkt daarom niet erg hoog te zijn. 

 

Wie vraag en aanbod in samenhang beschouwt, kan vaststellen dat op het eerste gezicht er 

meer aanbod aan ruimte is dan vraag. Kwantitatief lijkt er geen tekort. Wie kwalitatief kijkt, 

ziet wel een specifieke behoefte waarin het bestaande aanbod niet voorziet. 

Op de eerst plaat betreft dat een podiumfunctie. Er is in Maarssen (dorp) nergens een 

betaalbare podiumvoorziening beschikbaar sinds ’t Zand haar beleid heeft omgegooid. Geen 

van de partijen die ik in het kader van deze verkenning heb gesproken, maken daar nog 

gebruik van. Veel clubs wijken voor hun (half)jaarlijkse uitvoeringen uit naar plaatsen als 

Breukelen, Nieuwegein en De Meern. Daarmee ‘lekken’ energie en geld het dorp uit. Het totaal 

aantal uitvoeringen van instellingen, verenigingen en scholen loopt gemakkelijk in de tientallen 

evenementen per jaar. Dat stelt wat voor! 

Op de tweede plaats wordt het ontbreken van laagdrempelige daghoreca genoemd. Waar kan 

je overdag terecht voor een kopje koffie en een praatje? Bovendien is er behoefte aan een 

natuurlijk trefpunt voor de ‘culturele scene’. 

Daarnaast zijn nog twee specifieke zaken naar voren gebracht. Dat is de behoefte aan 

opslagruimte voor theatergroepen (met name decorstukken) en de behoefte aan een 

islamitische gebedsruimte.  

 

Gebiedsontwikkeling 

 

Rond Harmonieplein heeft de Gemeente een proces van gebiedsontwikkeling ingezet. De 

stedenbouwkundige plannen zijn nog niet bekend; wel zeven bouwstenen. Vanuit het culturele 

perspectief zijn de belangrijkste twee bouwstenen: 

 Een aantrekkelijk en levendig ontmoetingsplein; een aantrekkelijk en levendig plein 

waar ontmoeting kan plaatsvinden. 

 Hotspot voor culturele en welzijnsorganisaties; het gebied op en rondom het 

Harmonieplein als hotspot voor bijvoorbeeld bibliotheek, mediatheek, VVV, klein 

theater/bioscoop, podium voor toneel/zang/dans, stichting Jeugdpunt, grafisch atelier, 

sociaal wijkteam, ontmoetingsruimte, kunstencentrum, overdekte markt. 

 

Ondernemerschap 

 

Wat mij verder is opgevallen dat er veel (maatschappelijk) ondernemerschap beschikbaar is. 

Dat ondernemerschap is zichtbaar bij de kerken, bij culturele instellingen als bibliotheek en 

kunstencentrum, maar ook bij lokale ondernemers die in de combinatie van cultuur en horeca 

(commerciële) mogelijkheden zien. Dit maakt het voor de gemeente mogelijk om te kiezen 

voor een faciliterende en stimulerende rol.  

 

Aandachtspunt is de onderlinge concurrentie tussen aanbieders van ruimtes. Deze 

concurrentie is in beginsel niet verkeerd; ze geeft energie. Om die energie echter optimaal aan 
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te wenden, is het gewenst dat aanbieders  zoveel mogelijk complementair aan elkaar zijn. Dat 

vraagt dat zij een eigen, onderscheidend profiel kiezen. Bij dat keuzeproces kan de gemeente 

een (licht) regisserende rol vervullen. 

 

Scenario’s  

 

Op basis van gesprekken en bijeenkomst zie ik een toekomst voor het Harmonieplein als 

culturele hart van Maarssen(dorp). Het ingezette proces van gebiedsontwikkeling schept 

nieuwe kansen daarvoor. Zo’n hart is overigens meer dan een plek waar uiteenlopende 

organisaties een dak boven hun hoofd vinden. Op de schaal van Maarssen is het een place-to-

be; daar moet het gebeuren!  

Die positie van cultureel hart kan via verschillende scenario’s gerealiseerd worden. Ik 

onderscheid er drie. 

 

1. Versterken lokale netwerk 

De gezamenlijke bijeenkomst liet zien dat nadere kennismaking direct veel oplevert. Door het 

lokale netwerk beter te laten functioneren kunnen vragers en aanbieders elkaar sneller vinden 

en om tot zaken te komen. Die zaken kunnen bestaan uit het (ver)huren van ruimte, maar ook 

uit het delen van faciliteiten (denk aan verlichting en geluid), samen optrekken bij het 

organiseren van culturele activiteiten en eventueel fondsenwerving. Dit scenario is relatief 

eenvoudig te organiseren. Zoek daarbij aansluiting bij partijen die op dit gebied al iets willen 

ondernemen. 

Nadeel van dit scenario is dat  het ontbreken van specifieke ruimtes niet direct wordt opgelost. 

Wie gaat bijvoorbeeld investeren in een lokale podiumfunctie. Misschien kunnen er nadere 

afspraken gemaakt worden tussen aanbieders en vragers van ruimte die uitzicht geven op een 

meerjarige kasstroom. Dan nog is het twijfelachtig of deze aanbieders in staat zijn om geheel 

op eigen kracht te investeren. Daar is wellicht meer voor nodig. 

 

2. Focussen op knooppunten 

Het tweede scenario kiest voor een beperkt aantal ‘knooppunten’ waar de toekomstige sociale 

en culturele activiteiten op een natuurlijke wijze samenklonteren.  Belangrijk is dat de 

knooppunten een onderscheidend karakter hebben, zodat ze niet in concurrentie met elkaar 

komen, maar vooral complementair zijn. 

 

Ik zie de volgende knooppunten voor me: 

 

 Open Hof: knooppunt met sterk sociaal profiel gericht op ontmoeting en informatie, 

maaltijdvoorziening, actieve samenwerking met Careijn, Jeugdpunt, tienercentrum, 

ICSV en wijkteam, mogelijke werkplek/uitvalsbasis van sociale professionals1. 

Uitdagingen zijn: 

o grote zaal multifunctioneler en neutraler maken (weghalen banken; 

verplaatsen orgel); 

o gebouw meer uitnodigend en toegankelijk maken vanuit dorpszijde; 

                                                           
1 Het is denkbaar dat een aantal zorg- en welzijnsactiviteiten in het Careyngebouw aan de Gaslaan op 
termijn een plek krijgen in Open Hof. Dan ontstaat in dit pand, dat naast het Kunstencentrum ligt, 
ruimte voor culturele activiteiten of (gewoon) wonen. 
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o iets doen aan (gedateerde) uitstraling, sfeer en horeca-aanbod. 

 Kunstencentrum:  knooppunt met sterk cultureel profiel met accent op performing 

arts. Het gonst er voortdurend van culturele activiteiten. Zo mogelijk met klein 

theatertje dat tevens oefenruimte is van verenigingen en theaterschool. Wellicht ook 

de toekomstige thuisbasis van theaterschool De Rest. Uitdagingen zijn: 

o locatie toegankelijker en zichtbaarder maken; zoeken naar (fysieke) verbinding 

met ‘nieuwe’ Harmonieplein; 

o benutten van gymzaal overdag na oplevering van nieuwe sportzaal. 

 Nieuwbouw2 voor bibliotheek/expositieruimte/grand café: een knooppunt met een 

sterk educatief profiel in aansluiting op de missie van de bibliotheek om een open 

kennis- en informatieplatform voor de gemeenschap te willen zijn. De horeca beschikt 

over zonnig terras, een leestafel en – zo mogelijk - een expositieruimte3. Uitdagingen 

zijn: 

o slimme beheerformule zorgt er voor dat bibliotheek met beperkte middelen 

hele dagen open kan zijn; 

o meer doen met minder m2. 

 

Daarnaast is ook de nieuwe scholenlocatie zo’n knooppunt. In dit geval een knooppunt van  

onderwijs en opvang. Het zou mooi zijn als de scholen actief gebruik (gaan) maken van de 

andere voorzieningen rond Harmonieplein.  Bovendien zorgt dat voor extra levendigheid in het 

gebied. 

 

Minder voor de hand liggende knooppunten zijn de locaties van de Ichtus gemeente, de Heilig 

Hartkerk en Snavelenburg. Deze locaties liggen wat verder af van het Harmonieplein. Voor de 

pastorie van de Heilig Hartkerk geldt bovendien dat daar tal van andere mogelijkheden (denk 

aan zijn, die passen bij de agenda van de gemeente. Denk aan een kleinschalig hotel of wonen 

voor ouderen met een hogere zorgbehoefte. Voor de Snavelenburg  gloort op de langere 

termijn een interessante kans als woningbouwlocatie. 

 

Het knooppuntenscenario gaat er van uit dat de ontbrekende voorzieningen, in het bijzonder 

de podiumvoorziening, wel gerealiseerd worden. In het kunstencentrum zou ter plaatse van de 

huidige gymzaal een klein, intiem theatertje gerealiseerd kunnen worden. Voor wat grotere 

optredens is de grote zaal van Open Hof ook een optie. Nader onderzoek dient uit het wijzen 

hoe de podiumfunctie het beste ondergebracht kan worden: in het Kunstencentrum, in Open 

Hof, elders, of via een combinatie van locaties.  

Daarnaast blijven Dorpskerk en Heilig Hartkerk beschikbaar voor (grotere) concerten. 

 

Alles onder één dak 

Een derde scenario, alles onder één dak, wil ik afraden. Het is denkbaar om de brede 

schoolontwikkeling aan te grijpen om ook functies in de sfeer van welzijn en cultuur (podium, 

bibliotheek) daarin onder te brengen. Op vele plaatsen in Nederland zijn zulke brede 

                                                           
2 Via slimme fasering dient het mogelijk te zijn om de bibliotheek zonder tijdelijke herhuisvesting ‘door 
te schuiven’ naar nieuwbouw. 
3 Misschien is ook de Speelotheek een mogelijke bewoner van zo’n knooppunt; maar Open Hof is 
wellicht ook kandidaat. 
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multifunctionele accommodaties (MFA) gerealiseerd. Lang niet altijd blijken deze MFA’s een 

succes. Er zijn ook grote nadelen aan verbonden 

 de kosten liggen zowel bij realisatie als bij exploitatie vaak hoger dan gebruikelijk; 

 de procesmatige complexiteit is hoog en kan de ontwikkeltijd ongunstig beinvloeden; 

 zo’n ontwikkeling beconcurreert de bestaande aanbieders van ruimte; 

 de ontmoetingsfunctie van Harmonieplein wordt ondermijnd: de multifuntionele 

accommodaties ‘trekt’ het (sociale) verkeer naar binnen. 

 

Vanuit de sociale en culturele opgave bezien is het wenselijk dat bij de gebiedsontwikkeling 

met een aantal zaken rekening wordt gehouden. Ik kom tot drie specifieke aanbevelingen: 

 Zorg voor faciliteiten (licht, podium, opslag e.d.) om festivals en andere evenementen 

in zomer mogelijk te maken. 

 Intensiveer zo veel mogelijk de woonfunctie (op bovenverdiepingen). Meer bewoners 

geeft leven in de brouwerij, vergroot de sociale veiligheid en geeft voorzieningen een 

groter economisch draagvlak. 

 Creeër en/of benadruk de verbindingen met de sociale en culturele locaties die in de 

buurt van het Harmonieplein liggen. 

 

Financiën 

 

Per scenario plaats ik hier een aantal opmerkingen over de financiële aspecten ervan.  

Het versterken van lokale netwerk, scenario 1, vergt een beperkte investering in tijd en geld en 

past goed bij de ‘faciliterende’  rol van gemeente.  

 

Het knooppuntenscenario bouwt voor een belangrijk deel voort op datgene wat er al is. Dat is 

gunstig. Het realiseren van een podiumfunctie kost echter geld. Als potentiele huurders zich 

durven te committeren, maakt dat het doen van investeringen gemakkelijker. Open Hof heeft 

zich in deze al proactief opgesteld. Ook de Nieuwe Vaart heeft laten zien dat zij ondernemend 

kan en durft te opereren. Een sluitende business case is echter de basis van alles. Het 

knooppuntenscenario voorziet ook in een combinatie van bibliotheek en horeca, zo mogelijk 

aangevuld met atelier en expositieruimte. Daarvoor dient, samen met een potentiele 

horecaondernemer, een geïntegreerd concept te worden ontwikkeld waar vierkante meters en 

personeel slim gedeeld worden. De residueel te bepalen m2-prijs kan daarna meegenomen 

worden in de uitvraag van één van de nieuwbouwprojecten voor het nieuwe Harmonieplein. 

 

Het Alles onder één dak scenario is verreweg het meest kostbare scenario. De gemeente is niet 

bereid om, buiten haar verplichtingen op het gebeid van onderwijshuisvesting,  daarin te 

investeren. Wie zou dat dan wel moeten doen? Woningcorporaties hebben dat in het verleden 

gedaan, maar zijn hiervoor niet meer in de markt. Zoals eerder gezegd raad ik dit scenario af. 

 

Hoe verder op korte termijn 

 

Uit de bijeenkomst op 20 januari kwam een tweeledige behoefte naar voren; die van een 

nadere inventarisatie en een nadere kennismaking.  Deze zijn tot op zeker hoogte te 

combineren. Ik zie twee samenhangende acties voor de korte termijn: 
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 een 'koude inventarisatie' van (overtollige) ruimte en van (ruimtebehoevende) 

activiteiten via een goed gestructureerd vragenformulier. In dit formulier gaat het om 

de behoefte naar m2, faciliteiten, sfeer, vergunningen e.d.  

 een 'warme inventarisatie' via een excursie langs alle beschikbare objecten met borrel 

na afloop; ik denk in het bijzonder aan  

o Open Hof 

o Dorpskerk en nevengebouwen 

o Heilig Hartkerk en pastorie 

o Kunstencentrum 

o Careijngebouw (naast Kunstencentrum) 

o Bibliotheek 

o Snavelenburg 

o toekomstige schoolgebouwen (gesprek met scholen over concept PvE) 

 

Na zo’n inventarisatie kunnen partijen beter overzien waar ze staan en wat de kansen zijn. Ook 

het proces van gebiedsontwikkeling is dan hopelijk weer een stap verder. Een nadere afweging 

tussen het lichte scenario 1, het versterken van het netwerk, en het wat zwaardere scenario 2: 

inzetten op een beperkt aantal knooppunten, kan dan beter gemaakt worden. Het is ook goed 

mogelijk dat beide scenario’s versmelten. 

 

Middellange termijn: opstellen business plannen 

 

Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie en de ambities van betrokken partijen zie ik 

voor de daaropvolgende fase een rol voor de eigenaren en/of beheerders van de locaties. Via 

een (business) plan kunnen zij dan beoordelen wat de programmatische, ruimtelijke en 

financiële mogelijkheden van hun locatie zijn. Zo’n plan dient tevens duidelijk te maken wat er 

van andere partijen (beoogde huurders, gemeente, e.a.) verwacht wordt. 

 

Als het gaat om het knooppunt met bibliotheek/expositieruimte/grand café ligt het voor de 

hand dat de gemeente als gebiedsontwikkelaar en als eigenaar van de huidige bibliotheek daar 

zelf een centrale rol in vervult. Vervolgens kan de gemeente ditzelfde business plan inzetten bij 

de selectie van een ontwikkelaar voor het betreffende (deel)gebied.  

 

Voor de andere knooppunten en locaties acht ik het belangrijk dat het voortouw voor een 

eventueel business plan bij de betrokken partijen zelf ligt. Vanuit haar faciliterende rol kan de 

gemeente zo’n proces wel actief ondersteunen, bijvoorbeeld met de (gedeeltelijke) 

bekostiging van externe ondersteuning.  

 
Tot besluit 
 
Tot zover mijn observaties en adviezen. Het is goed denkbaar dat ik niet compleet ben geweest 
en hier en daar zaken onzorgvuldig zijn geformuleerd. Mijn excuses daarvoor. Ik vertrouw er 
op dat in een volgende stadium de gelegenheid zich zal voordoen om eventuele 
tekortkomingen van dit rapport  recht te zetten. Ik heb deze verkenning met veel plezier 
uitgevoerd en wens alle betrokkenen een vruchtbare dialoog toe bij het vervolg. 
 
Marc van Leent, de Wijkplaats, 10 februari 2016 (1 november 2016 definitief gemaakt)  
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Bijlage 1: overzicht betrokken partijen 

 

Toneelgroep Voetlicht  

contactpersoon:  M.Nollen, secretariaat@toneelgroepvoetlicht.nl, 0346-565608 / 06-

22419820 

 

Theatergroep Maarssen ’32   

contactpersoon: Ria Dijkers, info@maarssen32.nl, 0346-562898 

 

Musicalvereniging de Firma 

contactpersoon: Mark Heijsman, m.j.heijsman@gmail.com, 06-12139428 

 

Theaterwerkplaats De REST 

contactpersoon Jasper Hoogenboom, info@derest.nl, 06-22028867  

 

Toneelvereniging Maskerade  

info@theatergroepmaskerade.nl, 0346-564031 

 

Stichting Jeugdpunt  

contactpersoon: Ellis van Tilburg, 06 -1012 0162, EvT@jeugd-punt.nl  

 

Grafisch Atelier Maarssen. 

Secretariaat Tine Beker gam.secr.1978@gmail.com , 0346-554246  

 

Islamitisch Centrum Stichtse Vecht 

Contactpersoon: Adnan L'Houfi , media@icsv.nl, 06 85 408 416 

 

Kunstencentrum / Nieuwe Vaart 

contactpersoon: Reinold van Zijl (directeur), 030-6772423, reinoldvanzijl@nieuwevaart.nl  

 

Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 

contactpersoon: Eric de Haan, 06-54906308, e.de.haan@bibliotheekavv.nl 

 

Open Hof 

contactpersoon: Jaap Fokker, 0645252539, fokker16@ziggo.nl 

 

Heilig Hart kerk 

contactpersoon: Hans Stam, 0618943760, hansstam53@gmail.com 

 

RTV Stichtse Vecht.  

Contactpersoon: Eric Loman, 0346-550480, eric.loman@gmail.com 

 

Speelotheek Maarssen 

Contactpersoon: Lucas Schansman (voorzitter), 06-25153092, info@speelotheek-maarssen.nl 

 

Sociaal Wijkteam Gemeente Stichtse Vecht. 
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contactpersoon: Lennart de Vries (teamleider), 0346-254023, 

lennart.de.vries@stichtsevecht.nl 

 

Careijn, verpleeghuis Snavelenburg 

Contactpersoon: Joke Schokker (regiomanager), j.schokker@careyn.nl, 06 13928088 

 

Ichtus Gemeente 

contactpersoon: Jaap Scherphof, t103905@telfort.nl 

 

Van der Schaft catering (beheer ’t Honk en Trefpunt) 

Sandra van der Schaft:  0346-561676 /  06-20965707,  trefpuntmaarssen@gmail.com. 

 

Le Brasseur  

contactpersoon: Otto Brouwer, 0346 830 382 info@le-brasseur.nl 

 

Gemeente Stichtse Vecht 

contactpersoon Cultuur: Miriam van Gelder,  

contactpersoon Gebiedsontwikkeling: Bas Keuper,  
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