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Het Van Abbemuseum en twee nog aan te wijzen instellingen moeten het hart gaan 
vormen van een groot design-netwerk in Eindhoven. 
De nadruk komt te liggen op economische, maar vooral sociaal- maatschappelijke 
projecten. Voor het nieuwe beleid is structureel minstens 1,5 miljoen euro nodig. 
Het plan, ‘Alleen even inkoppen voorstel tot een aanpak rond design’ is gemaakt door 
de werkgroep ‘ Design’ van de gemeente. Dat gezelschap bestaat onder meer uit 
raadsleden van vier politieke partijen en diverse ambtenaren. Professor Jan van der 
Borg adviseert de groep. Het voorstel is gisteren aangeboden aan B en W van 
Eindhoven. 

De werkgroep stelt voor om structureel anderhalf miljoen euro te steken in het 
versterken van design. „Veel ís er eigenlijk al in de stad, het moet alleen sterker wor-
den. Daartoe moet je geld steken in onder meer Het Designhuis, de Dutch Design 
Week en de Nederlandse Designprijzen”, aldus Mary- Ann Schreurs, voorzitter van de 
werkgroep. „Dat zijn immers belangrijke pijlers binnen de designwereld.” 

Een ander deel van het geld moet worden gestoken in twee nog vast te stellen 
instellingen. „ Die worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. Kleine, 
flexibele organisaties moeten dat zijn. Eén van die clubs neemt de meer economische 
ideeën onder haar hoede, de andere wordt verantwoordelijk voor sociaal-maat-
schappelijke plannen.” 

Als mogelijke instantie noemt Schreurs Stichting Brainport. Het Van Abbemuseum 
moet zich meer richten op de esthetische en experimentele kant van design. 
De gemeente treedt op als regisseur, stelt de werkgroep voor. „Maar eigenlijk is zij niet 
meer dan een doorgeefluik. Meer is ook niet nodig als die drie andere instanties goed 
functioneren.” 

Het geld is volgens de werkgroep te halen door verschuivingen binnen bestaande 
gemeentelijke begrotingen, maar ook de provincie Noord- Brabant zou in de buidel 
kunnen tasten. 

„ Commissaris van de Koningin Maij-Weggen zei tijdens de opening van de 
tentoonstelling in Het Designhuis ter gelegenheid van het 60- jarig bestaan van de 
Design Academy Eindhoven dat het Designhuis heel belangrijk is voor de regio. Dat is 
mooi gezegd, maar dan kan de provincie daar ook wel wat centen in steken”, aldus 
Schreurs. 

De designvisie wordt in september gepresenteerd en staat in september vervolgens 
ook op de agenda van de commissie cultuur van de gemeente Eindhoven.  

De Wergroep Design stelt voor om extra geld te gebruiken voor Het Designhuis, de 
Dutch Design Week en De Nederlandse Designprijzen. Ook is geld nodig voor 
ondersteunende instellingen. 

 
Mary- Ann Schreurs, voorzitter van de werkgroep Design. 
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