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Geachte leden van de Gemeenteraad van Maastricht, 

In Nederland staan én makers én kunst- en cultuurpodia door de gevolgen van COVID19 onder 
grote druk. Veel makers in het toneel- en theatersegment komen niet rond. Podia, van musea 
tot festivals, werken zeer hard om 2020 alsnog aan het einde van het jaar met zwarte cijfers af 
te kunnen sluiten. Dit allemaal gaat niet zonder steun van politiek en beleidsmakers. Juist van 
hen wordt immers daadkracht verwacht in tijden van crisis. Gelukkig is de consument minder 
somber dan is ingeschat, en houdt vertrouwen in het kunst- en cultuuraanbod. Dit is te 
herleiden aan de eerste golf van ticketverkopen nadat podia voor kunst en cultuur hun deuren 
weer openen. Het vertrouwen van de consument alleen zal niet de dramatische daling in 
inkomsten in de kunst- en cultuursector keren. 

Nog van voor de uitbraak van COVID19, dateert het voornemen van de Gemeente Maastricht 
op kunst en cultuur te bezuinigen, o.a. Bureau Europa. Nu er sprake is van een grote 
dienstverleningsopgaaf van politiek en beleid, om veel segmenten die door de gevolgen van 
COVID19 getroffen zijn te helpen, daarbij valt te denken aan de horeca, de transportsector 
inclusief haar dienstverlening, de zorg en het onderwijs, is het herzien van de voornemens op 
de bezuinigingen op de kunst- en cultuurbranche, evident. Dit geldt daarom ook voor uw 
voornemens om op Bureau Europa te korten. 

Graag gaan we met u als stadspartner in gesprek, en ontvouwt de academie voor beeldende 
kunsten aan het Herdenkingsplein haar ambities naar buiten te treden. Bij deze ambitie hoort 
een actieve relatie met Bureau Europa. Hoe dan wijst de komende tijd uit als de ambitie verder 
concreet wordt uitgewerkt, met het nadrukkelijk gegeven dat de gemeente Maastricht als 
partner van Bureau Europa blijft. Een gemotiveerde opvatting dat te willen is in het 
tijdsgewricht van nu de enige passende, niet een hieraan onttrekkende beweging.  
Wat goed is voor de zwerm is goed voor de bij, sprak Marcus Aurelius (121-180 na Chr). Wij 
wachten uw uitnodiging af om het gesprek te voeren op welke wijze Bureau Europa voor ons 
allemaal blijft behouden. 
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In afwachting van uw antwoord, 

Met vriendelijke groet, 

Director Maastricht Academy of Arts 

 




