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5-1-2021
Naar aanleiding van het schrijven van de heer Soplantila op 26 december en mijn eigen
interesse inzake De Piek, heb ik een aantal vragen!
1) In de door De Piek zelf geschreven brandbrief geven zij aan dat de 2 locaties die ze
toegewezen hebben gekregen van de gemeente, als alternatief niet voldoen.
a) kan er uitgelegd worden waarom niet?
b) wat vind wethouder Reijnierse van deze uitspraak
c) gaat hij hier wat mee doen?
2. De Piek wil nog 3 jaar langer open blijven op de huidige locatie. Wat is de zienswijze van
het College hierin? Dit omdat op die manier het tijdelijk karakter blijft bestaan en het College
dan toch ook ziet dat er dus nog steeds geen definitieve oplossing is?
3. Is het bij het College bekend of De Piek zelf een ander pand op het oog heeft, zoja waar is
die gesitueerd. Zonee gaat het College hier nog over in gesprek met De Piek?
4. Staat het College open voor de volgende oplossingen en kan zij hier over haar mening
geven?
a) een mogelijke uitbouw naast de grote zaal van Cine City XL, zodat er 'grote' groepen
geprogrammeerd kunnen worden?
Uitbreiding staat ook op de wensenlijst van Cine City en zou dus een win-winsituatie
opleveren.
b) Op de kenniswerf, zodat het dicht bij de doelgroep studenten is gesitueerd?
c) In het te ontwikkelen Stationsgebied in een samenwerking met de Lasloods?
d) In Sporthal Baskensburg, de halve sporthal behouden voor bijvoorbeeld de zaalvoetballers
van Groene Ster, hiervoor zou de tribunezaal voldoen. En de kantine boven zou dienst doet als
sportkantine. De andere helft van de sporthal ombouwen tot een poppodium met een eigen
barruimte.
e) Gymzaal aan de Adrianen Coortelaan
f) De Carrousel wil weg misschien dat De Piek samen kan werken met Het Arsenaaltheater
g) Eén van de 3 hallen van de Machinefabriek, waarbij we mogelijk kunnen denken aan de
combinatie parkeergarage + activiteitenhal voor een Festival

5) Wethouder Reijnierse moet het accommodatiebeleid structureel een bezuiniging zien te
bereiken. Kan de wethouder aangeven hoe ver hij hierin staat?
Bij andere gebouwen gaat het misschien gemakkelijker voor wat betreft de verkoop, zodat hij
misschien dan niet meteen hoeft te verkopen?

6) Als De Piek mag blijven, voor hoeveel kosten moet het dan opgeknapt worden?
Is het duidelijk over welk minimaal of maximaal bedrag we hier over spreken?
7) Graag dus een actuele stand van zaken, wie wacht er nu op wie?
8) Er is toch extra geld voor Cultuur op rafel gekomen? Kan de Piek daar een deel van
krijgen?
9) Kan de wethouder ons ook vertellen over de stand van zaken rondom alle poppodia in
Zeeland. Is hier sprake van afstemming of samenwerking?

Voor alsnog zijn dit mijn vragen omtrent De Piek.
Met vriendelijke groet Angélique Duijndam
Lijst Duijndam

