
Voorzitter, 

 

Eindelijk komt het er dan toch van. Het voormalige gemeentehuis in Schijndel krijgt naast de 

oorspronkelijk gemeentelijke functies zoals Trouwzaal en klantcontactcentrum een nieuwe 

bestemming. Kunst, boeken, werkplekken, horeca…Schatkamers worden ze zelfs genoemd. Niet iets 

waar de oorspronkelijke architect van Buijtenen eind jaren 50 aan dacht toen hij het ontwierp. 

Schatkamers.  

Hart is zoals iedereen weet, de enige partij die destijds voor het verkopen was van zowel de 

nieuwbouw als het gemeentehuis. Aangezien dat niet meer aan de orde is, hebben we ons, samen 

met voornamelijk inwoners van Schijndel zowel digitaal als in levende lijve, gebogen over dit college 

voorstel.  

Waarbij wíj verheugd zijn over het loskoppelen van oud- en nieuwbouw, de verduurzaming van het 

pand én het parkje. En de betrokken inwoners zich vooral verheugen op de gemeentelijke balie, de 

trouwzaal en bovenal de bibliotheek.  

Zowel de geënquêteerden als wij vinden deze toplocatie voor een gesloten depot/opslag van de 

kunst niet logisch en hebben ook zorgen over de plek van het depot. Destijds stelden we in Schijndel 

hierover vragen. En bleek het souterrain geen geschikte locatie. Vooral op de schilderijen die er 

waren opgeslagen vormde zich schimmel door de vochtigheid. Op de technische vraag die we nú 

hierover stelden kregen we in onze ogen een onduidelijk antwoord. Dus nogmaals hier de vraag aan 

de wethouder: wat is er veranderd in het souterrain waardoor onze kunst, en het gaat om 

duizenden kunstwerken, nu wel opgeslagen kan worden. Of wat gaat er veranderen? En o ja, het 

gaat om een gesloten depot. Waar de kunst, die op dat moment niet in het Jan Heesterhuis of elders 

in Meierijstad wordt geëxposeerd wordt opgeslagen. En die moet wel nabij zijn, want als de 

tentoonstelling wisselt, is het handig dat men niet naar Den Haag hoeft af te reizen zoals nu. 

En dan nog even over de nieuwbouw. Hart ziet weinig in een hotel of nieuwe horeca. Appartementen 

met zorg, voor jongeren, voor ouderen.. en sociale huurwoningen. Ze zijn nodig in Schijndel, maar ze 

zullen niet vanzelfsprekend de reuring brengen die we zo graag willen in het centrum. Het parkeren 

op eigen terrein zal voor potentiele ontwikkelaars en kopers wellicht een barrière zijn. Wat Hart 

betreft wordt het parkje dat er nu rondom het oude gemeentehuis komt uitgebreid en gaat de 

nieuwbouw tegen de vlakte. Maar dat is verder niet aan ons. We wachten de ontwikkelingen van de 

nieuwbouw af en stemmen in met de verkoop en de voorwaarden.  

Tot zover.  

 

 


