
Aan onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
Per email 

Sittard-Geleen, 23 oktober 2018 


Beste ouder(s) en leerling,


 
Deze brief is bedoeld om jullie te informeren. 
Vragen weg te nemen. 
En aan te sporen. 
Tot actie. 
 
Jullie hebben vast een heleboel vragen, wij ook. Dat mogen jullie gerust weten. 
Jullie kunnen ook iets heel eenvoudigs doen om in actie te komen. Fijn hè.  
 
Vrijdag 19 oktober j.l. heeft de gemeente Sittard-Geleen out of the blue(s) 
aangekondigd alle subsidie voor muziek en dans stop te willen zetten. Vanaf 2020. 
Binnen 4 jaar tijd. 
Die aankondiging is gedaan via de media. Voor ons dus ‘een donderslag bij heldere 
hemel’, in de herfstvakantie. Wij konden jullie daarom helaas niet eerder informeren. 
 
De aankondiging is een voornemen; er is nog geen besluit genomen. Dat besluit 
gaat genomen worden in de raadsvergadering van 13 en 14 november 2018.  
Binnen nu en 3 weken dus. 
De beste kans om het besluit te beïnvloeden en de raadsleden te overtuigen dit 
voorstel van tafel te vegen is onze eigen achterban activeren, jullie dus. 
 
De belangrijkste feiten op een rij:


• Momenteel maken er in totaal  1.400 leerlingen gebruik van ons muziek- en 1

dansonderwijs: van baby’s van 6 maanden met een ouder/verzorger tot senioren 
van boven de 75 jaar. U en/of uw kind(eren) hoort/horen daar ook bij.


• Via allerlei schoolprogramma’s maken jaarlijks zo’n 5.800 leerlingen actief 
kennis met muziek, dans en andere vormen van cultuur (theater, film enz.).


• Daarnaast leiden wij zowel leden als orkestleiders/dirigenten op van zo’n 30 
harmonieën en fanfares in de Westelijke Mijnstreek met elk gemiddeld 20 
leden. Wederom zo’n 600 muzikanten en muzikale leiders.
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• Wij organiseren en/of participeren met onze docenten, leerlingen en orkesten 
jaarlijks aan gemiddeld 150 evenementen, festivals en concerten.  

Wat betekent dit voornemen voor u en/of uw kind(eren) 
Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voornemen betekent dat het einde van 
Artamuse.  
Dag muziekonderwijs. Dag dansonderwijs. Dag cultuureducatie.  
Zo simpel is het.  
Als er wordt besloten de subsidie voor muziek- en dans af te schaffen zullen we een 
langzame dood sterven.  
 
 
Wat kunnen jullie doen: Actieplan! 
De komende 3 weken staan in het teken van actie voeren. Daar hebben we jullie ook 
bij nodig en elke inwoner en/of burger die Artamuse ONVERVANGBAAR vindt. 
 
Onze top 5 actie suggesties, waarvan wij hopen dat jullie een of meerdere persoonlijk 
gaan toepassen om dit proces positief te beïnvloeden: 

1. Jullie zienswijze per email of per print opsturen aan het gemeentebestuur 
van Sittard-Geleen. Wat er officieel in een Zienswijze moet staan, staat in 
bijlage 1. 
Als u het lastig vindt om zelf een tekst te maken, maak gebruik van onze 
standaard tekst (zie bijlage 2).  

2. Een mail of een brief sturen naar de gemeente Sittard-Geleen via deze link: 
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Contact/Bel_me_terug 

Ook hiervoor mag de standaard tekst gebruikt worden (zie bijlage 2).  

3. De bijgevoegde poster (bijlage 3) zichtbaar thuis ophangen. En liefst uw 
buren vragen dit ook te doen. Uw steun en standpunt zijn zeer welkom.  

4. Op donderdag 1 november meedoen met de LIVE muziekactie 
‘IARTAMUSE’ voor het Stadhuis in Geleen, Markt 1. De exacte tijd is bij ons 
overmorgen pas bekend. 

5. Op vrijdag 2 november vanaf 08.00 uur meedoen met de WhatsApplaus 
actie via m: 06-55 46 35 35. Via WhatsApp stuurt u dan het volgende bericht 
aan de gemeente SG: Applaus voor het Raadslid dat zich ‘hart’ maakt 

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Contact/Bel_me_terug
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voor Artamuse! 

6. Op maandag 5 november vanaf 08.00 uur meedoen met de IARTAMUSE 
Facebook actie via https://www.facebook.com/sittardgeleen  
Jullie mogen daarvoor onze standaard banner gebruiken, te vinden op 
www.artamuse.nl Zelf een banner maken of een tekst met foto posten op de 
Facebookpagina van de gemeente Sittard-Geleen mag natuurlijk ook! Als we 
dat allemaal op 5 november doen is de impact het grootst. Vermeld bij de 
post de hashtag #IARTAMUSE.  

Bijlage 1 Zienswijze 
 
Over een ontwerpbesluit van de burgemeester, het college van burgemeester en 
wethouders of de raad kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. In het definitieve 
besluit kan het bestuursorgaan rekening houden met die zienswijzen.

 
Het Zienswijze formulier is te downloaden via:  

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Klacht_bezwaar_en_beroep/Zienswijze_indienen


U dient in te vullen: 
• Plaats en datum

• Het ontwerpbesluit van vrijdag 19 oktober 2018, verzonden via de media

• STANDAARD TEKST


De inhoud van het ontwerpbesluit komt er in het kort op neer: 
Dat de gemeente Sittard-Geleen voornemens is om alle subsidie voor het muziek- en 
dansonderwijs aan Artamuse stop te zetten. 


• STANDAARD TEKST


Ik ben het niet eens met het ontwerpbesluit omdat:  
Het muziek, dans en cultuureducatie onderwijs zoals Artamuse dat inhoudelijk invult 
en organiseert is uniek, onmisbaar en onvervangbaar voor Sittard-Geleen. Artamuse 
doet zoveel meer dan ‘muziek en dansles geven’. Zo ontwerpt Artamuse o.a. 
doorlopende leerlijnen voor leerlingen in het basisonderwijs. Daarmee legt de 
gemeente Sittard-Geleen (in)direct de basis voor alle muzikanten uit de pop, rock, 
klassieke en HaFaBra wereld. Daar mag je als gemeente trots op zijn, maar niet 
zonder het besef van de enorme expertise en organisatiekracht erachter die dat 
mogelijk maakt. Artamuse hoort bij het culturele hart van Sittard-Geleen. Samen met 
de uitgesproken steun van de gemeenten Beek, Stein, pleiten wij om de 
AORTAMUSE van de Westelijke Mijnstreek open te houden!


• Met vriendelijke groet / Handtekening / Naam en adres / Telefoonnummer


DE INGEVULDE ZIENSWIJZE INDIENEN KAN OP DE VOLGENDE MANIEREN 

https://www.facebook.com/sittardgeleen
http://www.artamuse.nl
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Klacht_bezwaar_en_beroep/Zienswijze_indienen
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Digitaal indienen met uw DigiD: 
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Klacht_bezwaar_en_beroep/Zienswijze_indienen/
Zienswijze_indienen_met_DigiD


Per email sturen naar: info@sittard-geleen.nl  
 
Per post naar: 
Gemeente Sittard-Geleen, 
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 18 / 6130 AA Sittard 
 
Afgeven bij: 
Stadswinkel, Markt 1, Geleen.  

Bijlage 2 Standaardtekst 
 

Het muziek, dans en cultuureducatie onderwijs zoals Artamuse dat inhoudelijk invult en 
organiseert is uniek, onmisbaar en onvervangbaar voor Sittard-Geleen. Artamuse doet 
zoveel meer dan ‘muziek en dansles geven’. Zo ontwerpt Artamuse o.a. doorlopende 
leerlijnen voor leerlingen in het basisonderwijs. Daarmee legt de gemeente Sittard-Geleen 
(in)direct de basis voor alle muzikanten uit de pop, rock, klassieke en HaFaBra wereld. Daar 
mag je als gemeente trots op zijn, maar niet zonder het besef van de enorme expertise en 
organisatiekracht erachter die dat mogelijk maakt. Artamuse hoort bij het culturele hart van 
Sittard-Geleen. Samen met de uitgesproken steun van de gemeenten Beek, Stein, pleiten 
wij om de AORTAMUSE van de Westelijke Mijnstreek open te houden!


Bijlage 2 Actieposter! 

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Klacht_bezwaar_en_beroep/Zienswijze_indienen/Zienswijze_indienen_met_DigiD
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Klacht_bezwaar_en_beroep/Zienswijze_indienen/Zienswijze_indienen_met_DigiD
mailto:info@sittard-geleen.nl

