
Serieus? Echt?  

 

“Heel serieus” tekende het BD donderdag jl. op uit de monden van wethouders den Brok en 

Wagemakers m.b.t. het onderzoek naar een eventuele verhuizing van het cultuurcluster theater De 

Lievekamp, de bibliotheek en cultuurschool de Muzelinck naar het “centrum” of, in een ander scenario, 

alleen een verhuizing van de bibliotheek. Nou moet je heel voorzichtig zijn als beleidsmakers hun 

onderzoeken “heel serieus” noemen. Want is het niet meer dan logisch en normaal dat een onderzoek 

heel serieus gedaan wordt? Dat hoeft toch niet apart benoemd te worden? Tenzij… de wethouders al 

(een beetje) weten wat de conclusies zullen zijn. Zoals met het onderzoek naar fietsen in het centrum. 

Je geeft een onderzoekbureautje opdracht dat “heel serieus” te onderzoeken, dat komt vervolgens  

met een ondermaats onderzoek en even ondermaatse, maar voor de opdrachtgever welgevallige 

conclusies. En natuurlijk werd dat onderzoek tijdens de behandeling aan flarden geschoten, maar ja… 

De rest van het verhaal kent u. Er mag nog steeds gefietst worden, terwijl de bevolking dat niet wilde! 

Ik vermoed  dat dit “heel serieuze” onderzoek zal concluderen dat -naast het afblazen van alle 

verhuisplannen- een verhuizing van de bibliotheek het enig haalbare scenario is. 

Het biebbestuur, nog steeds met megalomane gedachten over de toekomst van bibliotheken, wil 

graag naar de binnenstad en hoopt daar op meer “toevallige bezoekjes”! En die toevallige bezoekjes 

mogen wat onze wethouder van Financiën betreft,  zo’n 7 miljoen Euro kosten. Laura Wijnbelt, interim-

directeur van de Muzelinck, verwoordt de plannen als volgt: ik zie de meerwaarde wel in van meerdere 

instellingen onder één dak. “Als een krachtige culturele kern”. 

En gelijk heeft ze. En laten we al die instellingen nu al onder één dak hèbben! Gewoon op de 

Lievekamplaan. Mochten de wethouders hun miljoenen kostende plannetjes doorzetten, dan 

verdienen ZIJ een verhuizing…….van wethouderszetels naar de fractiebankjes! 
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