Aan:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten
cc Gemeenteraad van Voorschoten
Geacht college,

Voorschoten, 7 juli 2021

Vooraf
Indien bekend zou zijn geweest bij de Cultuurfabriek dat er ook inhoudelijk gesproken zou gaan
worden tijdens de raadscommissie Burger en Bestuur op 1 juli 2021 dan hadden we (met
uitzondering van het lid de Bibliotheek) zeker ook ingesproken. Dat herstellen we nu per brief.
Op 8 juli 2021 worden belangrijke algemene politieke beschouwingen gehouden door de
politieke partijen. Reden om nu aan u met cc aan de gemeenteraad deze brief te sturen.
Uw college is verantwoordelijk voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie in de
bibliotheek en daarmee alle informatie die u daarover aan de gemeenteraad en uw inwoners
verstrekt. Naar onze mening verstrekt u onjuiste informatie en om die reden schrijven wij deze
brief aan u en verwachten ook van u een antwoord.
In de bijlage bij deze brief gaan wij nog in op enkele aspecten in de informatiebrief en wat is
besproken in de raadscommissie Burger en Bestuur.
Wij komen op voor de versterking van de culturele sector in Voorschoten!

Onjuiste informatie ? Het gaat om de culturele organisaties!
Dat de grote zaal met ongeveer 100 stoelen geschikt zal zijn voor lezingen, film, toneel, ballet en
concerten, zoals vermeld in de informatiebrief, geeft NIET aan of deze zaal ook in de praktijk
geschikt is voor de activiteiten van de Voorschotense culturele organisaties. Want daar gaat om,
het gaat om de culturele organisaties en het behoud van hun activiteiten voor de Voorschotense
samenleving.
Verschillende keren heeft u de zorg uitgesproken dat na de sluiting van het Cultureel Centrum en
de ongewisheid over de bestemming van de Kruispuntlocatie er een andere geschikte locatie
moet zijn voor de inwoners en organisaties in Voorschoten. In de informatiebrief worden slechts
een paar potentiële culturele gebruikers genoemd: 2 amateurkunst en 3 culturele ondernemers.
Dat is maar een fractie van de organisaties die Voorschoten rijk is. Mogelijk is de MFA na
realisatie geschikt voor een klein aantal culturele organisaties. Maar wat gaat u doen voor dèze
culturele organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podium Jong Professionals Jazz (jazzconcerten en jazzfestival)
Voorschoten Blues (blues concerten)
Vox Clara ( koorconcerten)
Toneelgroep Voorschoten (toneeluitvoeringen)
Doremifa musicals (musicals)
Balletuitvoeringen (balletuitvoeringen)
Sinfonietta Voorschoten (concerten)
Exultate Deo (concerten)
The Broken Consort (concerten)
Harmonie Voorschoten (concerten)
Muziekvereniging Laurentius Voorschoten (concerten)
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•
•
•
•

De Toonzetter (concerten)
Zangstudio Maria Rosenmöller (concerten)
Voorschotens Kamerkoor (concerten)
Popcore Allsounds (optredens)

Andere organisaties die gebruik maken van podium en grote zaal (niet volledig):
• Musicals groep 8 basisscholen
• Rockconcerten
• Bijeenkomsten Zonnebloem
• Bijeenkomsten Vereniging Ouderen Voorschoten
• Gezelschappen van buiten Voorschoten
• Talentenshow georganiseerd door jonge inwoner
• Samenwerkende organisaties met nieuwe producties ter stimulering maatschappelijke
agenda, zoals er al waren:
o Vox Clara/Broken Consort
o Sinfonietta met Peter en de wolf
o Sinfonietta en jeugdtheater
Over deze grote groep organisaties en of met hen is gesproken staat niet in de informatiebrief. Er
staan alleen een paar potentiële culturele gebruikers. Daarom vragen wij u nogmaals: Doet u
voldoende voor de culturele organisaties? Geeft u juiste en volledige informatie? Is dit goed voor
de inwoners van Voorschoten?

Substantieel aantal inwoners nemen deel aan cultuur in Voorschoten
De hierna genoemde cijfers heeft de Cultuurfabriek in de tweede helft van 2020 aan de
gemeente Voorschoten aangeleverd, staan in het BBN rapport en zijn onderdeel geweest van de
besluiten. De cijfers tonen aan hoeveel mensen betrokken zijn bij cultuur via de bij de
Cultuurfabriek aangesloten organisaties; zij het als lid of als bezoeker. Deze cijfers zijn gebaseerd
op de periode voor het invoeren van de covid-maatregelen. De bezoekers en gebruikers van de
Bibliotheek Voorschoten, lid van de Cultuurfabriek, zijn niet in de aantallen opgenomen.
Bij elkaar opgeteld hadden de leden van de Cultuurfabriek in het seizoen 2019/2020 samen:
• 850 leden
• 100 uitvoeringen, optredens of tentoonstellingen
• 9.000 bezoekers

Cultuurvisie Voorschoten op tijd klaar voor besluiten over MFA
Hoewel we niet blij zijn met de vele vragen en onduidelijkheden, zijn wij wel blij dat uw college
opdracht heeft gegeven een Cultuurvisie op te stellen. De cultuurvisie wordt, zoals u aangaf in uw
informatiebrief van 1 juni 2021, in oktober 2021 aan u aangeboden. Wij verheugen ons dat de
kaders van de Cultuurvisie duidelijk zijn. Met vertrouwen kijken wij uit naar de onafhankelijke
uitkomsten en op welke manier cultuur nog meer en beter kan worden ingevuld in Voorschoten.
De planning is zodanig dat de uitkomsten van de Cultuurvisie gebruikt kunnen worden bij de
besluitvorming in november 2021 voor de keuze voor de locatie van het MFA. Een goede
planning wat ons betreft!
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Verwachtingen
Wij verwachten uiterlijk 1 september 2021 antwoord van u op deze vragen en
opmerkingen.

Waarom doen we het?
Met deze brief willen wij op een positief kritische manier bijdragen aan de besluitvorming
rondom een MFA en versterking van de culturele sector. Wij willen cultuur laten groeien voor het
welzijn van de inwoners van Voorschoten.
Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur Cultuurfabriek Voorschoten,

Edgar van der Krogt
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Bijlage bij brief van 7 juli 2021 van de Cultuurfabriek over enkele aspecten in de
informatiebrief en wat is besproken in de raadscommissie Burger en Bestuur op 1
juli 2021
Volwaardige MFA?
Wat ons opvalt in de informatiebrief is dat u verwijst naar het zogeheten BBN rapport en schrijft
“de kern daarvan is de verbouwing van de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan tot een volwaardige
multifunctionele accommodatie (mfa)”. Opvallend omdat in het BBN rapport en het raadsvoorstel
van december 2020 het woord ‘volwaardig’ in deze context niet voorkomt. In het BBN rapport bij
de conclusie op bladzijde 56 staat het juist: “Met realisatie van deze variant krijgt de bibliotheek een
nieuwe multifunctionele invulling met een klein podiumfunctie. De variant biedt geen mogelijkheid voor
grotere optredens en versterkt daardoor niet het centrum”. Het gebruik van de term ‘volwaardig’ is
dus niet in de lijn van het BBN rapport en het gebruik van dat woord is dus misleidend.

99% gebruikers Cultureel Centrum
In de informatiebrief vervolgt u “Er komt een nieuwe grote zaal met ongeveer 100 stoelen die geschikt
is voor lezingen, film, toneel, ballet en concerten”. De heer Van Leeuwen van de Bibliotheek lichtte,
onder uw verantwoordelijkheid, mondeling toe in de raadscommissie Burger en Bestuur van 1
juli 2021 dat 99% van de gebruikers van het Cultureel Centrum Voorschoten in de grote zaal
kunnen. Wij vragen u ons aan te geven of dit werkelijk zo is?
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