
Samenvatting stadsgesprekken Cultuurvisie, 15 en 29 juni 2019 
 
Eerste stadsgesprek: cultuur maken 
 
Cultuurmakers zijn cruciaal voor onze stad: ze geven een hedendaagse identiteit aan Maastricht, ze inspireren 
en verwonderen, ze confronteren en ze agenderen thema’s uit de samenleving. Iedereen, amateur of 
professional, is een potentiële cultuurmaker. Door cultuurmakers te verbinden met de wijken en de verhalen 
van de bewoners ontstaat maatschappelijke betekenis. Er liggen grote kansen om meer mensen bij cultuur te 
betrekken via het verbinden van kunst met erfgoed. Door bewust ruimte en waardering te bieden aan 
cultuurmakers versterken we de aantrekkelijkheid van de stad voor de makers en daarmee ook voor alle 
inwoners en de bedrijven. 
 
Hoe geven we jonge cultuurmakers ruimte? Door ze in ruime mate te programmeren, experiment toe te staan, 
en een eerlijk speelveld te creëren. Daarvoor is het belangrijk dat cultuur gemaakt kan worden in betaalbare 
werkplaatsen, broedplaatsen of incubators. Hiermee raken we ook de rol van de gemeente: die kan zorgen 
voor een productieve culturele omgeving, waar samenwerking wordt gestimuleerd en waar voorzieningen 
betaalbaar en toegankelijk zijn. Waar initiatieven organisch kunnen ontstaan en de kans krijgen om te groeien 
en niet op voorhand afgeknepen worden door regelgeving, de eis van verplicht sluitende businessplannen of 
door gebrek aan (gemeentelijke) ambitie. 
 
Die culturele ambitie van Maastricht mag groter: de stad is internationaal en divers geworden, maar dat is nog 
onvoldoende zichtbaar in evenementen of programmering. De stad systematisch openstellen als residentieplek 
of stageplek voor (internationale) kunstenaars biedt hiervoor kansen. Kunstenaars hebben zelf ook een 
verantwoordelijkheid voor het cultuurklimaat. Ze kunnen elkaar helpen bij subsidieaanvragen, marketing en 
productiewerk. De podia en gezelschappen kunnen teasers en trailers programmeren van collega’s. Inzetten op 
wie nog niet meedoet en wegen zoeken om die actief te betrekken is noodzakelijk. 
 
De gemeente moet niet zozeer zelf opdrachten geven, maar juist meer ruimte maken voor verschillende 
uitingen, voor echte innovatie en kan door goede informatievoorziening en één loket voor cultuurmakers 
hieraan bijdragen. Investeren in goede voorzieningen moet, maar dat kan ook ruw of casco, en daardoor 
betaalbaar blijven. De gemeente moet werken aan een goede mix van opleiden, wonen en werken, het 
stimuleren van de samenwerking tussen amateurs en professionals en moet cultuur uitspelen als kernwaarde 
voor onze citybranding. 
 
Tweede stadsgesprek: mee-maken en beleven. 
 
Het tweede gesprek bevestigde de lijn van het eerste: ruimte geven, transparant zijn over je rol als gemeente 
(wat doet de gemeente, wat is aan anderen?) en dynamiek stimuleren. Als stad moeten we de luiken openen 
naar de eigen buurten, de regio en de Euregio. Maar beperk je niet tot één dominante cultuuruiting, Maastricht 
kan uitblinken door alternatieve cultuurvormen echt ruimte te geven en cultuur in de buurten te verankeren.  
 
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid staan aandacht voor kwaliteit niet in de weg, integendeel. Ze vragen 
om nieuwe kwaliteiten en vaardigheden van kunstenaars en instellingen. Het - in Maastricht ruim voorhanden - 
bestaande erfgoed kan inspiratiebron zijn voor eigentijdse vormen van cultuurparticipatie en productie. 
 
Om het aantrekkelijke culturele klimaat ook op langere termijn te verzekeren, moet systematisch ingezet 
worden op cultuureducatie (vanaf het jonge kind) en moet de regeldruk verminderen. Er is er nood aan 
cultuurcoaches en stadsregisseurs. Die rollen kunnen door de gemeentelijke culturele instellingen vervuld 
worden, op voorwaarde dat de sleutels van die instellingen ook aan de stad en de jongeren worden gegeven.  
 
De internationale gemeenschap in de stad is breder dan de studenten of de Engelstaligen: laat die nieuwe 
diversiteit zien. Toon het op straat, op de pleinen, in plaats van louter achter de muren van de 
cultuurinstellingen. Maak een groot divers en multidisciplinair cultureel stadsfestival, van, door en voor 
iedereen. 
 



Mee-maken gebeurt bovendien niet meer alleen in de fysieke ruimte van de stad: vooral jonge cultuurmakers 
bewegen zich in de digitale ruimte en die hebben we vooralsnog niet op ons netvlies. De nieuwe cultuurvisie zal 
ook daarvoor plaats moeten bieden. 

 


