
Geachte heer, mevrouw,  
 

Op 7 juli heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het muziek- en cultuuronderwijs in Opmeer. In deze e-
mail leest u hier meer over. 

 
Door een teruglopend leerlingaantal en de opgelegde bezuinigingen moesten er scherpe keuzes gemaakt worden. 

De gemeenteraad heeft besloten dat vanaf het schooljaar 2017-2018 het muziekonderwijs op een andere manier 
moet worden aangeboden. Dat betekent dat de Muziek & Dansschool Opmeer na 22 juli 2017 haar deuren sluit.  

 
Opmeer blijft investeren in muziekonderwijs 

Met het muziekonderwijs willen we zo veel mogelijk inwoners bereiken: onze jeugd, onze ouderen en kwetsbare 
doelgroepen. We willen kinderen kennis laten maken met muziek. Muziek maakt kinderen slimmer, ze ontwikkelen 

een beter geheugen en worden taalvaardiger. Musicerende kinderen hebben ook een beter wiskundig en 
natuurkundig inzicht. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om een instrument 
te leren bespelen. Bij kwetsbare ouderen, bij voorbeeld met dementie, blijkt dat muziek hun welzijn positief 

beïnvloedt, vereenzaming tegen kan gaan en het is ook een manier om contact te maken. Deze twee doelen 
ondersteunen we financieel.  

 
Aan de slag met scholen en muziekverenigingen 
Binnenkort gaat de kwartiermaker samen met de scholen, muziekverenigingen en andere partijen aan de slag om 

het nieuwe muziekonderwijs in Opmeer vorm te geven. De kwartiermaker, Geert Drion, neemt binnenkort contact 
met u op om uw ideeën hierover te bespreken. In het eerste kwartaal van 2017 bespreekt de gemeenteraad het 

plan.  
 

Kwartiermaker Geert Drion 
Geert Drion (1960) is musicus en al lange tijd werkzaam in de cultuursector, onder meer als directeur van een 
muziekschool en een centrum voor de kunsten. Hij was betrokken bij de beleidsontwikkeling rond cultuureducatie 

en heeft geschreven over onder meer cultuurbeleid, cultuureducatie en over het management van professionele 
organisaties. Op dit moment werkt hij als freelance beleidsadviseur en onderzoeker. In die rol was hij betrokken 

bij muziekscholen in onder andere Heemskerk, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Nieuwegein.  
 
Dit schooljaar geen verandering 

Dit schooljaar 2016-2017 vindt er geen verandering plaats. Er worden gewoon lessen en uitvoeringen gegeven en 
nieuwe leerlingen, jong en oud, blijven van harte welkom.  

 
Vragen? 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mariska El Ouni-Huijser, telefoon 0226 – 363 379.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
M.A. el Ouni-Huijser 
Hoofd afdeling Welzijn 
 
telefoon direct: 0226 363379 
e-mail: maelouni@opmeer.nl 
Gemeente Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek, bezoekadres: Klaproos 1, 1716 VS Opmeer 
telefoon: 0226 - 363 333, fax: 0226 - 363 330, e-mail: gemeente@opmeer.nl , www.opmeer.nl 
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