
 
 
 
 
 
Aan het College van B&W 
Postbus 12345 
5200 GZ ’s-Hertogenbosch 
 
’s-Hertogenbosch, 4 februari 2022 
 
 

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 71 RvO over ‘Extra studieplekken op bijzondere locaties’ 
 
 
Geacht college, 
 
Het afgelopen jaar zijn de studievoorzieningen in Huis73 en Perron 3 goed benut. Dit blijkt uit 
gesprekken met Huis73 en uit eigen ervaringen. De populariteit is groot. Zelfs op zondagen is de 
studiezaal gedurende de openstelling vol met scholieren, studenten en werkenden. Ook de 
zitplaatsen op andere plekken, tussen de boekenkasten, zijn goed bezet. Huis73 heeft binnen en 
buiten coronatijd een belangrijke laagdrempelige ontmoetings- en educatiefunctie.  
 
In februari opperde wij in schriftelijke vragen al om meer openbare en flexibele studieplekken in de 
gemeente mogelijk te maken. Niet alleen in Huis73 en Perron 3, maar juist studieplekken op 
bijzondere locaties zoals het Stadhuis, Tramkade, kerken, musea en leegstaande winkels. Zoals in 
Antwerpen al jaren een succes is om in de blokweken op bijzondere plekken te kunnen studeren, van 
diverse musea tot in een brouwerij. Eind maart ontvingen wij uw antwoorden op deze vragen. U gaf 
toen aan een participatietraject te starten met groepen inwoners en maatschappelijke partners voor 
het openstellen van (gemeentelijk) vastgoed voor het organiseren voor het activiteiten die bijdragen 
aan het sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. En daar onder meer de 
Jongerenambassadeurs bij te betrekken. 
 
Sindsdien is het echter stil. Wij hebben niets meer vernomen op het faciliteren van flexibele 
studieplekken voor studenten, dan wel over het participatietraject omtrent het opstellen van 
(gemeentelijk) vastgoed. Wij vinden dat een gemiste kans. In de afgelopen lockdown hebben 
duizenden studenten in onze stad en dorpen op de paar vierkante meters van hun kamertje moeten 
leven. Terwijl hier, naast Huis73 en Perron 3, op meerdere plekken een alternatief geboden had 
kunnen worden zodat verdere vereenzaming een halt had kunnen worden toegeroepen. Wij willen 
daarom dat het traject om te komen tot het openstellen van (gemeentelijk) vastgoed alsnog snel 
wordt opgepakt. Zodat er naar Antwerps voorbeeld op bijzondere plekken in onze gemeente 
(corona-proof) gestudeerd kan worden. 
 
Wij kijken daarbij in het bijzonder naar de Raadskelder onder het Stadhuis, die binnenkort leeg komt 
te staan. Deze plek is ideaal om in alle rust en op ruime afstand van elkaar te studeren. Wij zien dit 
als een kans om als gemeente op korte termijn het goede voorbeeld te geven, door de raadskelder 
open te stellen voor studenten om, op gezette tijden, in een rustige en inspirerende plek kennis tot 
zich te nemen. De studieplekken mogen wat D66 betreft tijdelijk van aard zijn, gedurende 
bijvoorbeeld lockdowns, eindexamenperiodes, tentamenweken en als een soort pop-up-variant. Een 
dergelijke invulling van ruimten komt niet alleen de mensen ten goede die op zoek zijn naar een 
betere studie- of werkplek (verminderen psychosociale druk, verminderen van studieachterstand), 
maar geeft ook invulling aan tijdelijke leegstand en maakt de aantrekkelijkheid van ’s-Hertogenbosch 
als levendige en ondernemende stad met diverse onderwijsinstellingen. 
 



Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen: 
 

1. Is het College bekend met de populariteit van de studieplekken in Huis73 en Perron 3? 
2. Wat is de status van het participatietraject en zijn de resultaten beschikbaar? Zo nee, bent u 

bereid dit alsnog snel op te pakken? 
3. Bent u het met ons eens dat de leegstaande Raadskelder een geweldige kans is om als 

gemeente het goede voorbeeld te bieden, door hier (tijdelijke) openbare studieplekken te 
creëren? En gaat u deze dan ook daarvoor beschikbaar stellen? 

4. Ziet het College nog andere mogelijkheden om in het eigen (leegstaand) vastgoed tijdelijke 
ruimte te bieden aan studenten? En bent u bereid hierover in overleg te treden met besturen 
van musea, kerkbestuur en de BIM? 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de D66-fractie 
 
 
Geert Verbruggen 
Raadslid D66 ‘s-Hertogenbosch  


