
Persbericht. 

De ChristenUnie kiest voor de horeca.  

In de commissie Samenleving van 9 juli 2015 hebben twee partijen hun plannen gepresenteerd ten 

aanzien van de toekomst van het oude stadhuis: enerzijds Cultuurkust met plannen om de ruimten te 

gaan gebruiken voor culturele voorstellingen en anderzijds vertegenwoordigers van zowel Kasteel 

Staverden als de Boterlap met plannen om de ruimten te gaan gebruiken voor horecadoeleinden. 

Alhoewel de bevoegdheid om het oude stadhuis te gaan verhuren ligt bij het college van 

burgemeester en wethouders, heeft het college gemeend om de raad bij zijn beslissing te betrekken. 

Gelet op de plannen van beide partijen geeft de fractie van de ChristenUnie de voorkeur aan de 

horeca-invulling. Reden hiervoor is dat er in Harderwijk meerdere locaties zijn waar culturele 

voorstellingen worden gegeven en dat er mogelijk op termijn nog een locatie bijkomt. Het lijkt ons 

ongewenst dat er dan nóg een locatie bijkomt, te meer nu de financiële middelen in de culturele 

sector beperkt zijn. Mede gelet op het feit dat er een trouwzaal is in het oude stadhuis, menen wij 

dat daarmee een gebruik als horecagelegenheid meer voor de hand ligt. Dat sluit overigens niet uit 

dat Cultuurkust er geen voorstellingen kan houden, maar wat ons betreft is de combinatie ‘Kasteel 

Staverden/Boterlap’ de hoofdhuurder van het gebouw. 

De ChristenUnie roept hierbij beide partijen op om zoveel mogelijk samen te werken, zoals in de 

commissievergadering ook nadrukkelijk aan de orde is gesteld. Het oude stadhuis is een bijzonder 

gebouw op een bijzondere plek in Harderwijk. Dat maakt dat zorgvuldig met de belangen van alle 

betrokken partijen (in de kelder zit de Popschool) moet worden omgegaan, waarbij ook het 

algemeen belang van Harderwijk moet worden betrokken. 

Ten slotte acht de ChristenUnie van groot belang dat de ‘regie van het gebouw’ bij de gemeente blijft 

liggen. Naar onze mening kan hiermee beter worden gegarandeerd dat het gebouw ook zijn 

openbare bestemming, waaronder dus de functie van trouwlocatie, kan behouden. 
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