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ONDERWERP

Uitvoering motie “Behoud de Piek”

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens de raadsvergadering op 1 maart j.l. hebt u een motie aangenomen waarin u ons 
college opdroeg om: 

1) De subsidie aan de Cultuurwerf voor de Piek met maximaal 1 jaar te verlengen
2) Hiervoor met een voorstel te komen i.v.m. de financiele dekking in de kadernota
3) In de tussentijd samen met geinteresseerde partijen onderzoek te doen naar een 

eventuele andere vorm van culturele ontwikkeling (ook wat betreft de locatie) zodat  
er een laagdrempelig poppodium als de Piek kan blijven bestaan.  

Zoals u bekend heeft het bestuur van de Cultuurwerf inmiddels besloten met de activiteiten 
in de Piek geheel te stoppen. In verband hiermee heeft de Cultuurwerf de huurovereenkomst 
opgezegd. De overeenkomst wordt met wederzijds goedvinden beeindigd per 1 september 
2018. 

Dit betekent, dat het gestelde onder nummer 1 en 2 (waarin voor kadernota ook gelezen kan 
worden begroting 2019 ) van de motie niet meer aan de orde is. Er is in de motie namelijk 
een verband  tussen “subsidie aan de Cultuurwerf met maximaal 1 jaar te verlengen” en 
“hiervoor een financiele dekking voorstellen in de kadernota/begroting 2019”.

Hoewel de Cultuurwerf niet meer in de Piek actief zal zijn, mag er van worden uitgegaan, dat 
het de bedoeling van uw Raad met de motie was, dat de Piek nog minstens een jaar zou 
geopend blijven voor uitvoering van popactiviteiten in het pand aan de Hellebardierstraat.

Intussen is er een initiatiefgroep  ”de Piek gaat door “, die het voornemen heeft een 
programmering nieuwe stijl neer te zeten in de Piek met als uitgangspunt  een zo groot 
mogelijke diversiteit voor alle leeftijdsgroepen (nieuwe generaties). Hierbij streeft men er 
naar om de popmuziek ook in wisselwerking te laten treden met andere muzikale genres en 
cultureel/maatschappelijke uitingsvormen. Daarmee wil men ook recht doen aan de historie 
en oorspronkelijke waarde van de Piek als legendarische poppodium en broedplaats voor 
jonge muzikanten en nieuwe  bands.
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Dankzij dit initiatief kan naar verwachting tegemoet worden gekomen aan de wens van uw 
Raad om de Piek nog een jaar open te houden en in deze locatie  een programmering neer 
te zetten.

In verband met het bovenstaand krijgt de initiatiefgroep de Piek “de Piek gaat door”
toestemming gedurende een jaar gebruik te maken van het pand van de Piek aan de 
Hellebardierstraat.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet  drs. A.R.B. van den Tillaar


