
       

  

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg 

aan de Geul 

  

 Valkenburg aan de Geul, 25 oktober 2022 

  

Betreft: Artikel 32 brief VVD over muziekonderwijs op basisscholen (schriftelijke 

vragen krachtens Art.32 Reglement van Orde) 

  

  

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,  

  

Onlangs heeft de VVD kennis genomen van een leuk en waardevol initiatief 

aangaande muziekonderwijs op de basisschool in onze centrumgemeente 

Maastricht. Dit initiatief willen wij graag met u delen en u tevens enkele vragen stellen 

aangaande muziekonderwijs op de basisschool. 

Het initiatief: op de Bernard Lievegoed basisschool in Maastricht werd er gedurende 

10 weken aan elke leerling van groep 6 ( ongeveer 35 kinderen) 1 uur per week 

muziekles gegeven. De kinderen mochten uit een aantal verschillende instrumenten 

kiezen zodat zij gezamenlijk een orkestje konden vormen voor het slotconcert na de 

10 weken.  Ervaring was niet vereist en de lessen werden gegeven door leden van 

de Harmonie Ster van Maastricht. Aan het einde van deze 10 weken kregen de 

kinderen de mogelijkheid om verder te gaan bij de harmonie in een ‘Blazersklasje’ 

om zodoende uiteindelijk in te kunnen stromen bij de Harmonie Ster van Maastricht. 

 

De VVD meent dat dit initiatief meerdere voordelen heeft;  

• kinderen kunnen op een zeer laagdrempelige manier ervaring op doen en 

kennismaken met muziek  

• dat het stimuleren van het maken van muziek voor de persoonlijke 

ontwikkeling van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze 

samenleving, van essentieel belang is 

• de verschillende Harmonieën hebben de mogelijkheid om (met minimale inzet) 

nieuwe leden te werven 

• Muziek draagt bij aan de algemene ontwikkeling van kinderen. 

  

De fractie Valkenburgse VVD heeft de volgende vragen: 

  



Vraag 1) Zijn er dergelijke initiatieven op (alle) basisscholen in Valkenburg aan 

de Geul? Zo ja, welke verenigingen zijn er bij betrokken en welke uitvoering 

hebben deze initiatieven? 

 

Vraag 2) Indien er geen of niet afdoende initiatieven op alle basisscholen zijn, is 

het College bereidt contact op te nemen met de Bernard Lievegoed basisschool 

en/of de Harmonie Ster van Maastricht om de lessons learned op te halen? 

  

Vraag 3) Bent u bereid om deelnemende verenigingen, mogelijkerwijs in de 

vorm van het verlenen van aanvullende subsidie, te stimuleren om 

bovenstaande initiatieven mogelijk te maken/te continueren? 

 

Vraag 4) Op welke wijze wordt de Kunst en Cultuurraad betrokken bij het 

organiseren/stimuleren van muziekinitiatieven van jongeren? 

 

Vraag 5) Zou Collab Muziekschool in deze ook een rol kunnen spelen? 

  

  

Graag ziet de VVD fractie uw antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet, maar in 

ieder geval binnen de daarvoor in het Reglement van Orde gestelde termijn. 

  

Met vriendelijke groet,  

Namens de VVD fractie 

  

Nelleke Gilissen 

0621545004 

n.gilissen@valkenburg.nl 
 


