
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Cultuurvisie "Cultuur maakt Maastricht,  Maastricht maakt Cultuur" 

Datum 08 oktober, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5 Sport, cultuur en recreatie 

Behandelend ambtenaar HMJL Koolen 
Telefoonnummer: 043-350 5274 
helmy.koolen@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad vergadert over de nieuwe Maastrichts cultuurvisie ‘Cultuur maakt 
Maastricht - Maastricht maakt cultuur’ vast.  De drie pijlers van de nieuwe 
cultuurvisie zijn: iedereen kan maken, meemaken en leren. De visie biedt 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, sluit aan op de landelijke ontwikkelingen in 
het cultuurbeleid en geeft inhoud aan het onderscheidende profiel van 
Maastricht binnen de stedelijke cultuurregio Zuid. 

Vorm bijeenkomst Rondetafelbijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Deze visie is tot stand gekomen na een intensief participatietraject sinds 2018, 
met sectoroverleg binnen de stedelijke cultuurregio Zuid, expertmeetings, de 
evaluatie met het culturele veld van de innovatieagenda cultuur, 2 
stadsgesprekken (15 en 29 juni) en een stedelijk cultuurdebat (31 augustus). 
De uitvoering van de visie gebeurt door het college, dat de bestaande 
beleidsregels zal actualiseren en aanvullende raadsvoorstellen zal formuleren. 

Inhoud  Maastricht wil iedere inwoner gelegenheid bieden om cultuur mee te maken. 
Dat wil zeggen maken als professional of als amateur en meemaken in de 
betekenis van beleven. Daarvoor nodigen we de in Maastricht ruim aanwezige 
professionele kunstenaars uit om zich tot de stad te verhouden en inwoners 
actief te betrekken en ruimte te geven om hun eigen verhalen vorm te geven 
en te presenteren. Daarbij ontsluiten we het in Maastricht zo ruim aanwezige 
cultureel erfgoed als inspiratiebron. We zoeken samen met professionals en de 
grote verscheidenheid aan amateurverenigingen naar nieuwe wegen om zij die 
tot nu toe nog niet meedoen ook te betrekken. 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Informeren en in dialoog te gaan met de stad 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, Culturele organisaties, zowel professioneel als amateurverenigingen en 
inwoners van Maastricht die belangstelling hebben voor cultuur. 

Vervolgtraject Na de stadsronde zal de cultuurvisie in de raadsronde besproken worden ter 
voorbereiding van besluitvorming door de raad in de raadsvergadering. 

 


