Limburg: Nadruk op culturele tradities en meer ruimte voor nieuwe
cultuuruitingen voor jongeren
Cultuureducatie en -participatie
Het CDA pleit voor cultuurbeleid dat aandacht heeft voor gevestigde cultuur, maar ook openstaat voor nieuwe culturele (jongeren)stromingen. Iedere Limburger moet kunnen meedoen
aan cultuur en sport, daarom willen zij het Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld blijven(d)
ondersteunen. Er is aandacht voor groepen die moeilijker te bereiken zijn, zoals mbo’ers en
leerlingen in het speciaal onderwijs. Ook is er aandacht voor mobiliteit en toegankelijkheid om
de vergrijzende bevolking betrokken te houden met cultuur. Het CDA wil dat de provincie initiatieven ondersteunt die deze groepen in contact brengen met cultuur. Een focuspunt van het
CDA is muziekeducatie.
In dat opzicht komt het plan voor cultuureducatie overeen met de PvdA, dat zich focust op talentontwikkeling, met bijzondere aandacht voor de popcultuur, jonge makers en samenwerkingen tussen professionals en amateurs. Bibliotheken en cursushuizen moeten (financieel)
worden gesteund omdat dit de voedingsbodem is voor talentontwikkeling.

De beleidsplannen van D66 sluiten hierop aan: ook zij willen dat met cultuureducatie kinderen
hun talent kunnen ontwikkelen op allerlei terreinen. D66 wil in de komende periode verder
vormgeven aan één programma voor talentontwikkeling, in een doorlopende leerlijn van basis- naar middelbare school. Belangrijk is voor D66 daarbij het verbinden van de buitenwereld
met de school.
De SP focust zich op het instandhouding van het huidige diverse aanbod, door gemeenten
hierin te ondersteunen. De SP vind dat iedereen in Limburg moet kunnen genieten van kunst
en cultuur, onafhankelijk van inkomen. Voor kinderen en leraren willen ze de provinciale musea gratis toegankelijk maken.
Vitaliteit en leefbaarheid

Alle politieke partijen benadrukken de rol van cultureel erfgoed in het creëren van historisch
besef. Het CDA wil een nieuw en breed publiek aanspreken door meer onderlinge samenwerking en vernieuwing te bevorderen; via de nieuw opgerichte Coöperatie Erfgoed Limburg. De
provincie moet zich extra inzetten om monumentale (kerk)gebouwen te behouden en passende herbestemmingen te vinden.

De VVD streeft dezelfde doelen na, maar legt meer nadruk op benodigde economische steun
buiten de overheid om. Meertaligheid en kennis van het Limburgs zijn ook onderwerpen die bij
alle partijen leven.
D66 vind dat voor een aantrekkelijke woonomgeving het verhaal van Limburg moet worden
verteld, bijvoorbeeld door de beleving van erfgoed. D66 heeft hierbij ook aandacht voor het digitaliseren van het erfgoed.

Het CDA heeft binnen cultuurbeleid veel aandacht voor (historische) culturele evenementen en
nieuwe cultuuruitingen die jongeren aantrekken.
Een economische blik op cultuur

Voor het CDA is er genoeg geïnvesteerd in gebouwen en hun uiterlijk, en is het nu tijd om te investeren in cultuur in en rondom die gebouwen. Het CDA zet onder andere in op grote evenementen en (muziek)festivals. Culturele instellingen die een meerjarige subsidie ontvangen van
de provincie (bijvoorbeeld de drie Limburgse musea) moeten meer eigen inkomsten genereren uit sponsoring van bedrijven en crowdfunding, als aanvullen op de provinciale subsidie.
Ook de VVD wil doorgaan met initiatieven om culturele instellingen meer eigen omzet te laten
genereren. Waar mogelijk willen zij de private sector stimuleren om bij te dragen aan het lokale (culturele) leefklimaat.
Samenwerken in Europees verband

D66 wil dat de provincie nieuwe, creatieve ideeën niet alleen omarmt maar er ook actief naar
op zoek gaat: grensoverschrijdend denken en cross-sectorale samenwerking met creatieve industrie, kunstopleidingen en andere partijen binnen de Euregio moedigen ze aan.
De PvdA wil ervoor zorgen dat – in overleg met Rijk en gemeenten – gesubsidieerde organisaties hun culturele producties in de provincie, maar ook nationaal en internationaal kunnen tonen en ontwikkelen. Ook hier is weer speciale aandacht voor co-producties van professionals
en amateurs.
De VVD wil de lobby voor een Euregionale museumjaarkaart voortzetten. Ook de andere partijen spreken zich positief uit over samenwerking op Europees niveau en binnen Euregionaal
verband, maar zijn niet duidelijk hoe ze dit willen vormgeven.
(Bronnen: de beschikbare vastgestelde partijprogramma’s tot en met 21 januari 2018: D66,
CDA, SP, VVD)

