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Voorlichtingsbijeenkomst buurtbewoners op i november:
Renovatie Oude Raadhuis krijgt definitief vorm
HOOFDDORP - Na jarenlang getouwtrek en passering van ettelijke plan-
nen en of ideeën voor de bestemming van het historische gebouw lijkt
de besluitvorming rondom de renovatie van Het Oude Raadhuis in
Hoofddorp nu eindelijk in een eindfase. De tijd dringt want wil de
theaterzaal van Het Oude Raadhuis beschikbaar zijn in het seizoen
2005/2006 dan moet de herinrichting half januari 2005 van start gaan.
Wethouder Herman Timing vraagt op 28 november de gemeenteraad
een voorbereidingskrediet van 50.000 euro goed te keuren ten behoeve
van het opstellen en uitwerken van een definitief renovatieplan.

wordt een dynamisch
centrum voor activitei-
ten op gebied

Voor de buurtbewoners
rondom Het Oude
Raadhuis is er op i no-
vember een voorlich-
tingsbijeenkomst, waar-
in het hele renovatiepro-
ces nader door wethou-
der Tuning zal worden
toegelicht. De verbou-
wing en bestemming
van Het Oude Raadhuis
heeft de afgelopen jaren
in de buurt nogal voor
beroering gezorgd,
maar bewoners kunnen
opgelucht ademhalen,
want een vlakke vloer-
zaal in de tuin en groot-
schalige horeca is van de
baan/"Het gerenoveer-
de Oude Raadhuis

van
theater en beeldende
kunst", vertelt wethou-
der Tuning. "De nieuwe
bescheiden expositie-
ruimte, de beperkte ho-
recafaciliteiten en de
ruime nieuw aan te leggen tuin zul-
len ook overdag toegankelijk zijn
voor publiek. Het gerenoveerde
Oude Raadhuis zal in zijn oude glo-
rie weer een aangename verblijf-
plaats worden in het centrum van
Hoofddorp." Een aanwinst dus voor
het Oude Buurtje en het centrum
van Hoofddorp.

Deplorabele staat
Het 140 jaar oude Oude Raadhuis is
een monumentaal en beeldbepa-
lend gebouw in het centrum van
Hoofddorp, maar verkeert momen-
teel in deplorabele staat. De funde-
ring is rot, de gevel dient in de vroe-

gere toegankelijke sta'at te worden
teruggebracht, de theaterfaciliteiten
zijn achterhaald, de zolder is ontoe-
gankelijk en de inrichting van de
benedenverdieping is sterk verou-
derd. Bovendien behoeven de tuin
en de rest van de buiten-
ruimte rondom Het Oude
Raadhuis een forse opknap-
beurt. Op de programmabe-
groting van de gemeente is
een budget van ruim ander-
half miljoen euro opgeno-
men voor de renovatie van
Het Oude Raadhuis.
Hiervan is inmiddels
44.500 opgesoupeerd aan
studies naar indelingsva-
rianten en een funderings-
onderzoek. Met het voorbe-
reidingskrediet van 50.000
euro hoopt wethouder Tu-
ning de voorbereidende
fase eindelijk af te ronden,
zodat de architect Matthias
Lehner aan de slag kan.

Grandeur en karakteristiek
theater
De renovatie van Het Oude
Raadhuis ligt wethouder
Tuning na aan het hart, te-
meer daar hij zelf zijn
jeugdjaren heeft doorge-
bracht in Het Oude Buurtje.

"Het open karakter en de
grandeur keren terug, het

gebouw krijgt weer een sociale
functie binnen de samenleving als
theater- c.q. trouwlocatie en exposi-
tieruimte. Bovendien wordt het
complex een aangenaam rustpunt
voor het publiek, want ook de tuin
als recreatief stukje groen in het
hartje van Hoofddorp betekent een
aanwinst", aldus Tuning. Ook
schouwburgdirecteur Jan Gras is
blij met de plannen zoals ze nu
door de gemeente zijn geformu-
leerd.
De directie van Schouwburg De
Meerse is nauw betrokken geweest
bij het overleg rondom de renovatie
en kan zich goed vinden in de
keuze van architect Lehner en in de
voortvarende aanpak die wethouder
Tuning voorstaat. Het informele ka-
rakter en de grootte van Theater
Het Oude Raadhuis blijven behou-
den, maar de faciliteiten zoals foyer,
garderobe en sanitair worden sterk
verbeterd.
De theaterbezoeker woidt straks
beter bediend en blijft toch verze-
kerd van het karakteristieke sfeertje
waarmee Theater Het Oude Raad-
huis de publieksharten heeft weten
te winnen. Dat de theaterzaal straks
ook dienst gaat doen als trouwzaal
juicht de heer Gras toe, temeer daar
deze 'theatrale' locatie voor veel
Haarlemmermeerders herinnerin-
gen oproept aan vroeger.


