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Opknapbeurt Oude Raadhuis
HOOFDDORP - „Een prachtig stuk-
je Hoofddorp terug laten ko-
men." Zo typeert wethouder H.
Tuning (GroenLinks/cultuur) zijn
plannen voor de renovatie van
het Oude Raadhuis in hartje
Hoofddorp. Hij wil er ruim an-
derhalf miljoen euro voor uit-
trekken.
Ook de tuin wordt geheel opge-
knapt. Tuning wil dat er een
voor het publiek 'zeer aantrek-
kelijk en toegankelijk' centrum
voor activiteiten op het gebied
van kunst en theater ontstaat.
Het pand is zo'n 140 jaar oud

en daarmee van zo'n beetje de-
zelfde leeftijd als Haarlemmer-
meer. Sinds 1980 is het niet
meer in gebruik als raadhuis.
Momenteel is alleen de boven-
verdieping in gebruik als thea-
ter. Tuning wil dat er beneden
een foyer komt en dat verschil-
lende lokale organisaties op het
gebied van beeldende kunst de
ruimte benutten voor tentoon-
stellingen. De foyer kan zo-
doende ook dienst doen als
kunstcafé. ,,Ik wil ook daar le-
ven in de brouwerij", zegt de
wethouder cultuur.
Verder komt er een nieuwe lift

in het gebouw, dat zowel van
binnen als van buiten wordt
opgelapt. Voor de zolder be-
staan nog geen concrete plan-
nen maar vooruitlopend op ini-
tiatieven wil Tuning wel dat de
lift ook de zolderverdieping kan
bereiken. Ook voor de bodewo-
ning bestaan nog geen uitge-
werkte ideeën maar het is na-
drukkelijk de bedoeling dat de-
ze bij 'het geheel' wordt betrok-
ken. Tuning: „De gevels wor-
den weer net zoals vroeger, de
grandeur van weleer wordt her-
steld. Als je er langs loopt moet

je niet alleen denken: 'wat een
mooie tuin en wat een mooi ge-
bouw', je moet er als het ware
als vanzelf naar binnen gaan
voor een kop koffie."
Donderdag bespreekt de ge-
meenteraad de plannen. Als de-
ze akkoord gaat, beginnen de
verbouwingen in januari en kan
het vernieuwde Oude Raadhuis
in september open. De Meerse
heeft in zijn programmering al
rekening gehouden met de
bouwperiode.


