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Motivatie  !
 
Heerlen is een stad met potentie.  
Ik heb weleens iemand horen zeggen dat het een stad is “…die nog weleens een klein 
Berlijn zou kunnen worden”. Nou, daar geloof ik wel in. 
Maar nog veel vaker hoor ik helaas van mensen dat Heerlen weinig te bieden heeft en 
nooit echt veel leuker zal 
worden. Een pretentieloze 
stad? Werkelijk? 

Dat is nou het bijzondere aan 
Heerlen.  
Heerlen is nuchter, misschien 
zelfs een beetje sober. Zij is 
„down to earth” en misschien 
door de jaren heen een beetje 
vertroebeld geraakt. De harde 
jaren in de mijntijd en het imago 
van een “drugs”stad geven 
haar een zwart en rauw randje 
waar ze niet gemakkelijk 
afkomt. 

 
Maar tegelijkertijd heeft deze stad ook vele mooie plekjes en ademt zij soms kunst en 
cultuur. En dan is deze Limburgse dame ook nog midden in een prachtig stukje 
Nederland gelegen.  
Gezien haar ligging zou zij zelfs internationale allure kunnen hebben. En als we even goed 
inzoomen op haar bewoners en diens potenties maar ook op de culturele activiteiten die 
er al te vinden zijn, dan kun je eigenlijk nauwelijks concluderen dat deze stad weinig te 
bieden heeft. 

 
Er zijn al een aantal zeer bijzondere evenementen en festivals door de jaren heen. Zijn we 
„IBE”, het grootste urban event van Europa, soms vergeten, dat een keer per jaar in 
Heerlen plaatsvind? Of „Cultura Nova”, het jaarlijkse kwalitatieve festival voor 
(locatie)theater? 

Het krijgt, naar mijn mening allemaal zo weinig aandacht en weinig publiek. Het valt in het 
niet bij wat Heerlen niet lijkt te hebben. Zoals de schoonheid van Maastricht.  Het lijkt 
soms we alsof vele mensen niet geloven dat het leeft in Heerlen. En dat het nog veel meer 
kan gaan leven ook! 

En waar komt dit door? Wat ontbreekt eraan?  
Een tijdje geleden, vlak na de grote ophef over de Culturele Hoofdstad 2018, las ik korte 
interviewtjes met bewoners uit Leeuwarden. De grote HAM vraag was: Waarom 
Leeuwarden? Het bijna unanieme antwoord luidde: “Het is hier van binnenuit gekomen, 
van onderop, van de mensen zelf. “ 
De mensen wilden, zij geloofden en zij deden. Jongeren, cultuurliefhebbers, kunstenaars 
en vele anderen hebben de stad gemaakt. Geen beleidsmakers maar gangmakers.  
Jazeker, de stad is zo maakbaar als jij het zelf wilt! 
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Denk eens even aan alle creatievelingen en kunstenaars die hier te vinden zijn. Ruim 
voldoende aanwezig! In deze stad bevindt zich in vergelijking tot vele andere steden ook 
een vrij grote groep alternatieve jongeren.  En de aanwezigheid van een multiculti-
samenleving valt mij ook hier meer op dan in een stad als Maastricht of Roermond. Het is 
een stad met bijzonder 
diverse bewoners! 
Ook is Heerlen een van de 
Limburgse steden die te 
maken heeft met krimp. Een 
stad waar veel gebouwen 
leegstaan die smeken nieuw 
leven ingeblazen te krijgen. 


Tegelijkertijd staat zij open, 
heeft ruimte  voor 
experimenten en artistieke, 
creatieve en sociale projecten. 


Kortom, er is in Heerlen maar één ding dat er werkelijk aan ontbreekt. En dat is een 
platform.   
Een platform voor ontmoeting en (creatieve) initiatieven. Een platform voor haar 
bewoners, kunstenaars, kleine ondernemers, creatievelingen, initiatiefnemers, avonturiers 
en bezoekers om zich te uitten en te kunnen ontwikkelen. Wij zijn mensen. Wij zijn 
creatievelingen. Wij zijn initiatiefnemers en wij zijn begaan met Heerlen. Wij willen deze 
stad maken.


Wĳ zullen dat platform zĳn!
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Wat is een culturele vrĳplaats? !!
Een culturele vrijplaats is een woon/werkpand waar ruimte geboden wordt aan 
vernieuwende en grensverleggende initiatieven van culturele en maatschappelijke aard.

De exacte invulling van deze behoefte is afhankelijk van het lokale aanbod van culturele 
en maatschappelijke behoeften.

Juist de woonfunctie en disciplinemenging wordt vaak als versterkend voor het 
functioneren en het karakter beschreven. (Giese 2010)
!!
Een vrijplaats heeft een aantal kenmerken:
!!
Ideële doelstellingen !
Een vrijplaats biedt enkel onderdak aan ideële initiatieven.

Het oogmerk ,,winst maken" is per definitie uitgesloten.
!
Open en laagdrempelig !
Maatschappelijk engagement en culturele expressie kent vele verschijningsvormen 
waarmee binnen de vrijplaats naar hartenlust wordt geëxperimenteerd.

Een vrijplaats biedt daarom ruime gebruiksmogelijkheden tegen niet-commerciële 
tarieven of een tegenprestatie.
!
Multifunctionaliteit !
Een vrijplaats biedt ruimte aan diverse onafhankelijke culturele en maatschappelijke 
organisaties.

Kruisbestuiving tussen de verschillende groepen is daarbij van essentieel belang.

Zonder dat geen synergie.

Op basis van samenwerking en diversiteit vormt een vrijplaats een plek voor 

informele ontmoeting én publieksgerichte activiteiten.
!
Horizontale organisatie !
Een vrijplaats kent een zo 'plat' mogelijke organisatiestructuur.

Hoewel sprake is van een overkoepelende stichting, gaat het om bestuur op ene zekere 
afstand.

De vrijwilligers hebben maximale zeggenschap over het reilen en zeilen van de vrijplaats.
!
Onafhankelijk !
De vrijplaats bestuurt zichzelf in een omgeving vrij van activiteitensubsidies.

Niet de subsidie van bovenaf, maar de ideeën van onderop zijn richtinggevend.

De vrijplaats is maatschappelijk betrokken, maar neemt altijd een onafhankelijke positie 
in. 
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Functies van de vrĳplaats !!
Een culturele vrijplaats biedt de mogelijkheid aan derden hun initiatieven te realiseren en 
te huisvesten. 
!
Ontmoetingscafé voor burgers en buitenlui  
 
Een gezellige inspirerende open plek waar vrij regelmatig mensen uit alle lagen van de 
Heerlense bevolking zich kunnen scharen, elkaar kunnen ontmoeten en waar zij zich thuis 
kunnen voelen.  
Een huiskamer voor ontmoeting onder het genot van een lekker zelf gezet kopje thee of 
koffie en misschien zelfs wel zelfgemaakte hapjes uit verschillende culturen? Een ruimte 
waar zowel oudere als jonge mensen, Heerlense als niet-Nederlandse mensen een plekje 
verdienen, onvoorwaardelijk!
!
Optredens 
 
Een dergelijke sfeervolle ruimte zou niet alleen dienst kunnen doen om er te smullen van 
eten maar ook van theater, muziek, poezie en misschien zelfs films. Maar natuurlijk ook 
kunnen we hier volop genieten van ontmoetingen met anderen!  
Eventueel zal er zelfs nog een grotere ruimte dienst kunnen doen als extra concertzaal, 
expositieruimte of podium.!!
Creatieve workshops 
De creatieven onder ons maken al plannen over workshops die zij kunnen geven binnen 
hun vakgebied. Zoals bijvoorbeeld dans, theater, muziek, meditatie, yoga,  leer bewerken 
of andere ambachten. Ook van buiten kunnen mensen zich natuurlijk aansluiten om hun 
kennis en creativiteit te delen met anderen. 


!
Duurzaamheid, tuin en permacultuur 
 
Verder dromen wij nu al van een locatie die tevens een buitenterrein ter beschikking heeft 
waar een buurttuin zich kan ontwikkelen en waar met kruiden, groenten en permacultuur 
gewerkt kan worden. Een plek waar allerlei verschillende soorten mensen kunnen leren 
over duurzaamheid, zelfvoorzienend leven en gezondheid.!!
Volkskeuken 
 
Zo zijn er plannen voor het inrichten van een eetcafé, een volkskeuken ter bevordering 
van vegetarisch en biologisch voedsel waar frequent gekookt zal worden door vrijwilligers 
en opgegeten door liefhebbers. 
!
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Weggeefwinkel !
Een traditioneel idealistisch en geliefd onderdeel van de culturele vrijplaats is natuurlijk de 
weggeefwinkel. Wat zou het mooi zijn als wij ook in onze vrijplaats in Heerlen een plek 
kunnen creëren waar mensen, bijvoorbeeld een keer per week, de nog mooie en bruikbare 
spullen waar zij zelf op uitgekeken zijn kunnen brengen. Een winkel waar we de oude 
spullen van een ander nieuw leven kunnen geven in een volgend huishouden! Zonder 
prijskaartjes, maar met liefde en idealisme. Consuminderen was nog nooit zo leuk! !!
Bijen, repaircafé en mogelijk meer "
 
Verder zijn er al gesprekken geweest met boeiende initiatieven die aansluiten bij onze 
visie van een creatieve en duurzame “doe het zelf en samen – maatschappij”  en een plek 
zoeken voor hun bedrijvigheid en  tegelijkertijd een bijzondere bijdrage kunnen leveren 
aan de vrijplaats.  
Het Repair Café Heerlen heeft bijvoorbeeld interesse getoond en ook hebben zich al 
stadsimkers positief uitgelaten over het aansluiten bij de vrijplaats.  !
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Effecten van een vrĳplaats !!
Het gaan om de volgende effecten:
!
-Maatschappelijk effect 
-Cultureel effect 
-Economisch effect !!
Maatschappelijk effect !
Het maatschappelijke belang van vrijplaatsen omvat vele aspecten.

De belangrijkste daarvan is dat vrijplaatsen een net van voorzieningen zijn voor mensen 
met lage inkomens, zelforganisaties, vernieuwende experimenten op sociaal en cultureel 
gebied.

Kenmerkend voor vrijplaatsen is dat deze button-up ontstaan, vanuit het initiatief van 
mensen zelf.

Het spontane karakter ervan is een zeer belangrijk gegeven..

Daarmee vormen deze plekken een soort burgerinitiatief.

Het nemen van initiatief en zelfwerkzaamheid spelen een belangrijke rol en ligt in de „do it 
youself” ideologie.

De vrijplaats bied de mogelijkheid voor kleinschalige, startende, experimentele en 
marginale initiatieven om zich te ontwikkelen en dat mensen hiervan kennis kunnen 
nemen en hieraan kunnen bijdragen.

Van belang is bovendien dat mensen zich er vrij kunnen voelen, verrast kunnen worden en 
het gevoel hebben dat ze in een stad wonen die allerlei onverwachte mogelijkheden biedt.

De aanwezigheid van de vrijplaats bepaald mede het imago van een stad, het is een 
teken van dynamiek en zegt iets over de mate van tolerantie. (Eckhardt 2007)

Samen met andere culturele instellingen en 
uitgaansgelegenheden zijn zij onderdeel van 
stedelijke levendigheid, die van meerwaarde 
is voor de stad.

(Sargentini in Mulder 2206)

Daarnaast hebben creatievelingen en 
kunstenaars laten zien dat zij een proces in 
gang zetten waarbij transformatie plaatsvind 
op sociaal, cultureel en economisch vlak, 
waardoor buurten worden opgewaardeerd.

Dit is een goed voorbeeld van hoe de 
leefbaarheid in een stad waar een vrijplaats 
aanwezig is vergroot wordt (Rambonnet 2009)

Er worden activiteiten georganiseerd die voor iedereen in de buurt en stad toegankelijk 
zijn, laagdrempelig zijn en een breed publiek aanspreekt.

We staan open voor verschillende sociale en culturele bevolkingsgroepen.

Van de voorzieningen zoals publieke ruimtes wordt dan ook gezamenlijk gebruik gemaakt 
en worden mensen aangestoken om ook hun steentje bij te dragen.
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Cultureel effect !
Eén van de belangrijkste aspecten die ook bij het maatschappelijke belang van 
vrijplaatsen van toepassing is, is het feit dat deze plekken ruimte bieden aan initiatieven 
die in het reguliere circuit geen plaats vinden.

Er zijn veel kleine theatergroepen, kunstenaars, dichters, muzikanten of filmmakers die de 
opstap naar het grote publiek nog moeten maken.

In de vrijplaats krijgen zij de mogelijkheid om zich verder te ontplooien, zich te tonen aan 
het publiek en naar hartenlust te experimenteren omdat de financiële  barrière wegvalt.

Daarnaast zijn vrijplaatsen controversiële ontmoetingsplaatsen voor creatieve geesten 
waar uiteenlopende disciplines, functies en creatievelingen samenkomen.

(Mulder 2006)

Hierdoor vindt uitwisseling en kruisbestuiving plaats dat leidt tot vernieuwende projecten 
en kunstvormen.

Vrijplaatsen vormen, door het wegvallen van barrières, een belangrijke voedingsbodem 
voor lokale kunst en cultuur en maken zodoende een stad 

cultureel interessant. (Breek en Graad 2001)
!
Economisch effect !
In de eerste plaats zorgen vrijplaatsen voor een divers aanbod op voornamelijk cultureel 
niveau in de stad.

De creatieve klasse voelt zich namelijk aangetrokken tot steden en plekken waar creatieve 
milieus floreren en subculturen getolereerd worden.

De stad krijgt een levendig, divers en dynamisch imago.

Door de hoge mate van experiment stimuleren vrijplaatsen het innovatieklimaat voor 
creatieve productie.

Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden 
voor culturele consumptie.

(Hesselink 2006)

Door het aantrekken van de creatieve 
klasse wordt het lokale 
vestigingsklimaat aantrekkelijker voor 
ondernemers van allerlei 
uiteenlopende bedrijfstakkenAllerlei 
partijen, van individuele kunstenaars, 
kleine creatieve bedrijven tot grote 
investeerders voelen zich 
aangetrokken tot de stad om zich te 
vestigen, door de diversiteit die zij 
uitstraalt, waar vrijplaatsen aan 
bijdragen. (Hesselijk 2006)
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Financiering !
Onafhankelijkheid 
 
De vrijplaats werkt zonder activiteitensubsidies, dit om de onafhankelijkheid te 
waarborgen.

Daar het hier om een stichting structuur gaat zal het doel nooit winstbejag zijn.

Dit is ook van belang om de laagdrempeligheid en de niet-commerciële sfeer te 
garanderen. Evenals het belangrijk is om op deze manier het authentieke karakter van de 
vrijplaats hoog te houden. 
!
Low budget, alternatief en vrije donaties !
De bekostiging van apparatuur, benodigdheden voor evenementen en eventueel 
onderhoud van het pand zullen worden gerealiseerd door vrije giften tijdens een 
evenement en kleine inkomsten die door middel van bijvoorbeeld workshops kunnen 
worden verdiend. 
!
Ook zou het kunnen zijn dat sommige projecten of evenementen worden gefinancierd via 
nieuwe geldsystemen zoals “crowdfunding”. Daarbij kunnen particuliere geïnteresseerden 
een kleine of grote donatie geven voor de start van zo’n project. Dit doen mensen omdat 
zij een bepaald project een warm hart toedragen en het graag zien gebeuren. Deze 
methode heeft geen bedrijfsmatige of commerciële insteek en kan dus geen subsidie of 
sponsorschap genoemd worden. 

Voedsel en drinken zal tijdens evenementen altijd verkocht worden tegen een lage prijs 
die de inkoop mogelijk maakt. 
!
Ook kunnen giften gedaan worden in de vorm van bijvoorbeeld materiaal en kunnen 
enthousiastelingen zich met plezier inzetten bij het tot stand komen van de verschillende 
activiteiten. Door de inzet van deze vrijwilligers en alternatief bestedingspatroon 
(kringloopwinkels, giften, afvalmateriaal van bedrijven) kunnen activiteiten zeer low budget 
gerealiseerd worden. 
!
Financiering van de locatie !
Het is belangrijk om de toegang tot de vrijplaats en haar evenementen laagdrempelig en 
toegankelijk te houden voor iedereen én het idealistische en afhankelijke karakter te 
bewaken. Daarom is het van belang dat we deze vrijplaats zo belangeloos mogelijk 
kunnen besturen. 

Hiervoor is het nodig dat de woon en gebruikskosten van het pand zo laag mogelijk 
blijven.

Wanneer de bewoners en vrijwilligers een 40-urige werkweek moeten maken om 
überhaupt het bewonen van en werken in het pand mogelijk te maken dan is er natuurlijk 
geen tijd meer over voor de inzet in de vrijplaats. 
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Vroeger werden onder andere om deze reden panden gekraakt en vaak door groepen 
enthousiaste wereldverbeteraars omgetoverd tot een culturele vrijplaats waarmee zij iets 
terug konden geven aan de gemeenschap waar zij het pand “ingenomen” hadden. Dit is 
natuurlijk met de nieuwe wet niet meer van deze tijd. Wel moeten dit soort bijzondere 
projecten voortgezet kunnen worden en dus is het tijd voor een andere aanpak!
!
Daarom is de enige support die wij van de gemeente verlangen het (mede) mogelijk 
maken van de bewoning van een pand tegen zo laag mogelijke kosten.

Het pand dat hopelijk tot onze beschikking gesteld kan worden zal een pand moeten  zijn 
dat al lange tijd leegstaat en nog geen direct bestemmingsplan heeft. Er zijn verschillende 
manieren waarop wij dit pand tot onze beschikking gesteld zouden kunnen krijgen. 
!
Het meest ideaal zou het natuurlijk zijn als we een pand tot onze beschikking zouden 
krijgen van de gemeente  tegen (lage) gebruikskosten van bijvoorbeeld plus minus €50,00 
- €80,00 per persoon. Als we hiermee tegen de beperkte mogelijkheden van de afdeling 
vastgoed aan zouden lopen zijn er nog andere methoden. 

 
Het is bijvoorbeeld een optie om op basis van cultureel leegstandbeheer een pand in 
gebruik te nemen. Dat zal in dit geval een overeenkomst zijn die direct met de 
initiatiefnemers wordt gesloten waarin duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de 
rechten en plichten en de (eventueel 
tijdelijke) tijdsduur van de overeenkomst die 
in overeenstemming zijn met wettelijke 
woonrechten. De maandelijkse huurkosten 
zouden dan worden vastgesteld aan de 
hand van een schatting van de 
gebruikskosten en een eventuele lage extra 
bijdrage voor de ingebruikneming van het 
pand. Deze kosten zouden idealer wijs niet 
boven de €150,00 per persoon moeten 
komen. 
!
Een andere mogelijkheid is de 
ingebruikneming van een pand dat min of 
meer  opgegeven is door de gemeente; waar 
geen bestemmingsplan en geen geld voor is. 

De groep initiatiefnemers en vrijwilligers kunnen dit pand opkopen tegen een symbolisch 
en aannemelijk bedrag en het gebouw op eigen initiatief opknappen en gebruiksklaar 
maken. In dit geval is de woon- werkgemeenschap in wording geheel verantwoordelijk 
voor alles wat er in het pand gebeurt en kan de zelfstandigheid en het authentieke 
karakter goed gewaarborgd blijven.  
De gemeente draagt, door het mogelijk maken van deze overdracht, een zeer belangrijke 
steen bij aan een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van Heerlen als culturele stad!
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!
Wie zĳn wĳ? !
Allereerst bouwen wij aan een vrijplaats omdat wij, de creativiteit en de kunstzinnige, 
sociale en idealistische kanten van de stad, een platform willen bieden en daar middenin 
willen staan.  
Wat bezielt ons? Het leven, de aarde, haar natuur en haar culturen, haar mensen. 
Maar vooral over die laatste vraag zal ik hieronder het een en ander uitweiden.


In een diverse groep van vijf verschillende mensen heeft een ieder zo zijn eigen ideeën en 
ervaringen omtrent het runnen en opzetten van een culturele vrijplaats. Iedereen heeft zo 
zijn eigen kijk op de wereld en zijn focus in zijn of haar leven. De een houdt zich het liefste 
bezig met gezondheid en duurzaamheid of van meditatie en muziek. De ander leeft op 
theater en andere kunstvormen. De volgende wordt zeer gelukkig van creatieve 
workshops en weer een ander heeft zijn of haar speerpunt gericht op ontmoeting en de 
sociale aspecten van een samenleving. De volgende krijgt het misschien van al het 
bovenstaande wel warmer. 


Zo is er bijzondere energie ontstaan in de groep van vele ideeën en plannen die in onze 
dromen, hoofden en gesprekken geboren zijn en nu in de lucht hangen, smachtend om 
steeds concretere vormen aan te nemen.


!!!
Dinja Paters !
Mijn naam is Dinja Paters en ik ben 33 lentes jong.

Ik ben getrouwd met Tim Paters en samen hebben we twee kinderen; 

Sam van 13 en Lea van 8 jaar.
!
Ik bewerk leer om tot tassen,riemen sieraden e.d.

Ik heb een passie voor zang en gitaar spelen en oriëntale dans.

Ik heb een hart voor Heerlen!

Alhoewel ik in Kerkrade geboren ben heeft de stad Heerlen vanaf mijn tienerjaren een 
grote aantrekkingskracht op mij gehad en heeft mij mede gevormd tot wie ik nu ben.

Zeker de ‘alternatieve scene’ van de jaren 90 heeft daar zijn steentje aan bijgedragen.

Het doet mij dan ook pijn om te zien dat de stad waar ik zo van houd, zo zie leeglopen.

Terwijl er zoveel potentie is!
!
Mijn droom is om een plek te creëren waar kunst en cultuur, jong en oud, elkaar kunnen 
treffen in een ruimdenkende en hartelijke sfeer.

Ik denk hierbij ook aan ‘onze’ asielzoekers, die zo dicht bij ons leven maar niet met ons.

Cultuurverschillen zijn juist mooi; we kunnen een hoop van elkaar leren en zo meer 
medeleven en wederzijdse acceptatie teweeg brengen.
!
Ik ben ervan overtuigd dat als de subcultuur (weer) aangetrokken wordt, Heerlen met trots 
de culturele stad zal worden die het eigenlijk is en dat mensen en bedrijven zich er graag 
willen vestigen!
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Tim Paters !
Geboortedatum: 15-04-1976

Geboorteplaats: Heerlen 
Opgegroeid te: Heerlen 
Middelbare school: Heerlen 
Muziekschool: Heerlen 
Werkzaam: Heerlen !
Kortom: mijn roots liggen in Heerlen en na redelijk wat mooie stukjes aarde te hebben 
gezien hebben mijn vrouw, Dinja, en ik besloten onze toekomst ook in de handen van 
Heerlen te leggen.
!
Heerlen voelt vertrouwt, bekend en maakbaar!
!
Mijn passie ligt in de muziek. Ik ben professioneel musicus. Ik speel saxofoon en 
dwarsfluit en ben als saxofonist/fluitist betrokken geweest bij nationale- en 
internationale artiesten. Van „Rob de Nijs” en  „Berget Lewis” tot de „Temptations”, 
„Four Tops” en de band van „Elvis Presley” (TCB). Van St. Petersburg tot in New York.
!
Als studio muzikant ben ik op de achtergrond te horen in menig tv-clip of radio- 
commercial. Van RTL tot L1.
!
Als saxofoondocent ben ik inmiddels 8 jaar actief voor muziekschool Schunck* te 
Heerlen.
!
Het is voor mij nú een vanzelfsprekende stap om met mijn opgedane ervaring en kennis 
iets terug te geven aan Heerlen middels de culturele vrijplaats Heerlen. 
Ik wil mij inzetten voor de jongeren die nu opgroeien in Heerlen. Ik wil een laag-
drempelig podium bieden voor een ieder die zijn of haar creatieve ambities tot uiting wil 
brengen. Dit, of course, in samenwerking met andere organisaties in Heerlen. Van 
muziek tot dans, literatuur en theater.
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Jo-An Westerveld !
Mijn naam is Jo-An Westerveld.  
Ik ben een jonge vrouw van 24 en om mijzelf te beschrijven zou ik het woord bezieling 
willen gebruiken. Ik ben bezield van vele dingen. Van het leven, mijn dromen, de wereld 
om mij heen en haar natuur en zeker ook van de mensen die ik ontmoet en met wie ik 
leef.  
Van mijn tenen tot mijn hoofd en verder, houd ik ervan te creëren en kunst te maken. 
Vooral op het gebied van dans, theater, vreemde talen & poëzie kan ik vele eieren kwijt.  
 
Momenteel volg ik een deeltijd opleiding docent dansexpressie zodat ik een van mijn vele 
artistieke en sociale dromen zeer binnenkort verder tot uitvoering kan gaan brengen.  
In de vrijplaats zou ik mij dan ook heel graag bezighouden met bovenstaande disciplines. 
Ik droom er nu al van workshops en lessen te geven, maar ook het organiseren van kunst 
en cultuur evenementjes zoals poëzieavondjes, open podia en theater en 
dansvoorstellingen staan op mijn verlanglijst. Ook het idee van een weggeefwinkel in ons 
toekomstige culturele woon/ werk pand klinkt mij als muziek in de oren!  
 

Hoewel de kunsten op zich mij al veel plezier en zin geven gaat een groot deel van mijn 
bezieling er ook naar uit om, door middel van de passies en dromen hierboven en samen 
met anderen, een wereld te creëren. Een wereld die sociaal is en liefdevol, creatief en 
duurzaam met mensen en natuur omgaat. Een wereld die inspireert.  
Ik wil mensen inspireren en geïnspireerd worden door anderen. Ik zou willen dat alle 
mensen op die gekke wereldbol van ons de mogelijkheid hadden hun talenten te 
ontdekken en zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien.  
Om te beginnen met Heerlen..  Ja, ik wil! 
!!
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Jorien Elsa van Dam !
Met weinig kan je heel veel! 
Die les leerde ik in Nepal, toen ik als vrijwilligster lesgaf in een weeshuis. De kracht van 
eenvoud, die heb ik lief. Iedereen heeft talent, iedereen kan creatief en innovatief zijn, als 
er maar de ruimte voor bestaat en er vertrouwen is. Daarom is een culturele vrijplaats zo 
belangrijk. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar iedereen de mogelijkheid 
heeft zichzelf te ontplooien, zonder daar geld of een papiertje voor nodig te hebben.
!
In september begin ik de studie Dramatherapie in Heerlen. Ik ken Heerlen nog niet zo 
goed, slechts van verhalen en kijk er naar uit haar te ontdekken. ‘Verbinding’ is heel 
belangrijk voor mij. De systemen waarin onze huidige maatschappij opereert lijken soms 
meer afstand te creëren tussen verschillende mensen. Ik wil meewerken aan een 
culturele vrijplaats om bij te dragen aan een sterkere sociale cohesie en daarmee 
mensen dichter bij elkaar te brengen, ongeacht afkomst en achtergrond. Bovendien is 
een culturele vrijplaats gewoon hartstikke leuk vanwege de vrijheid en spontaniteit!  
Vanwege mijn liefde voor natuur wil ik graag een volkstuintje creëren waar gewerkt kan 
worden met permacultuur en waar mensen, dieren en andere levende wezens het fijn 
hebben.  Daarnaast hou ik van yoga en mediteren. Momenteel leid ik meditatie-sessies 
in de Mandril, een culturele vrijplaats in Maastricht. Dit zou ik graag voortzetten in 
Heerlen.  Verder wil ik betrokken zijn bij het geheel en kijk ik er naar uit om samen met 
Dinja, Tim, Jo-An en Sirik onze droom te verwezenlijken.   
!!!!!!
Sirik de Jong !
Mijn naam is Sirik de jong en ik ben 26 jaar oud. Ik ben geboren in Brunssum en tijdens 
mijn pubertijd verzeild geraakt in het uitgaansleven van Heerlen. Later ben ik in Heerlen 
gaan wonen en studeren. Inmiddels heb ik mijn studie muziektherapie aan de 
hogeschool Zuyd afgerond en sta ik aan de start van een eigen onderneming.

Voordat ik in Heerlen ben gaan wonen heb ik drie jaar in het Landbouwbelang in 
Maastricht gewoond. Ik was daar mede directeur van stichting 06 en heb me vrijwillig 
ingezet voor het opzetten en uitvoeren van verschillende cultureel- en maatschappelijk 
georiënteerde activiteiten. 

Deze achtergrond, het verbonden voelen met de mijnstad en de (creatieve) 
ondernemingsgeest waarmee ik heb kunnen experimenteren in het landbouwbelang, 
vormt een sterke basis en motivatie om mijn activiteiten uit te breiden naar Heerlen.

Heerlen is in mijn ogen een stad met enorme potentie. Vooral op het vlak van creatieve 
industrie en sociaal-maatschappelijk ondernemerschap zie ik in Heerlen veel 
mogelijkheden. Het is een droom en een uitdaging om een bijdrage te mogen leveren 
aan het ontvouwen van dit potentieel.       
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Bronnen !!
Giese 2010 
Echhardt 2007 
Sargentini in Mulder 2006 
Rambonnet 2009 
Mulder 2006 
Breek en Graad 2001 
Hesselink 2006 !!!
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