Wat willen Politieke Partijen met Cultuur in Maassluis?
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De Culturele Raad Maassluis (CRM) heeft alle verkiezingsprogramma’s bekeken om te zien
wat de politieke partijen aan plannen hebben voor Kunst en Cultuur bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder een beknopte samenvatting, daarna een weergave van
de cultuur onderdelen in de diverse verkiezingsprogramma’s.
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Enkele partijen besteden veel aandacht aan hun plannen voor kunst en cultuur (CDA,
PvdA, en VSP), anderen in minder detail (VVD, MB en CU) en Groenlinks en Forum
voor Maassluis heel beperkt. Met name het verkiezingsprogramma van GL bevat
nauwelijks enige tekst over kunst en cultuur.
Meerdere partijen hechten belang aan (het voortbestaan van) goede voorzieningen
zoals de Bibliotheek (VVD, CDA, PvdA, VSP, MB, CU, GL, Forum), Muziekschool
(VVD, CDA, PvdA, VSP, Forum), Jeugdtheaterhuis (VSP), Theater Koningshof
(VVD, CDA, PvdA, VSP, D66) en musea (VVD, CDA, VSP, MB, CU). De
bibliotheek uitsluitend positief, Koningshof positief kritisch.
Opvallend is dat veel partijen het belang van jeugd en cultuur / onderwijs &
talentontwikkeling actief in hun programma opnemen (VVD, PvdA, VSP, MB, CU,
D66, Forum). Soms met specifiek aandacht voor muziekonderwijs, soms specifiek
aandacht voor historie.
Het stimuleren en faciliteren van (culturele) evenementen wordt expliciet door CDA,
PvdA, MB, en D66 benoemd. Sommigen noemen expliciet ook de benodigde
financiën (CDA, MB).
Kunst in de openbare ruimte wordt door enkele partijen naar voren gebracht (CDA,
PvdA). Door enkele partijen wordt de sociale betrokkenheid van bewoners
(community art) naar voren gebracht (CDA, PvdA, Forum). Anderen noemen ook
specifiek het regelen van budget bij (nieuwe) bouwprojecten (CDA)
Onderhoud van kunst in de openbare ruimte wordt genoemd bij VVD en CDA
Het belang en ondersteunen van verenigingen wordt door VVD, PvdA, VSP, CU
expliciet benoemd.
Het cultureel erfgoed in de vorm van de sleepboot(haven) en het historische centrum
worden als belangrijk speerpunt gezien door VVD, CDA, PvdA, VSP, CU MB en D66
Onderhoud van beeldbepalende gebouwen en monumenten wordt belangrijk gevonden
door CDA, PvdA, CU, D66

-

Verder is opvallend dat meerdere partijen stellen dat de gemeentelijke cultuurvisie
[met een concreet actieplan] verder moet worden uitgevoerd (VVD, PvdA, MB, CU).
Helaas wordt dat zelden concreet ingevuld.

Enkele concrete punten die de CRM aantrof in de programma’s:
-

VVD wil dat de gemeente tegen redelijke tarieven atelierruimte beschikbaar maakt
CDA wil een stimuleringsfonds voor kleine initiatieven
CDA wil een benchmark onderzoek laten uitvoeren voor cultuur.
Muziekonderwijs op scholen (PvdA, VSP)
PvdA wil onderzoeken hoe meer bevolkingsgroepen betrokken kunnen worden bij
Kunst en Cultuur
VSP wil de kindermonumentendag opnemen in het Cultuurmenu.
MB wil vergunningen voor kleinschalige culturele initiatieven makkelijker en sneller
maken.
Christenunie vraagt specifiek aandacht voor financiële ondersteuning voor kinderen
uit arme gezinnen.
Christenunie vraagt aandacht voor balans tussen creativiteit en goede smaak en
fatsoen.
D66 wil ruimte bieden aan kunstenaars en creatieve ondernemers
D66 wil een talentenfonds
GL wil een architectuurprijs introduceren

Daarnaast wordt de rol van en de samenwerking met de Culturele Raad Maassluis positief
benoemd door meerdere partijen (VVD, CDA, PvdA, VSP).

Uiteraard wil de CRM ook de komende periode weer samen met het college en de
gemeenteraad werken aan een bruisende kunst & cultuursector in Maassluis.

