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Aanvulling voortgangsrapportage accommodatiebeleid

Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand doen wij u ter aanvulling op onze voortgangsrapportage een afschrift toekomen van de
brief van Theater de Speeldoos d.d. 31 mei 2007. De Stichting is gevraagd expliciet aan te geven of
zij een tweetal grondvoorwaarden onderschrijft. Daarmee zou de basis zijn gelegd voor de verdere
gesprekken waarbij de haalbaarheid van de realisatie van de multifunctionele accommodatie op
locatie de Speeldoos verder kon worden onderzocht.
In de brief wijst het bestuur van stichting de Speeldoos de door de gemeente gestelde voorwaarden
af en houdt vast aan haar eigen doelstellingen. Wij stellen u voor kennis te nemen van het standpunt
van stichting Theater de Speeldoos en te concluderen dat het gegeven deze situatie niet haalbaar is
om een multifunctionele accommodatie te ontwikkelen op de locatie van de Speeldoos, op basis van
door de raad vastgestelde grondvoorwaarden c.q. uitgangspunten.
Verder stellen wij u voor het proces met stichting tot behoud van de Petruskerk af te ronden en het
accommodatiebeleid in September te herijken tezamen met de uitkomsten van het overleg over de
Petruskerk.
Wij verzoeken u de inhoud van deze brief te betrekken bij uw beraadslagingen over de
voortgangsrapportage accommodatiebeleid.
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Geacht college,
Met verbazing en onbegrip hebben wij kennis genomen van uw brief van 23 mei jl.
Het moge duidelijk zijn dat wij met de door u genoemde voorwaarden niet instemmen omdat ze
strijdig zijn met de doelstellingen van onze stichting.
Op geen enkele wijze wordt ons de mogelijkheid geboden om een alternatief te presenteren op
een invulling van de MFA op de plek van Theater de Speeldoos zoals geschetst tijdens de
bijeenkomst met de gemeenteraad op 4 december 2006.
Dit alternatief voorziet in de behoefte van een nieuwe MFA en is daarnaast ook vanuit financieel
oogpunt interessant.
Hierover willen wij graag met u verder praten.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van
THEATER, KUNST- EN CULTUURHUIS DE SPEELDOOS

tilaassen, voorzitter

