
 

 

 

 

MOTIE 

 
Onderwerp Faciliteren gezamenlijk initiatief van drie culturele instellingen 

Datum 9 november 2021 

Ingediend door D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal 

Liberaal 

Naar aanleiding van Raadsbehandeling van de programmabegroting 2022 

Programma 2.1.5. Sport, cultuur en recreatie 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,  

 

kennis genomen hebbend van: 

 de Programmabegroting 2022, 

 het voornemen om in 2023 een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening op 

te leveren, 

 de ontwikkeling van een visie op de toekomstige functie en inrichting van het 

Citycentrum, 

 

overwegende dat: 

 de bibliotheek een basisvoorziening binnen onze gemeente en onze gemeenschap is, 

waar mensen bij elkaar komen voor ontmoeting, kennis en cultuur, 

 de bibliotheek al jarenlang stilstaat in haar ontwikkeling, omdat zij in afwachting is 

van een visie op huisvesting en daar onlosmakelijk mee verbonden een visie op een 

inhoudelijke koers, 

 deze status quo zeer onwenselijk is, zowel voor de gebruikers als de werknemers 

van de bibliotheek, 

 in het vacuüm dat is ontstaan een initiatief is opgestart waarbij drie culturele 

instellingen (bibliotheek, theater en museum) de handen ineenslaan om een 

oplossing te vinden voor huisvestingsvraagstukken, maar zeker ook cultureel 

inhoudelijke vraagstukken,  

 de drie culturele partners zich niet kunnen en willen neerleggen bij de lange periode 

die de gemeente aangeeft nodig te hebben om tot een visie te komen, 

 hun initiatief naadloos aansluit bij de bredere ontwikkeling van de aanpak van het 

Citycentrum en wordt afgestemd met het Centrum Ontwikkelings Programma, 

 de drie culturele partners al constructief in overleg zijn met stakeholders in de 

Brainport Regio en binnen de Veldhovense gemeenschap, 

 het goed is dat de culturele partners elkaars complementariteit willen benutten en 

open staan om deze te versterken door het betrekken van meer partners (cultureel 

en commercieel), 

 de eerste presentatie van de denkrichting en de stevige regierol die de drie culturele 

partners pakken, blijk geeft van initiatief, ambitie en realiteitszin, 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzoekt het college: 

 de drie culturele instellingen te faciliteren bij de ontwikkeling van hun visie op een 

brede doorontwikkeling en inpassing van cultuur (zowel inhoudelijk, als facilitair in 

de vorm van integrale, multi-inzetbare huisvesting) in Veldhoven in het algemeen, 

en in het Citycentrum in het bijzonder, 

 

 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
 

 
 
 

Stemming 26 stemmen – VERWORPEN 

Voor 12 stemmen (D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, Burgerpartij 

Veldhoven, Lokaal Liberaal) 

Tegen 14 stemmen (VVD, GBV, PvdA) 
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