
 

 
 

 
Aan: alle bestuurders, volksvertegenwoordigers en beleidsmakers in Nederland 
 

 
 

22 april 2020 

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken! 

Beste bestuurders, volksvertegenwoordigers en beleidsmakers, 
 
Goed nieuws bij de persconferentie van 21 april 2020: de jeugd krijgt meer ruimte om activiteiten weer 
op te pakken. Niet alleen gaan de basisscholen in mei weer open en de scholen voor voortgezet onderwijs 
begin juni, ook komt er weer ruimte voor buitensport en -spel. 1 Sport, cultuur, natuur, techniek: het zijn 
allemaal zaken waarmee kinderen en jongeren zich vermaken, zich ontwikkelen, zich uiten, waar ze hun 
talent en energie in kwijt kunnen. Hoewel de gezondheid van inwoners en het controleren van de druk op 
de zorg voorop staat, valt het te prijzen dat het kabinet daar waar mogelijk ruimte schept om dingen weer 
op te starten.  
 
In de uitwerking zien we echter dat gemeenten wordt gevraagd om dit met de sportverenigingen en de 
buurtsportcoaches uit te werken. Er wordt niet gesproken over toneelclubs, kinderkoren, dansscholen en 
jeugdorkesten. Dat zijn misschien geen organisaties die we normaal gesproken veel buiten zien, maar 
juist de afgelopen weken is gebleken dat veel wat anders moest ook anders bleek te kunnen. Dansen, to-
neelspelen, muziek maken en schilderen: met het juiste weer kan het uitstekend buiten. 
 
Daarom roepen wij gemeenten op om bij de uitwerking van deze nieuwe maatregelen niet alleen met de 
sportorganisaties te overleggen, maar ook met de culturele partners. Natuurlijk gelden daarbij dezelfde 
criteria als voor buitensport: georganiseerd, onder begeleiding en voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar 
op 1,5 meter afstand. Maar of het dan over voetbal gaat of over toneelspelen: dat zou niet moeten uitma-
ken. Ook roepen we de rijksoverheid op om het bij de uitwerking van deze maatregelen voor gemeenten 
mogelijk te maken om culturele activiteiten voor de jeugd weer toe te staan onder dezelfde voorwaarden 
als sport en spel. 
 
Wij kijken ernaar uit om vanaf volgende week onze jeugd weer buiten actief bezig te zien met hun talent. 
We denken en helpen graag mee om dat mogelijk te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Sanne Scholten 
Marianne Versteegh 
Jan Brands 
Monique Maks 
Jan Jaap Knol 
Daphne Wassink 
Walter Groenen 
 

| LKCA 
| Kunsten ‘92 
| Cultuurconnectie 
| Jeugdfonds Sport & Cultuur 
| Boekmanstichting 
| Koornetwerk Nederland 
| CJP 

Berend Schans 
Bart van Meij 
Chris van Koppen 
Rob Menting 
Marijn Cornelis 
Peggy Brandon 
Ruud Visschedijk 
 

| Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals 
| Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie 
| Raad van Twaalf 
| Vereniging Cultuurprofielscholen 
| CultuurSchakel 
| Mocca 
| KCR  
 

 

 
1  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd 
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