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Gemeente Vlissingen
t.a.v. College B&W
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

emeente Vlissingen

- 7 JULI 2017
VANGEN

Vlissingen, 6 juli 2017

Geachte College,

Uw brief van 9 juni 2017 met als kenmerk 773731/773732 hebben wij in goede orde ontvangen en
gelezen.

U geeft hierin aan dat het College van B&W heeft besloten de panden Hellebardierstraat 13 en 15 in de 
verkoop te zetten. Tevens meldt u dat u het bestuur van de Cultuurwerf de mogelijkheid biedt een 
afweging te maken of zij de panden wil kopen. De Cultuurwerf heeft hiervoor van u de tijd gekregen tot
1 september 2017. Daarna zal een taxatie plaatsvinden met als uitgangspunt vrij van huur, waardoor u
ter zake deze conditie de huurovereenkomst met de Cultuurwerf opzegt.

Wij willen u graag wijzen op de twee volgende punten:

1. In artikel 1 van de huurovereenkomst betreft het "Gehuurde Hellebardierstraat 11 en 13,
4381JZ te Vlissingen, bij beide partijen bekend als Poppodium "de Piek".
Graag vernemen wij van u wat de exacte objecten zijn die u voornemens bent te verkopen.

2. In artikel 3 is de "Duur en opzegging" vastgelegd. Daarin staat dat de overeenkomst is
aangegaan voor onbepaalde tijd en dat beëindiging van deze overeenkomst plaatsvindt door
opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalenderjaar. Bovendien dient
opzegging te geschieden per aangetekende brief.
Graag vernemen wij van u of het gestelde in bovenvermelde brief betekent dat u met
inachtneming van artikel 3 de brief beschouwt als een aangetekende brief, wat het beslist niet
is, en u per 19 juni 2018 verwacht dat de Cultuurwerf de panden leeg oplevert en verkoop eerst
dan geëffectueerd kan worden.
Overigens wijzen wij u erop dat vanuit de Gemeente de prestatie-eis voor dit jaar voor de
popconcerten 20 concerten bedraagt.

Als laatste willen wij nog opmerken dat in de bestuurlijke overleggen is gesproken over overname van
de panden door de Cultuurwerf. Echter gelet op het structurele exploitatietekort van de Piek en het
substantieel achterstallig onderhoud van het gebouw kan dit enkel geschieden onder bepaalde
condities. Het gaat daarbij om de volgende zaken:
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1. Behoud van de functionaliteit van het gebouw, zijnde poppodium en naast deze functie ook als
plaats voor cultureel maatschappelijke activiteiten, voor Vlissingen;

2. Oprichting van een aparte Stichting Podiumkunsten de Piek Vlissingen, die geregistreerd is bij en
ondersteuning krijgt van het Fonds Podiumkunsten Nederland;

3. Vorming van een nieuw bestuur voor de nieuwe Stichting, niet zijnde de personen van het
huidige bestuur van de Cultuurwerf;

4. Samenwerking met het poppodium de Spot in Middelburg;
5. Vanwege het achterstallig onderhoud en de vereiste aanpassingen aan de huidige tijd zijn de

onderhouds- en herstelkosten van het gebouw erg hoog. Teneinde het gebouw en de stichting
duurzaam exploitabel te kunnen maken en te houden dient het gebouw te worden aangekocht
tegen een symbolisch bedrag. Hierbij denken van aan een overnameprijs van euro 1, Pas als
dat een realistisch scenario is, kunnen wij de business case maken om te bezien of dit haalbaar
is;

6. In verband met maken van een gedegen business case zouden wij graag uitstel vragen tot 1
januari 2018.

Graag vernemen we uw reactie op deze brief.

Hoogachtend,

Onnn Bakker
Directeur Cultuurwerf

CC J. Hinz

-----


