
 
MOTIE  

gebouwde theatervoorziening 
 

 

De raad van de gemeente Harderwijk, in vergadering bijeen d.d.  09-10-2014 

 

Onderwerp: Gebouwde theater voorziening 

 

 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat, 

1. De reserve theater van 2,5 miljoen is bedoeld voor een gebouwde voorziening in het 

Waterfront 

2. Vele partijen, vertegenwoordigd in deze raad een gebouwde voorziening voor theater in hun 

verkiezingsprogramma hebben staan, en alleen over de locatie verschillen van mening 

bestaan. 

 

Overwegende dat: 

1. Een theaterfunctie in het Waterfront volgens de nu gepresenteerde richting van het college 

waarschijnlijk niet van de grond gaat komen. 

2. De reserve bedoeld is om een gebouwde voorziening in de stad te behouden voor Harderwijk; 

3. De stadsvisie, cultuurnota, en het coalitieakkoord allen uitgaan van behoud voorzieningen of 

uitbouw ivm de wens dat Harderwijk als regiostad meer tot haar recht komt. 

4. Het college kennelijk behoefte heeft aan het oprekken, of anders interpreteren van de kaders, 

die door de raad zijn gesteld om verder te kunnen met het theaterdossier. 

5. Een gebouwde voorziening getuige de verkiezingsprogramma’s belangrijk is voor de raad. 

6. Harderwijk een gebouwde theatervoorziening verdiend en nodig heeft, als we in 2031 de stad 

willen zijn waar we in de stadsvisie als raad besluiten over hebben genomen. 

7. Harderwijk een theatervoorziening verdiend die op zijn minst gelijkwaardig is aan het huidige 

theatergebouw wat betreft technische voorzieningen. 

 

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders: 

 

1. Een gebouwde voorziening in stand te houden of te ontwikkelen. 

 

2. Alles op alles te zetten om voor Harderwijk minimaal te behouden wat we nu aan theater-

programmering hebben in de stad.   

 

3. De 2,5 miljoen alleen in te zetten voor een gebouwde theatervoorziening indien dit 

aantoonbaar minimaal dezelfde technische faciliteiten biedt als het huidige theater. 

 

4. De raad bij het presenteren van de nieuwe plannen op zijn minst ook een variant voor te 

leggen voor verbouw van het huidige theater. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 



 

PvdA Harderwijk, 

 

Graddy Sondern 

 

 


