‘s-Hertogenbosch, 1 december 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: Van Goghhuis
Geacht college,
Vincent van Gogh werd op 30 maart 1853 geboren in Zundert, als zoon van een dominee.
Vincent droomde over 'de kunst van de toekomst'. Sinds zijn dood in 1890 lieten velen zich door
zijn dromen inspireren. En nog steeds: Zundert en omgeving vormen een broedplaats voor
kunstenaars en dat zien we o.a. terug in de exposities in het Vincent van Goghhuis.
Het CDA omarmt uw standpunt om het belang van Vincent van Gogh en diens culturele
meerwaarde verder invulling te gaan geven in onze provincie. Hiervoor hebt u een bedrag van
€ 750.500 beschikbaar gesteld.
Tegelijkertijd is het CDA geschokt in dagblad BN De Stem te moeten lezen dat het Van Goghhuis
in Zundert dreigt te verdwijnen. Een blamage voor alle vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten
om cultureel Brabant op de kaart te zetten. Om te kunnen blijven voortbestaan heeft het Huis
reeds 0,5 Fte moeten inleveren en voor 2017 dreigt een tekort van € 100.000.
Het CDA vindt dit onacceptabel en heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde
Staten:
1. Zijn de financiële problemen van het Van Goghhuis in Zundert u bekend?
2. Bent u van mening dat Vincent van Gogh in Zundert en Etten-Leur een minstens zo grote
rol heeft vervuld als op andere aangewezen locaties?
3. Bent u bereid om vóór het einde van dit jaar in gesprek te gaan met de gemeente Zundert
en met het Van Goghhuis om tot een oplossing te komen voor de financiële problemen?
4. Bent u bereid de uitkomsten van dit gesprek te communiceren met Provinciale Staten?
5. Hoe denkt u West-Brabant en het belang van Zundert en Etten-Leur beter onder de
aandacht van VisitBrabant te brengen?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Ankie de Hoon
Marianne van der Sloot

