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Registratienummer 

(In te vullen door de raadsgriffier) 

 

Datum: 8 augustus 2018 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

 

Onderwerp: Voortbestaan Cultuurhuis 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/ mondeling te beantwoorden: 
1. Is het college met ons van mening dat kunst en cultuur belangrijk is voor een samenleving en het 

onze inwoners verbindt, de gemeente aantrekkelijk maken voor bezoekers en daardoor ook een 
economische waarde hebben omdat daardoor bijvoorbeeld de binnenstad floreert?  

2. Vindt het college het dreigend verdwijnen van het Cultuurhuis Kuiperspoort ook een verlies voor de 
aantrekkelijkheid van de binnenstad? Is het college met ons van mening dat de huidige invulling 
ook in sterke mate bijdraagt aan het unieke karakter van dit ‘straatje’? 

3. De kunsteducatie in Middelburg wordt door de dreigende sluiting van het Cultuurhuis Kuiperspoort 
in zijn voortbestaan bedreigd. In hoeverre is het college in overleg om een oplossing voor dit 
probleem te vinden? Welke oplossingen ziet ze voor de lange termijn? 

4. Kan het college aangeven hoe courant het gebouw aan de Kuiperspoort is? In hoeverre is het 
realistisch dat er - op korte termijn – een geschikte koper voor dit pand gaat vinden? 

5. Het opzeggen van de huur gedurende een cursusjaar is lastig. Is het college bereid om te 
voorkomen dat twee keer verhuisd moet worden, het Cultuurhuis Kuierspoort in afwachting van een 
meer permanente oplossing, toestemming te geven tot de zomer 2019 van de locatie gebruik te 
laten maken?  

6. De docenten zijn gaarne bereid om mee te denken over een alternatief en hebben als alternatief de 
handwerklokalen aan het leegkomende schoolgebouw aan de Sir Winston Churchilllaan genoemd. 
In hoeverre is het college bereid om naar deze locatie te kijken als alternatief voor het cultuurhuis? 

Toelichting: 

 
Kunsteducatie Walcheren (KEW) is al dertig jaar een bekend en gerenommeerd instituut in Zeeland voor 
kunstbeoefening voor inwoners van Middelburg en omstreken. Na een ingrijpende reorganisatie drie jaar 
geleden zijn docenten ontslagen en als ZZP’er verder gegaan. Zij huren nu lesruimte in het gebouw 
Kuiperspoort 18 dat is omgedoopt tot Cultuurhuis Kuiperspoort. Omdat KEW ondanks onderwijs aan 
wekelijks 230 kunstbeoefenaars te veel moet toeleggen op de exploitatie, heeft de organisatie besloten dit 
gebouw af te stoten per 1 januari 2019. Hoewel de docenten bereid zijn te zoeken naar een alternatieve 
locatie, is er grote ongerustheid over het voorbestaan van kunstonderwijs.   
 

 

Ondertekening en naam. 

 

Jeroen Louws 

 

 


