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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

G.J.C. de Rijke Paul Krugerstraat 1 0118-487129

ONDERWERP

Reactie op brief 6 juli 2017

Geacht bestuur en directie

Wij hebben uw brief over de huisvesting van “de Piek" in goede orde ontvangen. Naar
aanleiding hiervan heeft de voorzitter van uw bestuur en de directeur van de Cultuurwerf op
dinsdag 18 juli j.l. een overleg gehad met de Portefeuillehouder cultuur en de Burgemeester.

In antwoord op uw brief en ter bevestiging van hetgeen met u is besproken in het overleg 
berichten wij u het volgende.

Wij bieden u de mogelijkheid aan, om vóór 1 januari 2018 een voorstel in te dienen voor
aankoop van de panden Hellebardierstraat 11/13, te weten poppodium “de Piek” en
Hellebardierstraat 15, te weten het woonhuis en dit te laten vergezellen van een 
ondernemingsplan poppodium “de Piek”. Wij verzoeken u er naar te streven om per 1
december a.s. het plan in concept gereed te hebben, zodat het mogelijk is nog dit jaar de
plannen met de portefeuillehouder cultuur te bespreken.

Wij hebben u in overweging gegeven om bij uw planvorming de programmering van het
poppodium “de Piek” (inhoud) los te koppelen van het gebouw. Het besluit om tot verkoop
van de panden aan de Hellebardierstraat over te gaan moet begrepen worden in het licht
van de algehele financiële situatie van de gemeente Vlissingen en de beleidslijn zoals deze
is vastgesteld met het accommodatiebeleid.

Hieronder gaan we nog puntsgewijs in op de door u naar voren gebrachte onderwerpen in
uw brief.

1. De objecten die we willen verkopen betreft de panden aan de Hellebardierstraat
11/13 en 15.

2. Onze brief van 9 juni 2017 was een aankondigingsbrief. Niet de officiële brief waarin 
de huur wordt opgezegd. Die moet namelijk aangetekend worden verzonden.

3. Met inachtneming van het uitgangspunt dat het gebouw niet meer van de gemeente
is en particulier/ondernemingsgewijs zal moeten worden opgepakt, is behoud van de 
functionaliteit van het gebouw een goed streven. Hierbij kan inderdaad worden
gedacht aan:
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• Poppodium
• Verschillende genres culturele/maatschappelijke activiteiten
• Horeca

4. Wij nemen uw melding inzake oprichting van een aparte Stichting Podiumkunsten “de 
Piek” voor kennisgeving aan. Dit behoort tot het terrein van het particulier initiatief.

5. Wij nemen uw melding inzake de vorming van een nieuw bestuur voor de Stichting,
niet zijnde de personen van het huidig bestuur van de Cultuurwerf, voor kennisgeving
aan.

6. Wij stimuleren de samenwerking met het poppodium “de Spot” in Middelburg.
7. De gemeente Vlissingen hanteert een verkoopproces bij de verkoop van

accommodaties. Aan de hand van dit proces wordt de lijn gevolgd dat er een
taxateur en makelaar wordt ingeschakeld. Op basis van deze taxatie wordt de
marktwaarde van het vastgoed bepaald. Dit leidt ertoe dat we bij verkoop van
vastgoed zoveel als mogelijk marktconform verkopen. Daarnaast kent het pand ook 
een boekwaarde. Gesteld kan worden dat deze waarde altijd als minimale
verkoopopbrengst geldt. Gelet hierop en mede gezien de artikel 12-status van de
gemeente is het aanvaarden van een bod van € 1, voor de panden niet reëel.

8. Zoals hierboven reeds is aangegeven verlenen wij u voor het indienen van een
businessplan en een voorstel voor de aankoop van de panden uitstel tot 1 januari
2018.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij wachten uw
plannen met belangstelling af. /

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, debtifgemeester,

ng. M. van Vliet .R.B. van

Blad 2 behorend bij 773731 / 792024
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