
 

 

 

 

Schriftelijke vragen ex. Artikel 71 Reglement van Orde     

Mogelijke locatie Design museum 

 

’s-Hertogenbosch, 20 december 2022 

 

Geacht College,                                                                                           

Op de raadsagenda van 31 januari 2023 staat het raadsvoorstel Aanvraag voorbereidingskrediet 

herhuisvesting Design Museum Den Bosch. Het college stelt hierin onder andere voor om het gebied 

Citadelhof aan te wijzen als de locatie voor de nieuwbouw van Design Museum Den Bosch.  

Dit voorstel komt voor onze fractie toch wel als een grote verrassing. Uw college had immers een 

kaderstellend voorstel aangekondigd. Wij veronderstelden dat in dit voorstel ook kaders gesteld 

zouden worden ten aanzien van de locatie. Vergelijkbaar als met de werkwijze rondom het nieuwe 

Theater. De vraag van het college om nu al een concrete locatie aan te wijzen, terwijl hieraan zoveel 

verschillende vragen aan voorafgaan past dus niet in het proces dat onze fractie voor ogen heeft. Bij 

de behandeling van het raadsvoorstel zullen wie hierop terug komen. 

Wat wij verder buitengewoon zorgelijk vinden is de wijze waarop over dit besluit door de gemeente 

en door het Design Museum wordt gecommuniceerd. In een nieuwsbrief van het Design Museum 

lezen we onder andere:  “In het gebied aan de noordoostkant van deze brug, vanuit de stad gezien 

aan de rechterkant, zal het nieuwe pand van Design Museum Den Bosch komen te staan.” Maar in de 

brief van de gemeente van 15 december 2022 wordt het nog bonter geformuleerd. Die brief bevat de 

volgende openingszin: “Geachte heer/mevrouw, Design Museum Den Bosch gaat verhuizen naar de 

Bossche Stadsdelta.” In de brief is een plattegrond opgenomen waarop te zien is dat het nieuwe 

museum op de plek komt waar zij nu wonen.  In de brief wordt bovendien de suggestie gewekt dat 

de raad  op 31 januari een besluit neemt over de voorbereiding van de verhuizing.  

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

1. Welke kaders heeft het college gehanteerd bij de keuze voor de Citadelhof als mogelijke locatie 

voor de nieuwbouw van het Design Museum? 

2. Welke andere locaties zijn op basis van deze criteria in beeld gekomen en welke afwegingen 

heeft het college gemaakt bij de keuze voor de Citadelhof? Waarom ontbreekt informatie 

hierover bij het raadsvoorstel? 

3. Is er gekeken naar de mogelijkheid om het Designmuseum onder te brengen in een bestaand 

gebouw? Waarom ontbreekt informatie hierover bij het raadsvoorstel? 

4. Is het college van mening dat de Citadelhof de enige geschikte locatie is voor de verhuizing van 

het Designmuseum? 

5. Waarom heeft het college ervoor gekozen om een brief maar bewoners te sturen alvorens de 

raad een besluit heeft genomen over het Designmuseum? 

6. Hoe beoordeeld het college de communicatie naar de bewoners van de Citadelhof vooruitlopend 

op de besluitvorming in de gemeenteraad? 



In de afgelopen raadsvergadering is de gemeenteraad akkoord gegaan met het vrijgeven van een 

voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling en planvorming van de Staddelta. Het college zou aan de 

slag gaan met een vlekkenplan voor het totale gebied. 

7. Waarom heeft het college ervoor gekozen om het plan voor een nieuw Designmuseum los te 

trekken van de  totale ontwikkeling van de Stadsdelta? En moet de komst de komst van het 

Designmuseum op de locatie Citadelhof niet afgewogen worden in het vlekkenplan van de 

Stadsdelta? 

In verband met de voorbereiding van de behandeling van het genoemde raadsvoorstel willen wij u 

verzoeken om onze vragen zo snel mogelijk van een antwoord te voorzien, maar in ieder geval voor 

de start van Informeren en ontmoeten op  10 januari 2023. Mocht dat niet lukken dan zouden we dat 

graag op korte termijn van u willen vernemen.  

Hoogachtend, 

 

Will Hoeben 

Fractie De Bossche Groenen  

 

  

 


