
 

 
 

 

Aan het college van 

burgemeester en wethouders  

van de gemeente Maassluis 

 

 

Ons kenmerk: 20172/u 

Betreft: extra raadsvergadering 

Maassluis, 19 januari 2017 

 

 

Geacht college, 

 

 
Op dinsdag 21 februari is er een ingelaste vergadering over de toekomst van de Koningshof. 

De  Culturele Raad Maassluis (CRM) heeft hierover een inhoudelijk advies uitgebracht in 

september 2016 (bijgevoegd) en heeft afgelopen week de commissievergadering toegesproken 

(spreektekst eveneens bijgevoegd). 

 

De CRM vraagt ook uw aandacht voor de volgende punten: 

- De CRM heeft begrip voor de aandacht die er is voor de vragen en opdracht(en) die er 

liggen vanuit de raad aan het college. 

- De CRM vindt het belangrijk te benadrukken dat er nu al langere tijd veel 

onduidelijkheid heerst over de toekomst van de koningshof. 

- De CRM constateert echter dat er – zeker bij de culturele partijen – veel draagvlak en 

positieve energie is om de Koningshof een goede en gezonde toekomst te geven. 

- Daar is nog wel het een en ander voor nodig: het vaststellen van een duidelijke koers 

met focus voor de Koningshof, een uitgewerkt plan inclusief financieel plaatje, een 

nieuwe bestuurlijke structuur en commitment van de gemeente. 

De CRM is van mening dat de inhoudelijke koers voor Koningshof beter en scherper moet 

dan er nu op tafel ligt voor een succesvolle toekomst. Echter, naar ons gevoel is die 

inhoudelijke koers goed te duiden, te rechtvaardigen en met de culturele partijen goed te 

realiseren (zie ons advies van september 2016: Cultuurhuis Koningshof). Daar ligt ons inziens 

de barrière niet. Het is nu aan de politiek om duidelijkheid te verschaffen en tempo te maken. 

 

Zoals wij afgelopen week de commissieleden al voorhielden: er ligt een kans voor open doel, 

het vereist nu moed en doorzettingsvermogen om de bal in het doel te koppen. Het politieke 

proces moet zijn beloop hebben maar tempo is gewenst.  

De Koningshof verdient dat, Maassluis verdient dat. 

 



 

Overigens is de CRM u te allen tijde bereid een helpende hand te bieden bij het realiseren van 

het beoogde doel. Gezien onze goede relaties met alle partijen denken wij daarin zeker 

faciliterend te kunnen zijn. Wij hebben afgelopen week de wethouder dit aanbod ook gedaan. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Culturele Raad Maassluis 

 

De voorzitter     de secretaris 

 

   
 

 

M. van Raaij     G. Rikhof 


