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Datum : 30 maart 2021     

Onderwerp : Uw vragen ex. art. 71 RvO over: Nieuwe studiehuizen/flexibele 

werkplekken 

 

Geachte heer Verbruggen, 

 

In uw brief van 26 februari 2021 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over nieuwe 

studiehuizen/flexibele werkplekken. 

 

Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden: 

 

Algemeen 

We zien dat studenten een moeilijke periode doormaken. Het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs 

wordt grotendeels online gevolgd, schoolgebouwen zijn gesloten, buitenschoolse activiteiten zijn niet 

mogelijk en bijbaantjes staan onder druk. Mogelijkheden om naast hun studie activiteiten te kunnen 

ontplooien zijn als gevolg van de geldende corona-maatregelen beperkt. 

 

We willen dat alle jongeren, dus ook de studenten, goed in hun vel zitten. De coronamaatregelen 

treffen de studenten in de mogelijkheden om buitenshuis te studeren. We begrijpen dan ook dat ze op 

zoek zijn naar alternatieve studieplekken. 
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Vraag 1: Is het College bekend met initiatieven om tijdelijke studieplekken te creëren op 

bijzondere plekken (bijvoorbeeld in musea) of leegstaand vastgoed? 

Antwoord: Wij zijn bekend met deze initiatieven. Met Huis73 hebben we daarom al eerder 

ingezet op het mogelijk maken van rustig buitenshuis studeren in onze 

gemeente. Juist daarom heeft Huis73 twee locaties heropend. De bibliotheken 

aan de Hinthamerstraat en in Rosmalen bieden nu de mogelijkheid om, na 

reserveren, gratis gebruik te maken van studieplekken. Hier zijn zowel 

stilteplekken beschikbaar als ook plekken waar overleg mogelijk is. Op 

reservering zijn ook muziekstudio’s beschikbaar in de Hinthamerstraat om 

muziekinstrumenten te bespelen of om te zingen. 

 

Vraag 2: Is het College het met D66 eens dat dergelijke initiatieven een bijdrage leveren 

aan het ondersteunen van studenten bij het doorlopen van hun studiejaar 

tijdens de pandemie? 

Antwoord: Wij vinden het openstellen van studieplekken een voorbeeld dat bijdraagt aan 

het doorlopen van het studiejaar. Daarnaast voorzien we, voor het doorlopen 

van het studiejaar tijdens de pandemie, in meer bijdragen. Zo is recent 

Dropzone gestart, de plek waar we jongeren die daar behoefte aan hebben 

een luisterend oor bieden en adviseren hoe het best te handelen in een 

bepaalde situatie. 

 

Vraag 3: Is het College het met D66 eens dat dergelijke initiatieven een bijdrage leveren 
aan de aantrekkelijkheid van onze stad voor studenten? 

Antwoord: Wij zoeken altijd naar mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van onze stad 

voor iedereen te vergroten, dus ook voor studenten. Het creëren van 

studieplekken, zoals we hebben gedaan in Huis73, draagt hieraan bij. Maar 

ook andere initiatieven binnen onze gemeente spelen hierin een grote rol. Dat 

geldt voor de activiteiten van voor de pandemie, maar zeker ook de activiteiten 

die we organiseerden tijdens de pandemie, waaronder de Bossche Zomer en 

de Bossche Winter. 

 

Vraag 4: Ziet het College mogelijkheden om in het eigen (leegstaand) vastgoed tijdelijke 

ruimte te bieden aan studenten? 

Antwoord: Wij starten vanaf eind maart een participatietraject met groepen inwoners en 

maatschappelijke partners over het openstellen van (gemeentelijk) vastgoed 

voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het sociaal en mentaal 

welzijn en een gezonde leefstijl. Via de Jongerenambassadeurs kunnen 

studenten als een van de groepen meedenken over de concrete uitwerking van 

initiatieven en activiteiten.   

  

Vraag 5: Ziet het College mogelijkheden om dergelijke initiatieven met andere 

vastgoedeigenaren en onderwijsinstellingen mogelijk te maken, zowel tijdens 

als na de pandemie? 

Antwoord: Zie vraag 4.  
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 

De gemeentesecretaris, 

 

 

 

drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

 

 

 

drs. J.M.L.N. Mikkers 

 

 

Bijlage(n): 

 


