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Geachte leden van de Raad, 

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik vanavond in te spreken aangaande het thema de 
herhuisvesting van Art4U in het gebouw van de Bibliotheek . Mijn naam is Lies de Groot en 

ik ben voorzitter van de RvT van De Schalm. 

Ik spreek in namens De Schalm en zeker ook namens Museu  ’t Oude Slot. Beide 

organisaties zijn weliswaar indirect partij bij het dossier huisvesting, maar daardoor niet 

minder betrokken.  

Sinds 2011 hebben wij als culturele instellingen te maken met structurele bezuinigingen. 

Steeds weer hebben wij de handschoen opgepakt om naar eer en geweten tot een sluitende 

begroting voor nu en in de toekomst te komen.  

Namens De Schalm e  Museu  ’t Oude Slot wil ik hier nogmaals bevestigen, dat de beoogde 

samenwerking veel perspectief biedt en dat we daar onze bijdrage aan blijven leveren. We 

zien ook, dat uitstel voor een passende oplossing voor de huisvesting van Art4U meer en 

meer als een belemmering gaat werken op de benefits in die samenwerking. Dit komt de 

motivatie van de 4 instellingen en de medewerkers niet ten goede.  

De Schalm e  ’t Oude Slot blijven zich constructief opstellen in dit dossier en tonen daarbij 

de nodige flexibiliteit. Zo had het museum in eerste instantie het plan om in het  

bibliotheek/muziekgebouw de ruimtelijke verbinding aan te gaan met erfgoed en beeldende 

kunst. Dit plan is door het museum ingeleverd ten gunste van de adequate huisvesting van 

Art4U.  

De Schalm heeft samen met Art4U het onderzoek naar een effectieve samenwerking in het 

multifunctioneel gebruik van De Schalm ten dienste van de muziekschool nagenoeg 

afgerond.  

Bij het verder vormgeven van de samenwerking met en tussen de culturele instellingen 

hebben alle  organisaties er veel belang bij, dat er een gezonde en duurzame exploitatie 

mogelijk blijft. 

Namens De Schalm e  Museu  ’t Oude Slot doe ik een beroep op deze Raad om ruimte te 

bieden voor een effectieve, duurzame en kwalitatief noodzakelijke oplossing voor het 

huisvestingsvraagstuk van de muziekschool en goede kaders te bieden voor een gezonde en 

duurzame exploitatie van de 4 culturele instellingen in Veldhoven. 
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