
 

                
 

 
 
 
 

 
 
 

Motie vreemd aan de orde van de dag:  
Haalbaarheidsonderzoek voor een architectuurmuseum 
 
 
De Raad van Heerlen, in vergadering  bijeen op 21 april  2021, 
 
Overwegende: 
 
• Dat Heerlen kunst en cultuur een belangrijke plaats toedicht in haar beleid; 
• Dat Heerlen, als het gaat om podia, murals, amateurkunsten  en musea al veel te bieden heeft; 
• Dat daarin een prominente plek voor architectuur ontbreekt en dan met name een museum, waarin 

een en ander een adequate plek kan krijgen; 
• Dat dit merkwaardig is en in feite een witte vlek; 
• Dat er ook in de rest van Nederland en regio weinig aanbod is op dit gebied; 
• Dat Heerlen op het gebied van architectuur erg veel te bieden heeft; 
• Dat dit nogal wat gebouwen betreft, zoals die van Peutz, Stuyt, Rietveld, Coenen, Aretz, Houben, 

Bisscheroux en meer  recent Huisman en Feron; 
• Dat nogal wat van de  genoemde architecten ook hier hun roots hebben; 
• Dat niet alleen  het mijnverleden een schat aan vaak iconische gebouwen opgeleverd heeft, maar 

ook de periode daarna, met recentelijk natuurlijk het Maankwartier; 
• Dat de politiek architectuur en historie inmiddels ook verankerd heeft in haar beleid, blijkens het 

omarmen van de Heerlense school en haar standpunt bijvoorbeeld inzake renovatie van slak-horst; 
• Dat er  in dezen natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen zijn m.b.t. architectuur en het 

belang daarvan in het verleden maar ook m.b.t. toekomst van Heerlen; 
• Dat de St Annakerk, als Peutz-icoon, thans leeg staat (c.q. geen functie heeft) en een mogelijke 

locatie zou kunnen zijn;        
 

Is van mening dat: 
 

       een architectuurmuseum een ontbrekend element is in het huidige cultureel-historisch aanbod en dat 
Heerlen zo veel op dat gebied te bieden en te vertellen heeft,     

Roept het College van B&W op: 
 
een globaal haalbaarheidsonderzoek uit te voeren m.b.t. het openen van architectuurmuseum in 
Heerlen, waarbij met name de St Annakerk als mogelijke locatie onderzocht wordt, 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
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