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Amendement Openluchttheater Brunssum 
 
De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021, 
gelezen het gemeenteblad, nr.2021/88, versie 2  
inzake Programmabegroting 2022 
 
Constaterende dat: 

- Het Openluchttheater een uniek stukje Brunssum is; 
- Er al meer dan een halve eeuw diverse soorten voorstellingen en optredens 

worden gehouden. 
- Van (kinder-)theater tot filmvoorstellingen tot dans, zang, bands en livemuziek, 

er plaatsvindt. 
- Dankzij de recent, eerder op initiatief van de Brunssumse VVD, gerealiseerde 

overkapping deze culturele uitvoeringen kunnen worden gerealiseerd, zelfs bij 
mindere weersomstandigheden. 

- Het OLT een echte aanwinst is en grote meerwaarde heeft voor Brunssum! 
- Voor het houden van unieke voorstellingen niet alle basisvoorzieningen 

aanwezig zijn en dienen te worden ingehuurd. 
- Er ook geen permanente watervoorziening aanwezig is. 

 
 
Overwegende dat: 

- De kosten voor het inhuren bij elke voorstelling van diverse voorzieningen, 
zoals o.a. kleedruimten en toiletten, zeer hoog zijn. 

- Deze huurkosten beter kunnen worden besteed aan permanente 
voorzieningen waardoor de uitvoerende werkzaamheden vereenvoudigd 
worden. 

- Stromend water ter plekke noodzakelijk is. 
- Het oprichten van een stichting die als rechtspersoon kan handelen en kan 

zorgdragen voor een gedegen verloop van activiteiten wenselijk is. 
- Door het aanbrengen van deze voorzieningen het OLT beter geoutilleerd is 

voor unieke voorstellingen en naar een hoger niveau kan worden getild. 
-  

 
 
Besluit: 

- Om in 2022 een bedrag van € 150.000,-, zijnde geschatte kosten, vrij te 
maken om voornoemde basisvoorzieningen (stromend water, kleedruimten en 
toiletten) aan te brengen. 

- Een stichting Openluchttheater Brunssum op te richten met betrokken 
Brunssummers en professionals voor o.a. het neerzetten van een goede 
programmering en het werven van subsidies.  
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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