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Geachte leden van de Raad,  

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om in te spreken over het onderwerp 

er ou i g i liotheek oor huis esti g uzieks hool . Ik doe dit -behalve namens de 

directie van Art4U- mede namens bestuur en raad van toezicht van de bibliotheek.   

Nadat uw Raad in 2013 het besluit nam om te bezuinigen op de subsidies van de vier 

professionele instellingen, zijn in 2014 en 2015 in deze zaal besluiten genomen over het 

afstoten van de  muziekschool aan de Bossebaan en de verhuizing van Art4U naar het 

huidige bibliotheekgebouw.  

  

De uitgangspunten die mede ten grondslag lagen aan deze besluiten waren:  

• behoud van het culturele aanbod en de instellingen die daarvoor verantwoordelijk zijn   

• interactiviteit tussen de instellingen   

• delen van de lasten   

• realiseren van synergievoordelen   

• programmatische afstemming  

  

Van het gehele pakket aan maatregelen, wensen en perspectieven in het bezuinigingsdossier 

was het verplaatsen van de muziekschool naar de locatie Meiveld/Minneveld het meest 

opmerkelijke. Dit blijkt weerbarstig en heeft van de vier culturele instellingen en vooral van 

de meest direct betrokkenen-  de bibliotheek en Art4U- heel veel tijd en energie gevraagd.  

  

Wij hebben in het licht van de Raadsbesluiten het college toegezegd loyaal mee te werken 

aan de herhuisvesting en we hebben die belofte ook waargemaakt. Echter, we zijn nu ruim 

twee jaar verder en alle betrokkenen zijn in de loop van het proces tot de constatering 

gekomen dat binnen de door u gestelde kaders, de herhuisvesting van Art4U in het gebouw 

van de bibliotheek niet haalbaar is.   

  

Het college  beoogt onze beide instellingen van een adequate, kwalitatief goede huisvesting 

te voorzien. Maar het huisvesten van een muziekschool in een bestaand bibliotheekgebouw 

vraagt ingrijpender voorzieningen dan wellicht eerder gedacht. Waarbij kenmerkend is voor 

dit herhuisvestingsproces dat gewaakt moet worden voor suboptimale oplossingen.   

  

In het proces is bij herhaling geprobeerd – en aan ons gevraagd- om het in aanvang reeds 

sobere pakket aan functionele eisen verder naar beneden bij te stellen. Dit met het oogmerk  

om binnen de financiële kaders te blijven. Er is door alle betrokken partijen veel energie en 

creativiteit in dit proces gestopt, maar het is duidelijk geworden, dat we met het huidige 

budget van  1,5 miljoen (inclusief btw) het programma van eisen met daarin verankerd de 

functionele uitgangspunten voor een muziekschool en een bibliotheek, zowel ruimtelijk als 

akoestisch niet kunnen realiseren.  



  

In de samenwerking zijn inmiddels behoorlijke vorderingen gemaakt en deze heeft ons als 

instellingen dichter bij elkaar gebracht, inzicht gegeven in elkaars primaire taakstelling, 

opdracht en identiteit. Het heeft een goed fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling 

van het cultuurcluster.   

Dat betekent dat we dat proces willen voortzetten en intensiveren maar daar hoort ook 

adequate huisvesting bij; een huisvesting passend bij een gemeente uit de Brainportregio.   

  

Huisvesting waarin voor iedere instelling een herkenbare plaats is, die het mogelijk maakt de 

primaire taak optimaal te kunnen uitvoeren en die de samenwerking faciliteert. Een 

bibliotheek waarin gezocht, gelezen, gestudeerd kan worden naast een muziekschool waarin 

muziek gemaakt kan worden door zachte violen en maar ook trompetten of een rockband en 

een museum dat de mogelijkheden heeft mensen te laten genieten van uitingen van kunst 

en cultureel erfgoed. Een huisvesting waarin het voor iedere Veldhovenaar aangenaam 

verblijven is en waar ieder wat kan vinden van zijn gading en waar ontmoeting centraal 

staat. Dit alles in het licht van de toekomstbestendigheid van het culturele 

voorzieningenniveau in Veldhoven.  

  

Geachte leden van de raad, er is nu een nieuwe situatie ontstaan. Desgevraagd hebben wij 

het college opnieuw laten weten constructief mee te willen blijven werken aan de verdere 

ontwikkeling van het cultuurcluster inclusief de herhuisvestingsplannen onder de 

voorwaarde dat de mogelijkheid wordt geboden althans onderzocht de gewenste kwaliteit 

als geschetst te matchen met een voldoende financiering. Een financiering  die waarborgt 

dat zowel bibliotheek als muziekschool niet langer in onzekerheid blijven en zich zorgen 

moeten maken over de kwaliteit van onze herhuisvesting.  

  

Peter Bunnik  vz. muziekschool Art4U  

Roland de Moor vz. bibliotheek Veldhoven  

  

  

  

   


