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De PvdA heeft de afgelopen jaren het belang van een ambitieuze 
doorontwikkeling van het VBVD- museum voor de ontwikkeling van Venlo 
steeds uitgesproken. Eerst tegen een wat zwaardere stroom in de raad in, later 
gelukkig stroomafwaarts. Het besef een beter museum en professioneler 
museum een aanwinst is die we moeten koesteren, wordt nu bijna raadsbreed 
gedragen. Vandaag kunnen we in dit traject een grote stap zetten.  
 
We zijn verheugd over het resultaat tot nog toe. Binnen de kaders en met veel 
inspraak van allerlei betrokkenen en belanghebbenden tot stand gekomen. Dat 
heeft dit college, deze wethouder, goed gedaan.  
 
Er is duidelijk een vibe, maar gelijktijdig zien we ook dat er veel scepsis en 
terughoudendheid onder de Venlose bevolking leeft. Ook dat snappen wij. Het 
museum kan immers niet terugkijken op veel succesvolle jaren in het recente 
verleden. Dit maakt dat communicatie en transparantie de komende jaren van 
groot belang zijn. In het transitieplan wordt niet helder hoe het Museum en/of 
het nieuwe bestuur tijdens de transitie daarin invulling denkt te geven. Gezien 
het belang hiervan roepen wij het college daarom alsnog een 
communicatieplan op te stellen en toe te voegen aan het IVP. Graag een 
toezegging van de wethouder op dit punt. 
 
Gezien de grote stap die gezet moet worden is een goed en sterk 
museumbestuur en uitvoerend team van levensbelang. Wij mogen nu enkel 
wensen en bedenkingen over het bestuur kenbaar maken. Het bestuur beslist 
zelfstandig over haar personeelsbeleid en daarmee de kwaliteit van het 
uitvoerend team. Dat is voor ons een gezonde scheiding van rollen. 
 
Op dit bestuur komt veel af om de transitie tot een succes te maken. Een 
ambitieuze en eervolle klus die we echt niet gaan redden met goedwillende 
mensen uit de regio die het wel leuk vinden de heerschappij over een 
cultuurproject in Venlo uit te voeren. We zijn er van doordrongen dat als het 
college daarin nu niet scherp aan de wind zeilt, de burger over enkele jaren een 
te dure rekening gepresenteerd zal krijgen. Dat moet voorkomen worden. 
 
Wat ons betreft moet het bestuur dan ook minimaal drie kwaliteiten echt 
borgen: zakelijk leiderschap, kennis en ervaring in de internationale 
museumwereld en kennis van kunsteducatie. Verder bepleiten we een sterke 
verbinding met het Duitse achterland in het bestuur en lijkt het ons gezond dat 



minstens één van de bestuursleden het vertrouwen geniet van Stichting VbVD 
en de vrienden van het museum.  
 
M.b.t. de verkoop begrijpen wij dat KPN nog niet definitief heeft ingestemd. 
Het is bijzonder dat we desondanks nu het besluit nemen deze stap te zetten 
en het huidige pand te verlaten. Loopt het afstoten van het huidige pand en de 
verkoop wel goed paralel. Kunnen we straks ook met lege handen komen te 
zitten? 
 
We zullen ook de herbestemming van het huidige pand nauwlettend volgen. 
Dit pand is namelijk strategisch bepalend voor de gewenste toekomstige 
parkfuncties, zoals benoemd in het plan Gadet. Kwaliteit van de invulling gaat 
ons daarbij vóór de eventueel te ontvangen prijs van verkoop. Daarbij vragen 
we opnieuw aandacht om het pand ook in te zetten om de groeiende 
dagrecreatie in het park te faciliteren 
 
Samenvattend mijnheer de voorzitter: goed plan maar het is noodzakelijk dat 
we de komende jaren alle stappen voldoende kwaliteit geven. Geen zesjes dit 
keer. Onze stad verdient dat. De PvdA zal dat nauwlettend blijven volgen.   
 


