
Geachte leden van de Raad, geachte Voorzitter

Allereerst hartelijk dank dat ik in uw vergadering aanwezig mag zijn om een zaak te bepleiten die mij 
zeer aan het hart gaat.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is zeer dringend nodig om in de begroting een 
bedrag vrij te maken voor de uitbouw van de muziekschool aan de Bossebaan.

Mijn naam is Marco Roosen en ik spreek hier tot u met twee petten op. Normaliter is dat - om 
meerdere redenen - een onhandige manier van kleden. In dit geval is het echter dubbel motiverend. 
Ik spreek namelijk tot u als muzikant en bestuurslid van muziekvereniging Sub Umbra, maar ook als 
bestuurslid van muziekschool Art4U. Art4U en Sub Umbra hebben een gemeenschappelijk belang bij 
de verbouwing van de muziekschool.

Wij als Sub Umbra willen spoedig mogelijk - als het even kan in september 2023 - verhuizen naar de 
muziekschool aan de Bossebaan.

Onze huidige huisvesting 'Ontmoetingscentrum De ligt' beschikt namelijk al jaren niet meer over de 
kwaliteiten waarover een verenigingslokaal voor een groot hamonieorkest als het onze zou moeten 
beschikken. Sowieso is er te weinig ruimte, maar eerst en vooral is de akoestiek van een dusdanig 
slechte kwaliteit dat het bij een volle bezetting inclusief slagwerk ongezond is voor ons gehoor om 
deel te nemen aan de repetitie. De zaal moet hoger én groter én van akoestisch maatregelen worden 
voorzien. Hier is professioneel onderzoek naar gedaan. De kosten daarvan zijn echter 
onverantwoord, zeker in relatie tot de huidige waarde en functies van de locatie.

Het zou voor ons een muzikale en lichamelijke verademing zijn als wij straks in de akoestisch 
voortreffelijke zaal van de muziekschool zouden kunnen repeteren en daar ook kleinschalige 
optredens kunnen verzorgen. Onze orkest zit de laatste jaren flink in de muzikale lift en een 
verhuizing naar de Muziekschool zou een geweldige basis zijn voor een voorspoedige ontwikkeling 
van de vereniging. We zijn met Art4U in een vergevorderd stadium van overleg over deze verhuizing.

Om de overstap daadwerkelijk te kunnen maken is op korte termijn - behalve de opslagruimten voor 
instrumenten en partituren - in elk geval een minimale ontmoetingsruimte en barvoorziening nodig. 
De huidige hal/entree van de muziekschool voorziet hierin (nog) niet. Er zijn plannen om deze in de 
vorm van een voorlopige aanpassing te realiseren, zonder dat daarbij al te veel structurele 
aanpassing aan het gebouw noodzakelijk zijn.

In vervolg op deze "noodvoorziening" - voor bijvoorbeeld een jaar - is het zeer gewenst dat we 
gebruik kunnen maken van een passende (noem het maar) foyer-ruimte. Dat is echter niet alleen 
voor Sub Umbra zeer gewenst maar ook om de Muziekschool te kunnen door-ontwikkelen naar 
toekomstbestendig gebouw.
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Een Muziekgebouw dat voor alle Veldhovense muzikale gezelschappen een inspirerende omgeving 
vormt om te oefenen, te musiceren en op te treden voor een publiek tot 150 personen. Een gebouw 
dat de verenigingen faciliteiten biedt ter ondersteuning van hun rol in het culturele leven van 
Veldhoven.
Sub Umbra treedt in dit streven, naar het creëren deze Veldhovense Muzikale hotspot maar al te 
graag als pionier op.

Al in 2018 is door Art4U in samenwerking met de gemeente gewerkt aan een notitie 'Van 
Muziekschool naar Muziekgebouw'. Een notitie die natuurlijk niet zomaar uit de lucht is komen 
vallen, maar ook werd ingegeven door het gemeenschappelijke besef dat er - na het niet zolang 
daarvoor genomen besluit om de muziekschool voor Veldhoven te behouden - nagedacht zou 
moeten worden over het toekomstbestendig maken van functionaliteiten en exploitatie van het 
gebouw. In dat kader een sober plan gemaakt voor de aanpassing van de foyer. Dit met een 
kostenraming van ca. C 650.000.

De Raad heeft destijds uitgesproken dat de gemeente Veldhoven kan investeren in het (eigen) 
gebouw aan de Bossebaan, mits de kosten daarvan zouden worden verhaald op Art4U (als 
hoofdgebruiker). Dit zou dan moeten gebeuren via een huurverhoging die de kapitaalslasten zou 
dekken. Onder sommige van uw fracties bestond de nodige scepsis of Art4U die last zou kunnen 
dragen.

Op zich terecht. Toch was het onder normale omstandigheden geenszins een onhaalbare 
businesscase geweest. Wat zouden die normale omstandigheden dan geweest zijn, hoor ik u vragen.

Normale omstandigheden zouden aan de orde geweest zijn als de indexering van de gemeentelijke 
subsidie aan Art4U op de loonkostenontwikkelingen had aangesloten. Maar de feitelijke indexering is 
daarbij echter zodanig ver achtergebleven dat Art4U sinds 2018 structureel 35.000 heeft ingeleverd 
op de loonkosten. Dit bedrag kon en kan dus niet worden gebruikt voor de kapitaalslasten van de 
verbouwing en holt bovendien in zijn algemeenheid financiële positie van Art4U uit.

Gelukkig leven we anno nu in de gelukkige omstandigheid dat gebleken is dat er vanuit de Raad 
bereidheid bestaat om waar nodig aanzienlijk te investeren in de ontwikkeling van haar culturele 
instellingen. Wij van Art4U en Sub Umbra vinden dat een hele logische beleidslijn. Niet alleen 
vanwege de groei, maar ook vanwege de toenemende geschakeerdheid van de bevolking van 
Veldhoven. De Schalm en de Bibliotheek hebben daar al veel baat bij gehad. Wij hopen en menen als 
derde grote culturele instelling nu ook een beroep op deze bereidheid te mogen doen.

Wij verzoeken u daarom om in de jaarschijf 2024 van de begroting de benodigde middelen vrij te 
maken om zo de doorontwikkeling van de muziekschool naar muziekgebouw mogelijk te maken en 
daarmee te voldoen aan uw opdracht om de maatschappelijke relevantie daarvan structureel te 
vergroten.

Dank u voor uw aandacht.
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