
 

 

Verslag werkgroep Prinsenhofgebied 

Maandag 18 februari 2019, 18.30 – 20.30 uur 

De Gist 

 

1. Terugblik museumbezoeken 

De werkgroepleden geven aan wat zij hebben opgehaald uit de bezoeken aan het Dordrechts Museum 

en het Centraal Museum. De resultaten worden in een apart document nagestuurd. 

 

2. Lijst openstaande punten en wensen 

Eerder is voorgesteld om korte lezingen over verschillende thema’s te agenderen, voorafgaand aan 

werkgroepbijeenkomsten. Diverse mensen hebben aangeboden om te adviseren over toegankelijkheid 

voor mindervaliden. De werkgroep besluit om hiermee te wachten tot na de presentaties van de 

perspectieven. 

 

3. Perspectieven 

Feedback op sjabloon 

Toevoegen bij Waarden: natuurwaarde van het complex en bedrijfsvoering MPD / Prinsenkwartier. 

In de werkgroep wordt de vraag gesteld of het aantal exposities van MPD / Prinsenkwartier onderdeel 

van de perspectieven zou moeten zijn. Ja: vanwege de impact op het plein bij toenemende 

bezoekersaantallen. Nee: de programmering is aan MPD / Prinsenkwartier zelf. De werkgroep gaat 

akkoord met de vorm en invulling van het sjabloon voor de perspectieven.  

Financiën 

De perspectieven hoeven voor de pitches nog niet doorgerekend te worden op kosten. Gevraagd 

wordt of er uiteindelijk een of meerdere eindscenario’s worden doorgerekend. Hein geeft aan dat alleen 

de 3 scenario’s worden doorgerekend die onderdeel zijn van 1 ‘eindplan’. Jan geeft aan dat het handig is 

om ook vooraf al inzicht te hebben in de kosten van bepaalde ingrepen, zodat bij het maken van de 

perspectieven het oog op de financiën gehouden kan worden. Hoe hier invulling aan gegeven wordt, 

wordt door Hein, Irma en Jan nader onderzocht. Uiteindelijk vindt de doorrekening plaats door een 

professionele partij. 



 

 

Planning 

Vanuit de werkgroep wordt de vraag gesteld of de deadline voor het opleveren van de scenario’s (4 

april) door de werkgroep wel realistisch is. Hein licht toe dat er een harde deadline is gesteld door het 

gemeentebestuur om voor de zomer een voorstel aan de raad te kunnen aanbieden. Irma geeft aan dat 

een zorgvuldig proces voor de deadline gaat – kwaliteit mag niet lijden onder tijdsdruk. Voorwaarde is 

dat er voldoende ruimte is om de stad te raadplegen en informeren over de plannen. Voorstel is om te 

blijven streven naar 4 april en na de pitches te besluiten of uitstel nodig is. 

Invulling pitchavond 

Er zijn vijf (clusters van) werkgroepleden die een perspectief willen pitchen. Na de bijeenkomst is hier 

nog een zesde perspectief bijgekomen. Dit zijn: 

 

 Museum Prinsenhof Delft 

 Anton Zoetmulder (Prinsenkwartier) 

 Peter Jonquiere (Delfia Batavorum) 

 Bruno Ninaber 

 Wim van Leeuwen 

 Dieke de Jong – korte pitch 

 

Het voorstel is om de pitches in één avond te plannen (26 februari).  Hier kan niet iedereen aanwezig 

zijn. Daarom wordt er voor gekozen om de verrijking van de pitches met name op de tweede avond (4 

maart) te laten plaatsvinden.  

 

Voor elke pitch wordt 15 minuten gereserveerd, met 5 minuten verduidelijkingsvragen. De pitches 

worden gefilmd en de ingevulde sjablonen worden op papier gedeeld. Irma pleit ervoor om tijdens deze 

avond met een open houding naar elkaar te luisteren, in plaats van een harde discussie te voeren. 

 

Jan, Loudi, Teun vormen de commissie die de perspectieven bundelen en stroomlijnen in het 

vervolgproces. 

 

4. Opdracht werkgroep 

De werkgroep heeft enkele opmerkingen over de aangescherpte opdracht aan de werkgroep:  

 Verduidelijken dat de werkgroep niet rekent, maar de ambtelijke organisatie 

 Planning: zorgvuldigheid staat voorop, het moet mogelijk zijn om af te wijken van de deadline 4 

april en dit moet te lezen zijn de opdracht  

 Jan geeft aan dat het mogelijk moet zijn om af te wijken van de opdracht. Irma is akkoord – je 

mag kleuren wat je wilt – als aan de opdracht minimaal is voldaan: meer mag, minder niet. 

 



           

 

 

Na doorvoering van bovengenoemde aanpassingen gaat de werkgroep akkoord met de opdracht aan de 

werkgroep. Hein stuurt nieuwe versie.  

 

5. Overig 

Voorstel Jan & Anton: het plan is om het Agathafestival op 25 mei uit te breiden met stadsexpedities. 

Idee is om met een Living Lab de ruimtelijke waarden en inrichting van de tuin en het Agathaplein te 

onderzoeken op ruimtelijke mogelijkheden. Hiermee kunnen we de plannen voor het Prinsenhofgebied 

beter verbinden met de bewoners van de stad. Irma geeft aan dat de status van de daar gepresenteerde 

plannen helder moet zijn voor degenen die daar input op geven. 

 

Er wordt geconstateerd dat sommige leden niet meer bij bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. De vraag 

rijst of deze leden genoeg achtergrondinformatie hebben om nog mee te overwegen. In ieder geval 

wachten we de opkomst bij de pitches af.  

 


