
 

 

Aan:  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

betreft: schriftelijke vragen artikel 39 renovatie pand StadsBIEB urgent 

’s-Hertogenbosch, 3 juli 2015 

 

Geacht college, 

Al meer dan 20 jaar wordt gesproken over de huisvesting van de StadsBIEB aan de Hinthamerstraat 
72.  Lange tijd was er sprake van dat de Stadsbibliotheek, samen met onder meer het 
Stadsarchief,  zou verkassen naar een nieuw en modern onderkomen op het GZG- terrein. Het 
huidige college van B en W heeft besloten een streep te zetten door deze plannen. “De bibliotheek 
trekken we bij de tijd op de huidige plek ”, aldus het bestuursakkoord.  

Ondertussen is het onderkomen van de StadsBIEB aan de Hinthamerstraat 72 dringend toe aan 
renovatie en modernisering. De bouwkundige staat van het pand is zeer belabberd en verouderd. 

Voor de nieuwbouw en verhuizing van het stadsarchief zijn de plannen al in een vergevorderd 
stadium, zo vermeldt de paragraaf nieuw beleid bij de voorjaarsnota: 

“Om de cultuurhistorie als ‘unique selling point’ voor onze stad te versterken, is besloten om het 
stadsarchief samen met de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten en de taken van het 
team Vestingwerken te laten opgaan in een nieuwe Afdeling Erfgoed. Op dit moment wordt een plan 
gemaakt om de nieuwe afdeling onder te brengen in het gebouw Bethaniestraat 4-6.” 

Ook voor de renovatie van de StadsBIEB zijn middelen geraamd (een voorlopig bedrag van 9.6 
miljoen uit het structuurfonds). Wat de PvdA betreft is renovatie van de StadsBIEB na jaren van 
onzekerheid en achterstallig onderhoud zeer urgent. Of, zoals voorzitter van de Raad van Toezicht 
Hans Dona schrijft in het jaarverslag van de bibliotheek: ”Het nieuwe college heeft de bereidheid 
uitgesproken het probleem van de huisvesting structureel aan te pakken. Het zou een schande zijn 
als dit in deze bestuursperiode niet gerealiseerd zou worden.”  

De fractie van de PvdA heeft dan ook de volgende vragen aan het college: 

1)  Bent u het met de PvdA eens dat renovatie en modernisering van het onderkomen van de 
StadsBIEB aan de Hinthamerstraat, zeker gezien de bouwkundige staat van het pand, 
dringend noodzakelijk is? 

2)   Is, net als voor de verhuizing en de nieuwbouw van het Stadarchief, een plan voor de 
renovatie en de modernisering  van de StadsBIEB aan de Hinthamerstraat 72 in de maak dan 
wel in een vergevorderd stadium (al dan niet gekoppeld aan de Muzerije)? 



3)  Zo ja, wanneer kunnen wij de eerste schetsontwerpen tegemoet zien?  

4)  Zo nee, kunt u aangeven welke acties wel zijn ondernomen om snel te komen tot renovatie en 
modernisering van het huidige onderkomen aan de Hinthamerstraat 72? 

5)  Kunt u in een tijdpad aangeven welke stappen u heeft genomen en nog gaat nemen om 
te  komen tot renovatie van het pand van de StadsBIEB aan de Hinthamerstraat en de 
eventuele koppeling aan de Muzerije? 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van de PvdA, 

Lisette van der Swaluw (fractievoorzitter) 
  

  

 


