
 

 

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

Hertogenbosch 

Schriftelijke vragen art. 39 RvO m.b.t. de Azijnfabriek 

’s-Hertogenbosch, 11 januari 2017 

Geacht college, 

Stichting Cultureel Platform de Azijnfabriek is al decennia lang een begrip in 

onze stad. Het unieke culturele podium trekt een kleine 30.000 bezoekers per 

jaar. Al sinds 1989 heeft de Azijnfabriek onderdak in de oude Sint-Jacobskerk 

aan de Bethaniëstraat. In verband met de komst van een erfgoedcluster met 

onder meer het stadsarchief is er geen ruimte meer voor de Azijnfabriek en 

heeft het college de huurovereenkomst opgezegd. Over de geldigheid van deze 

opzegging loopt momenteel helaas een juridische procedure.  

Ondertussen is er nog steeds geen alternatieve huisvesting voor Cultureel 

Platform de Azijnfabriek en de gebruikers van het platform/podium. 

Wethouder Huib van Olden onder meer tijdens de raadsvergadering van 

januari 2016 toegezegd zich maximaal te zullen inspannen om een alternatief 

onderkomen voor de azijnfabriek te vinden. Vanwege deze toezegging is een 

motie van de Bossche Groenen – die ondersteund werd door de PvdA – 

ingetrokken. 

Voorzitter Dré Zijlmans stelt in een brief aan de raad en vanochtend (d.d. 11 

januari 2017) in het Brabants Dagblad dat de wethouder nauwelijks 

inspanningen heeft gedaan om tot een alternatief onderdak te komen. “De 

luiken van de wethouder zitten potdicht. Onze pogingen om de impasse te 

doorbreken, onder meer via bemiddeling, heeft de gemeente stelselmatig 

genegeerd”, aldus Zijlmans in het Brabants Dagblad.  

Dat brengt de PvdA tot de volgende vragen aan het college:  

 Kunt u aangeven waaruit de maximale inspanningen bestaan die u heeft 

verricht om te komen tot een alternatieve ruimte voor de Azijnfabriek 



(en de gebruikers van het platform) en wanneer deze inspanningen zijn 

verricht? 

 Kunt u aangeven wanneer u met de stichting Cultureel Platform 

Azijnfabriek rond de tafel heeft gezeten, welke alternatieven door de 

stichting zijn aangedragen en waarom deze door u niet geschikt zijn 

bevonden?  

 Klopt het dat al een week na de toezeggingen van de wethouder in de 

raadsvergadering van 26 januari 2016 is mede gedeeld dat er geen 

alternatieve locaties voor de Azijnfabriek beschikbaar waren?  

 Kunt u aangeven welke concrete locaties in beeld door uw college zijn 

aangedragen als alternatieve ruimte voor de Azijnfabriek dan wel 

deelnemers van de Azijnfabriek?  

 Kunt u aangeven waarom de mogelijkheden die u heeft onderzocht, tot 

nu toe op niets zijn uitgelopen?  

 Kunt u aangeven of op dit moment nog actief wordt gezocht naar 

alternatieve ruimte voor de Azijnfabriek? Zo ja, welke alternatieven heeft 

u in beeld? Zo nee, waarom heeft u uw inspanningen gestaakt? 

 Voorzitter Dré Zijlmans van de Azijnfabriek stelt dat gepoogd is om 

d.m.v. bemiddeling uit de impasse te raken. Is in uw ogen inderdaad 

voorgesteld om tot bemiddeling te komen? Zo ja, waarom heeft u geen 

gebruik gemaakt van dat aanbod?  

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van de PvdA, 

Lisette van der Swaluw   

 

 


