Aan het College van B&W
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch, 26 februari 2021

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 71 RvO over ‘Nieuwe studiehuizen / flexibele studieplekken’

Geacht college,
Het Coronavirus legt de laatste maanden problemen bloot, die eerder misschien niet zo zichtbaar waren.
Om besmettingen te beperken werken veel mensen thuis. Dit geldt ook voor studenten. Onder bepaald
geen ideale omstandigheden. Veelal zitten ze ‘opgesloten’ in kleine kamers en hebben ze niet de
beschikking over allerlei voorzieningen die ze wel hadden bij hun onderwijsinstelling of op hun werk.
Thuiswerkers hebben in deze tijden geen of beperkte alternatieven. De commerciële flexwerkplekken zijn
beperkt beschikbaar en andere locaties (zoals koffietentjes en bibliotheek) zijn gesloten. Studenten
komen alleen nog op hun onderwijsinstelling voor het afleggen van examens. De beperkte werk- en
leefomgeving waarin deze mensen zitten levert ook een psychosociale druk op. Studenten hebben het
moeilijk om hun studieresultaten op peil te houden. Het is niet voor niets dat er vanuit het kabinet een
voorstel is gedaan om studenten een extra studiejaar te geven.
Tegelijkertijd ontstaat er leegstand in winkelpanden, kantoren en mogelijk ook in gemeentelijk vastgoed.
Het is zonde om deze ruimten leeg te laten staan, terwijl er vraag is naar ruimte om te studeren met
goede voorzieningen. De commerciële flexwerkplekken komen langzaam van de grond. Deze plekken zijn
veelal niet interessant voor studenten. D66 wil dat ’s-Hertogenbosch ook na de pandemie een echte
studentenstad is. Daarvoor moeten we er alles aan doen om studenten in gezonde en comfortabele
omstandigheden te behouden voor onze stad. We zien kansen om van leegstaande ruimten, zoals in het
voormalige pand van de Hudson Bay, (tijdelijke) studie- en werkplekken te creëren. Zo kan het oude La
Place de nieuwe ‘place to be’ worden voor studenten.
Tijdelijke studieplekken worden bijvoorbeeld al jaren aangeboden aan studenten in Antwerpen. Zo kan je
daar tijdens blokweken studeren op bijzondere plekken, zoals diverse musea en een brouwerij. Wat in
Antwerpen kan, kan ook in ’s-Hertogenbosch! Laten we onze studenten tijdens de pandemie en de
periode erna steunen en helpen aan (tijdelijke) studieplekken. D66 ziet kansen om studeren op nieuwe en
bijzondere (tijdelijke) locaties in de stad mogelijk te maken. Er is veel vastgoed wat zich hiervoor leent.
Deze gebouwen liggen verspreid binnen de hele gemeente. Wij denken bijvoorbeeld aan het Stadhuis
(ontvangsthal), Tramkade, kantoorgebouwen, musea, kerken, kloosters en leegstaande winkels.
Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen:
1. Is het College bekend met initiatieven om tijdelijke studieplekken te creëren op bijzondere
plekken (bijvoorbeeld in musea) of leegstaand vastgoed?
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?
3. Is het College het met D66 eens dat dergelijke initiatieven een bijdrage leveren aan de
aantrekkelijkheid van onze stad voor studenten?
4. Ziet het College mogelijkheden om in het eigen (leegstaand) vastgoed tijdelijke ruimte te bieden
aan studenten?

5. Ziet het College mogelijkheden om dergelijke initiatieven met andere vastgoedeigenaren en
onderwijsinstellingen mogelijk te maken, zowel tijdens als na de pandemie?
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de D66-fractie

Geert Verbruggen

