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Aan: 

• Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Voorschoten. 

• Alle andere betrokken partijen bij de ontwikkeling van een multifunctionele culturele 

accommodatie Kruispunt Voorschoten. 

 

Voorschoten, 9 juli 2020 

 

Opzet en aanpak van de invulling van een multifunctionele culturele accommodatie Kruispunt 

 

De Bibliotheek, de Cultuurfabriek en het Filmtheater hebben met elkaar overleg gevoerd en hebben 

dezelfde ideeën over de opzet en aanpak van de lopende verkenning. Wij ondersteunen de intenties 

die zijn beschreven in de raadpleegbrief van 30 juni 2020 over een multifunctionele culturele 

accommodatie Kruispunt (MFCA) in het centrum van Voorschoten.  

 

Wij vinden het belangrijk dat de locatie goed bereikbaar en nauw verbonden is met het economische 

en historisch hart van Voorschoten, waardoor cultuur, economie en historie elkaar kunnen 

versterken en onderdeel uitmaken van een toekomstbestendig en leefbaar Voorschoten. De 

Kruispuntkerklocatie vinden wij hiervoor de beste locatie. 

Daarbij denken we niet alleen aan activiteiten uit de culturele en museale sector, maar ook aan 

activiteiten op maatschappelijk-, welzijns-, of economisch gebied. Het zou mooi zijn als de 

samenkomst van al deze verschillende activiteiten versterkt kan worden door een grand café in de 

MFCA een plaats te geven. 

Kansen en leren van het verleden 

De Bibliotheek, Cultuurfabriek en Filmtheater zien nu kansen om eindelijk een MFCA te realiseren. 

Na vele jaren van eerder uitgewerkte en vastgelopen pogingen dient geleerd te worden van de 

valkuilen die zich eerder voordeden. Daaruit hebben we nu leerpunten en aanbevelingen opgepikt 

die we graag willen voorleggen aan de betrokkenen. Om die reden hebben sommigen van ons de 

gevoelens van teleurstelling en emoties vanwege de eerder vastgelopen pogingen achter zich 

gelaten, want we willen vooruitkijken in het belang van ‘cultureel Voorschoten’. Deze eerdere 

ervaringen zijn nu een basis om een constructieve handreiking te bieden voor het verdere overleg 

van alle betrokkenen, voor het beraad in de raadscommissie Burger en bestuur en in de 

gemeenteraad. 

 

Lering trekkend uit de eerdere pogingen komen we tot de volgende overwegingen, kansen en 

bedreigingen: 
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1. Het een goede zaak om het uitwerken van de varianten voor MFCA Kruispunt samen te doen 

met culturele organisaties, eigenaar en gemeente, zowel functioneel, financieel en 

organisatorisch, zodat op 30 september 2020 een helder beeld bestaat van de ruimtelijke 

opzet en investeringen, van de inrichting en het toekomstig gebruik en exploitatie van de 

MFCA 

a. met voldoende flexibele ruimten voor de verschillende functionele toepassingen, 

zoals voor bibliotheek, lezingen, vergaderingen, cursussen, podiumkunsten, zoals 

muziek en theater, bioscoopzaal; voor grote en voor (meerdere) kleine 

gezelschappen; 

b. met helderheid over de wijze waarop we in de toekomst management en exploitatie 

van de MFCA gaan oppakken en passend onderling afspraken maken; 

c. over de financiële lasten: investeringen en de jaarlijks budgettaire last, voor de 

gemeente en voor de verschillende betrokken organisaties; 

d. over de financiële dekking en meerjarig totaalbeeld: welke locaties komen te 

vervallen en wat dragen de opbrengsten van verkoop bij aan de MFCA; 

e. over de procedures en timing. De optie om de Aldi te verplaatsten naar het Winston 

Churchillplein vraagt bijvoorbeeld om distributieplanologisch onderzoek, 

bestemmingsplanwijzingen en financiële afspraken die na jaren zouden kunnen 

leiden tot een blokkade. 

2. De varianten toetsen  

a. aan de wensen en eisen van culturele organisaties, inhoudelijk, financieel en 

operationeel met oog voor het streven naar versterking van de centrumfunctie; 

b. en als deze toets voor sommige organisaties niet voldoet aan de randvoorwaarden 

(inhoudelijk, operationeel en financieel), dan moeten alternatieve opties overwogen 

worden. Zoals het plan uit 2018 van Bibliotheek en Filmtheater aan de 

Wijngaardenlaan, of een variant daarop zoals Bibliotheek met bijvoorbeeld BplusC. 

 

Voor de huidige vaste gebruikers van het Cultureel Centrum is het uiterst belangrijk dat in de 

vergaderingen op 15 en 16 juli 2020 duidelijkheid wordt onder welke condities het Cultureel Centrum 

nog gebruikt kan worden. Enkele malen heeft de betrokken wethouder hierover wel gesproken, 

echter het is nog niet concreet gemaakt. 

 

De Bibliotheek, Cultuurfabriek en Filmtheater dragen op verschillende manieren bij aan een rijk 

cultureel leven in Voorschoten. Wij veronderstellen dat ook andere nu niet genoemde organisaties 

(zoals bijvoorbeeld BplusC) uitkijken naar een MFCA in het centrum van Voorschoten. 

 

De drie organisaties wensen het college, de gemeenteraad en alle andere betrokken partijen veel 

wijsheid toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar 

Voorzitter, René Hooijdonk 

 

Cultuurfabriek Voorschoten 

Voorzitter, Edgar van der Krogt 

 

Filmtheater Voorschoten 

Voorzitter, Wim Carabain 


