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Cultuur van onderop
De culturele sector in Sittard-Geleen kent veel energie en potentie. Er is een grote diversiteit aan
kleinschalige initiatieven, zowel nieuw als langjarig, waar de dialoog met het publiek succesvol
wordt gevoerd. Cultuur van onderop is geen vervanging van professionele organisaties maar een
bijdrage aan het culturele veld in Sittard-Geleen; laat duizend bloemen bloeien.
Daarbij kan de gemeente een faciliterende en ondersteunde rol vervullen, bijvoorbeeld door het
bijdragen aan de beschikbaarheid van fysieke ruimtes of het organiseren van ontmoeting. Een
concreet voorbeeld daarvan zijn culturele cafés die in het verleden zijn georganiseerd. Hierbij geldt
een waarschuwing dat de culturele initiatieven van onderop niet geïnstitutionaliseerde mogen
worden. Wel kan er worden samengewerkt in PR en praktische zaken.
Een deel van de energie gaat verloren in tegenstellingen en ervaren frustratie. Hoe kunnen de
‘cultuur van onderop’ (bottum-up) en de ‘cultuurinstituties’ (top-down) elkaar versterken?
Waarde van cultuur
De toegevoegde waarde van cultuur is het vergroten van de mentale ruimte en het versterken van
onderlinge verbondenheid. Die creativiteit mag schuren. De verbondenheid wordt in het huidige
landschap in Sittard-Geleen soms gemist.
Er ligt een opdracht bij het culturele veld om weer de aansluiting te vinden bij mensen die zijn
afgehaakt. De hele piramide moet in de gemeente aanwezig zijn: zowel cultuureducatie en
talentontwikkeling (basis van de piramide) en de professionele instellingen.
Cultuur kent ook een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de stad, de trots van
inwoners op hun stad en onderlinge verbondenheid. Daarmee ligt er ook een belangrijk verband
tussen cultuur en het (toeristische) profiel van de stad. De waarde van kunst en cultuur moet (ook)
worden beoordeeld op de maatschappelijke impact, in plaats van enkel op bezoekerscijfers.
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Samenwerken aan een gezamenlijk profiel
Niet iedereen voelt zich betrokken bij de culturele instellingen in de stad. Men ervaart dat met het
samengaan van diverse culturele instellingen in de Domijnen, de individuele identiteiten van de
instellingen verloren zijn gegaan. Er is behoefte aan onderlinge uitwisseling en een gezamenlijk
profiel. Voorwaarde hiervoor is inzicht in het aanbod in de gemeente, zowel professioneel als door
amateurs. Dit vergrote inzicht zal vanzelf leiden tot meer afstemming.
Sittard-Geleen wil een aantrekkelijke gemeente zijn en daarmee mensen behouden en toeristen
aantrekken. Wat is de bijdrage van cultuur daaraan? De aanwezigen ervaren een gemis aan een
gemeenschappelijk beeld van het profiel van Sittard-Geleen op het gebied van kunst en cultuur.
Deze visie moet in gemeenschappelijkheid worden georganiseerd.
Daarnaast komt er een evaluatie van het huidige cultuurbeleid. In het coalitieakkoord wordt weinig
over het thema cultuur benoemd. Het cultuurbeleid van de gemeente moet flexibel genoeg zijn om
in te kunnen spelen op deze vragen uit het veld.
Een aantal aanwezigen geeft aan initiatief te willen nemen voor het vervolggesprek. Relevante
vragen daarbij zijn: wat is de culturele kracht van Sittard-Geleen? Wie zijn we nu, en waar wil je
natuurlijk? Willen we alle culturele functies behouden? Welke vorm van samenwerking in de regio
zien wij?
Het thema ‘profiel van de stad’ is in diverse andere gesprekken over het coalitieakkoord aan bod
gekomen.
Stakeholders nemen het voortouw
De oogst van de discussie is dat er een basis is ontstaan om met elkaar het gesprek vanuit een
open houding aan te gaan. Dat heeft alleen betekenis als daar een vervolg op komt. De volgend
gespreksdeelnemers/stakeholders nemen het initiatief voor vervolggesprekken.
•
Paul Moerel is initiatiefnemer voor het gesprek over popmuziek
•
Robert van Lanschot en Bart Jan de Graaf zijn initiatiefnemers voor het gesprek over
museale kunst
•
Bert Dahmen en Michael Wauters zijn initiatiefnemer voor het gesprek over de verbinding
met zorg en sport
•
Guus Janssen is initiatiefnemer voor het gesprek over cultuurhistorie
•
Cees Sterk is initiatiefnemer voor het (voorlopig interne) gesprek over de rol van
cultuurinstituties
In het leggen van verbindingen, het verstrekken van informatie en het faciliteren van gesprekken
blijft de gemeente een actieve rol invullen.
Aanspreekpunt gemeente:
Denis Crompvoets
M: 06.51219673
E: denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Bijlage 1: beeldverslag
Bijlage 2: deelnemerslijst
Bijlage 3: processchema
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BIJLAGE 1

BEELDVERSLAG

Gespreksleider Jan Mans geeft ruimte aan de
forse emoties die loskomen in het gesprek
over de cultuur in Sittard-Geleen. Na
anderhalf uur zijn deze voldoende aan de orde
geweest en ontstaat er energie om te spreken
over gezamenlijke stappen voorwaarts

Dhr. Frits Benjamins helpt de discussie
met een inleiding over het thema ‘cultuur
van onderop’. Bart Jan de Graaf leest een
inhoudelijke bijdrage voor van Willy Dols,
die er helaas niet bij kan zijn. Het leidt tot
vragen als: Wat is cultuur in SittardGeleen? Hoe zijn de ‘cultuur van de
kunsten’ en de ‘cultuur van de
samenleving’ (o.a. met sport, gezondheid,
tradities) met elkaar verbonden?

Jan Mans komt aan het eind van de
discussie toe aan de vraag: wie neemt nu
het initiatief? Na een half uur verkennen
van deze vraag, steken 5 personen hun
vinger op. Zij gaan op een onderwerp het
voortouw nemen om het gesprek te voeren
over cultuur in Sittard-Geleen
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
Vertegenwoordigers cultuursector


















Paul Moerel (Stichting Popmuziek Limburg)
Huub Ehlen (Ad Mosam
Bert Dahmen (KL-IK)
Michael Wauters (KL-IK)
Bart Jan de Graaf (Podium Babel)
Cees Sterk (RvT De Domijnen)
Helen Hendriks (Artamuse)
Frits Beckers (Podium Babel)
Netty Beckers (Podium Babel)
Robert Jan van Lanschot (Vrienden van het Domein)
Leo Kruijts (Theater Karroessel)
Jos Roes (Theater Karroessel)
Marcel Simonis (Pitboel Theater)
Guus Janssen
Albert Groot
Jan Salden
Jos Thelen

Overig


Jan Mans (gespreksleider)

College




Wethouder Jos Bessems
Wethouder Leon Geilen
Wethouder Pieter Meekels

Ambtelijke organisatie
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Annelieke Bergink
Jan Miltenburg
Jos Laugs
Denis Crompvoets
Gert-Jan Kusters

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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