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Breda, 18 september 2019 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

 

Onderwerp: Onrust onder culturele instellingen Klavers Jansen 

 

Geacht college, 

 

Vanuit diverse kanten ontvangen wij signalen dat het weer rommelt op het Klavers 

Jansen-complex. Het terrein van de voormalige conservenfabriek wordt de komende 

jaren door het Consortium Spoorzone ontwikkeld. In een mix van bestaande en 

nieuwe gebouwen  worden de functies wonen en cultuur gecombineerd. Wie van de 

huidige culturele instellingen mag blijven en vooral wie niet, leidt echter tot onrust. 

 

De gebouwen op Speelhuislaan 151-153 zullen ook in de toekomstige plannen een 

culturele invulling krijgen. Momenteel zijn daar de volgende culturele instellingen 

gehuisvest: Podium Bloos, Theaterwerkplaats Tiuri, Stichting Prisma en Stichting 

Frieda. De twee laatstgenoemden kregen recent echter per mail van de gemeente te 

horen dat hun huurcontract dat tot eind van dit jaar loopt, niet wordt verlengd. De 

reden waarom uitgerekend deze twee weg moeten, is niet duidelijk. 

 

SP Breda is van mening dat de huidige huurders van het Klavers Jansen-complex 

recht hebben op zuivere en transparante besluitvorming. 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Klopt het dat er op initiatief van de gemeente een overleggroep bestaat 

waaraan enkele van de huidige huurders en het consortium deelnemen? 

2. Waarom zijn Prisma en Frieda niet actief door u benaderd om ook deel te 

nemen aan dit overleg? 

3. Is in deze overleggroep besloten welke culturele instellingen op het Klavers 

Jansen-complex kunnen blijven? Zo nee, waar en door wie dan wel? 

4. Op basis van welke criteria is besloten dat voor uitgerekend Prisma en Frieda 

niet langer plaats is op deze locatie? 

5. Bent u bereid om alsnog met Prisma en Frieda in overleg te gaan om samen 

tot een oplossing te komen? 

 



Met vriendelijke groet, 

 

 

Bas Maes 

Fractievoorzitter SP Breda     

 

  

 
 


