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Betreft 
Art. 41-vragen RvO inzake Kunstroute vanuit nieuwe station 

 

Geacht college, 

 

Breda is de stad van beeldcultuur. Bij cultuur wordt nog vaak gedacht aan activiteiten die 

je in vrije tijd onderneemt. Die grens is al lang gepasseerd. Cultuur is een economische 

kracht, die bijdraagt aan de veerkracht van de regio. De creatieve industrie van Breda en 

omgeving levert op allerlei vlakken een bijdrage aan economische ontwikkeling. Een 

mooi voorbeeld daarvan is de Efteling Academy, een talentontwikkelingsprogramma 

voor Hbo-studenten van NHTV in Breda en van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in 

Tilburg. Deze maand is in de Efteling het door hen ontwikkelde verhaal 'Op avontuur 

met Sprookjesboom' te beleven. De productie vormt een mooi staaltje van Imageneering. 

Vorige maand konden we op vele plaatsen in de stad genieten van het Graphic Design 

Festival. Het festival wordt internationaal gewaardeerd en is er klaar voor om vanuit 

Breda op reis te gaan, om de wereld te veroveren. In september gaat Breda Photo van 

start, waarbij ook de nieuwe serie van Fotograaf des Vaderlands Koen Hauser te zien is. 

 

Ook de landelijke overheid ziet de potentie van cultuur en creatief ondernemerschap 

voor onze economie. Creatieve Industrie vormt een van de negen topsectoren van het rijk 

en is één van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Breda levert 

hieraan een belangrijke bijdrage, maar soms vergeten we dat. Soms zien we niet hoeveel 

talent er in onze stad rondloopt. En hoeveel waardevols er in de stad is neergezet en 

wordt georganiseerd, waar we trots op mogen zijn.  

 

Het college kondigt aan met een herijking te komen van de cultuurvisie Factor C. Dat is 

mooi, maar ook een lang traject. Geen excuus om kansen te missen die zich ondertussen 

aandienen om Breda verder te ontwikkelen. We kunnen onze gasten, de bezoekers van 

Breda laten zien wat we doen en waar we trots op zijn. Er is een mooie kans: het nieuwe 

station vordert en D66 denkt na over de route die je dadelijk loopt vanuit deze nieuwe 

poort naar de binnenstad.  

 

De fractie D66 denkt vooruit en heeft daarom de volgende vragen aan het college en de 

wethouder van cultuur: 

 

1. Is het college ermee bekend dat op de perrons van het station nog enkele kiosken 

staan van de beroemde kunstenaar Peter Struycken?  
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Peter Struycken ontving in 2012 de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Kunst voor de manier 

waarop hij al vijftig jaar lang, met een heldere methode vormen, kleuren en processen 

toepast in vernieuwende en aansprekende werken. Bekende werken van hem zijn de 

postzegels met het uit losse stippen opgebouwde portret van Koningin Beatrix, de 

verlichting voor de onderdoorgang van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, zijn Blauwe 

Golven op Arnhemse Roermondplein en de binnenkort te slopen voetgangerstunnel van 

het oude station Breda. 

 

2. Deelt het college de mening van de fractie D66 dat dit werk van Peter Struycken 

onderdeel uitmaakt van de Bredase beeldcultuur en dat de waarde ervan sterk 

wordt vergroot door 1 kiosk in de nieuwbouw van het station te behouden? 

3. Ziet de wethouder van cultuur de potentie van deze Peter Struycken kiosk als 

vertrekpunt van en informatiepunt over een kunstroute door Breda? Ziet de 

wethouder de potentie om het winnende ontwerp voor een drijvend paviljoen uit 

de recente prijsvraag van GebouwF in deze route op te nemen? 

 

Een kunstroute kan op vele manieren worden uitgewerkt. In Rotterdam wordt de 

bezoeker vanaf het station naar de musea begeleid via de Beeldenroute Westersingel, met 

17 beelden van internationale kunstenaars, in een samenspel van gemeentelijk beleid en 

particulier initiatief tot stand gebracht. In Dordrecht wordt iedere eerste zondag van de 

maand de geïnteresseerde bezoeker langs ca 70 deelnemers in de binnenstad gevoerd 

tijdens het Kunstrondje Dordt. D66 is de partij van kennis en innovatie, dus we wijzen 

ook graag op de inzet van virtuele hulpmiddelen als QR-codes, Urban Augmented 

Reality en apps met routes en informatie. Er zijn al diverse initiatieven in Breda waarop 

aangesloten kan worden. 

 

4. Is het college het met de fractie van D66 eens dat een 21e-eeuwse kunstroute 

door de stad, met een afspiegeling van de Bredase festivals en 

vertegenwoordigers van de Bredase (beeld)cultuur, musea, creatieve 

ondernemers en kennisinstellingen een duurzame bijdrage levert aan het beleven 

van Breda als de stad van beeldcultuur? Zijn er in de begroting voor de bouw 

van het station gelden gereserveerd voor kunstuitingen die hiervoor kunnen 

worden aangewend? 

5. Wil de wethouder een prijsvraag uitschrijven om deze kunstroute met de 

cultuursector tot stand te brengen en de raad hierover informeren? 

 

In verband met de voorgenomen sloop van de kiosken rekenen we op een spoedige 

beantwoording. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Toeset, raadslid 
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