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Raadsvragen over theaterzaal in Huizen

Geacht college,
Onze fractie heeft vernomen dat de Theaterzaal van de Graaf Wichman dit jaar voor het laatst gehuurd en gebruikt
kan worden door verenigingen voor voorstellingen. Dit omdat de eigenaar deze zaal volledig wil gaan inzetten als
bioscoopzaal. Hierdoor verdwijnt de mogelijkheid voor lokale verenigingen om binnen Huizen een zaal te huren en
te gebruiken voor voorstellingen.
De fractie van Transparant Huizen vindt het belangrijk dat lokale verenigingen de mogelijkheid hebben om binnen de
gemeentegrenzen voorstellingen te kunnen geven. Niet alleen voor de verenigingen zelf, maar ook voor het publiek
dat wil komen kijken naar die voorstellingen. Het kan toch niet zo zijn dat een plaats van ruim 41.000 inwoners geen
beschikking meer heeft over een eigen theaterzaal voor optredens voor een wat groter publiek. Daardoor valt ook
de Boerderij af, want dit is een kleinere locatie, meer geschikt voor kleinkunst. Dus om maar een paar voorbeelden
te noemen: Toneelvereniging Ontwaakt speelt jaarlijks enkele grotere producties waar altijd veel publiek op afkomt.
Dit past dus niet in het eigen minitheater waar slechts plaats is voor 50 bezoekers. De operetteclub Stacato wijkt
voor optredens uit naar het Spant in Bussum. Prinses Irene trad vroeger ook op in het theater in Huizen, maar houdt
het jaarlijks concert inmiddels in Hilversum. De kindertoneelvereniging Rolletje Bolletje is uitgeweken naar de aula
van het Erfgooierscollege.
Momenteel wordt mede door onze fractie meegewerkt aan de nieuwe cultuurnota. Eén van de onderdelen hiervan
is een onderzoek naar een nieuwe locatie voor het Huizer Museum met daarin een multifunctionele ruimte die
ingezet kan worden als bijvoorbeeld theaterzaal voor lokale verenigingen. Echter aangezien er eerst nog een
onderzoek moet gaan plaatsvinden, zal de situatie zich waarschijnlijk gaan voordoen dat er nog geen nieuwe locatie
is voor het verdwijnen van de huidige theaterzaal in de Graaf Wichman.
Onze vragen:
1. Klopt het dat de theaterzaal als dusdanig gaat verdwijnen in de Graaf Wichman?
2. Zo ja, hoe kan dat zomaar?
3. Deelt het college de mening van Transparant Huizen dat er voor de lokale verenigingen een theater zou
moeten zijn met een capaciteit van circa 150 personen binnen de gemeentegrenzen?
4. Gaat het college hierover nog in gesprek met de uitbater van de theaterzaal?
5. Wat gaat u als college doen als de theaterzaal inderdaad vanaf het einde van dit jaar niet meer gehuurd kan
worden door lokale verenigingen en er lokaal nog geen ander alternatief is?
Ik verzoek u om schriftelijke beantwoording tijdig voorafgaand aan de volgende raadsvergadering van 13 februari.
De fractie van Transparant Huizen
Bert Schaap

