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beantwoording vragen van het lid Beckerman over het 

artikel "Citadelhof in Den Bosch opent eigen museum" 

Aanleiding 

Het Kamerlid Beckerman heeft vragen gesteld over het artikel ‘Citadelhof in Den 

Bosch opent eigen museum’ in het Brabants Dagblad (BD).  

 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen en de 

bijgevoegde brief te ondertekenen.  

Kern 

• De vragen van het lid Beckerman gaan over de mogelijke sloop van 15 

verouderde sociale huurwoningen in Den Bosch. Op de locatie zijn plannen 

voor de hervestiging van het Design Museum en de bouw van 185 woningen. 

De gemeenteraad heeft in januari in ruime meerderheid voor een onderzoek 

naar deze plannen gestemd.  

• Kamerlid Beckerman wekt in haar vragen de indruk dat gemeenten als de 

cultuurhistorische waarde van panden niet meewegen bij de keuze voor sloop. 

En dat het Citadelhof moet verdwijnen voor de komst van een museum. Beide 

aannames blijken in de situatie in Den Bosch niet te kloppen. De gemeente 

Den Bosch heeft serieus gekeken naar de cultuurhistorische waarde van het 

Citadelhof en de eventuele komst van een museum staat los van de eventuele 

sloop van de 15 woningen. Het Citadelhof ligt in een groter 

ontwikkelingsgebied waar plannen worden onderzocht voor 185 woningen, een 

parkeergarage en een museum. 

• De gemeente en de woningcorporatie zijn sinds 2020 in gesprek met de 

bewoners over de aanstaande gebiedsontwikkeling. De huidige en nieuwe 

bewoners zijn ervan op de hoogte dat de woningen mogelijk gesloopt gaan 

worden. 

• Eind januari 2023 heeft de gemeenteraad besloten een onderzoek te gaan 

doen naar de verhuizing van het Design Museum naar het ontwikkelgebied 

Spoorzone. Deze informatie was nog niet bekend bij de bewoners en is 

onzorgvuldig gecommuniceerd naar de bewoners. Dat heeft de wethouder ook 

zo toegegeven. Dit heeft tot weerstand en onrust geleid.  

• In de vragen komt ook het vermeende ontbreken van zeggenschap van 

huurders over de ingreep aan een woning komt aan de orde. Deze vragen zijn 

in lijn met eerdere kamervragen van het lid Beckerman beantwoord. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
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Motivering 

Alle informatie uit deze nota mag openbaar gemaakt worden, behalve mijn 

persoonsgegevens. 
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