‘s-Hertogenbosch, 15 december 2015
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 43 van het Reglement van Orde
Betreft: samenwerking met Design Academy Eindhoven

Geacht college,
Op 11 december jl. bracht de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant een bezoek aan de
Design Academy Eindhoven (DAE).
De DAE leidt jong creatief talent op en helpt hen om hun uiteenlopende talenten verder te
ontwikkelen. Wat dit oplevert is heel divers, maar heeft zonneklaar grote betekenis voor
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijv. welzijn & gezondheid, de publieke ruimte
en mobiliteit. Het label Dutch Design is wereldwijd een begrip, waarvan de DAE a.h.w. de
ambassadeur is en Brabant de bakermat.
Wat het CDA betreft moet het provinciebestuur dit creatieve, slimme en innovatieve design
ontwerpen behalve in woord en beeld óók fysiek gaan uitdragen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen
door studenten aan de DAE en verwante opleidingen periodiek de kans te geven een Brabants
(relatie-/promotie)object te ontwerpen. Hierdoor krijgen zij een extra mogelijkheid om, binnen het
(internationale) relatienetwerk van de provincie, het Dutch – Brabants ─ Design onder de
aandacht te brengen van een breed publiek. Dit is niet alleen een eervolle opdracht, maar tevens
een extra uitdaging voor de studenten. Het CDA vindt het een mooie kans om studenten én de
provincie en haar partners met elkaar te verbinden.
De fractie van het CDA heeft daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten:
1. Wil het college de suggestie van het CDA overnemen en hiertoe in 2016 een voorstel doen?
2. Wil het college in elk geval in het eerste kwartaal van 2016 met de Design Academy
Eindhoven in contact treden om met haar andere mogelijkheden van samenwerking te
verkennen?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Roland van Vugt

