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Theaterzaal aan de Hoofdweg tijdelijk dicht

Tuning: 'Grandeur van oude
raadhuis moet worden hersteld'
Hoofddorp - De theaterzaal in Het Oude Raadhuis gaat met ingang van volgend jaar voor een
aantal maanden dicht. Dat heeft alles te maken met de renovatie van het historische pand op de
hoek van de Raadhuislaan en Hoofdweg. De werkzaamheden moeten er toe leiden dat het ge-
bouw in ere hersteld wordt als theaterzaal en als trouwlocatie. De geraamde kosten zijn l ,5 mil-
joen euro.
Het gebouw zelf dateert al
weer van 1867. In dat jaar
werd het vierkante gebouw
met trappen en bordes, aan
de Hoofdweg opgeleverd
waarna het in gebruik werd
genomen als raadhuis. Die
functie heeft het bijna 120
jaar vervuld en in die perio-
de hebben er vele vergade-
ringen plaatsgevonden. Er
kon worden getrouwd, er
werden defilés afgenomen
op koninginnedag en het
gebouw werd gebruikt als
ontvangstruimte voor
hoogwaardigheidsbekleders
(waaronder koningin Julia-
na). En toen in 1980 de raad
verhuisde naar het huidige
raadhuis, bleef het hoofd-
gebouw gewoon in stand.
Er kwamen wel bijgebou-
wen bij en een van de
hoofdgebruikers werd het
Instituut voor Kunstzinnige
Vorming (de voorloper van
De Meerse, centrum voor
Kunst en Cultuur).
De vele wijzigingen in ge-
bruik en verhuur leverden
nauwelijks veranderingen
op aan de buitenkant, aan

de binnenkant des te meer.
Wie nu nog een bezoek
brengt aan het monument,
zal ~weinig van het oor-
spronkelijke interieur te-
rugvinden.
Ambitieus
De verbouwing die nu op
stapel staat en die volgens
wethouder Tuning (Cultuur)
begin 2005 start, zal daar
weinig verandering in aan
brengen. Maar waar hij wel
naar wil streven is het her-
stellen van de grandeur van
het karakteristieke pand.
'Het moet weer een echte
uitstraling krijgen. De men-
sen moeten er zich toe aan-
getrokken voelen. Er moet
weer iets uitgaan van het
gebouw', zo liet hij vorige
week weten tijdens een
korte persbijeenkomst. Zijn
plan van aanpak ziet er dan
ook ambitieus uit.
Voordat hij daar echter aan
kan beginnen, zal er eerst
wel het nodige gedaan
moeten worden aan de fun-
dering. Onderzoek heeft

namelijk aangetoond dat de
kwaliteit van de grenen pa-
len door bacteriële aantas-
ting twijfelachtig is. Tijdens
het onderzoek werden te-
vens enkele verzakkingen
geconstateerd. Daar zal
derhalve eerst iets aan ge-
daan moeten worden.
Afscheid
De volgende stap is het
moderniseren van het pand.
Dit betekent onder meer
verbeteren van de toiletten
en het installeren van een
lift. Daarnaast zal er iets
gedaan moeten worden aan
de theatertechnische instal-
laties en de bijbehorende
kleedruimtes. Aan de bui-
tenzijde gaat het onder an-
dere om het restaureren
van(delen van) gevels.
Een geheel nieuw aspect
wordt de tuin. Tuning wil
het oude raadhuis laten om-
sluiten door een open tuin,
zodat het pand aan alle
kanten goed te zien is. De
huidige parkeerplaatsen
worden in dat 'plaatje' mee-
genomen. 'We hebben dus

definitief afscheid genomen
van het plan om het theater
naar buiten toe te verplaat-
sen en binnen ruimte te cre-
ëren voor een eetgelegen-
heid. Daarvoor in de plaats
kiezen we nu voor het op-
knappen van het theater en
het inrichten van een kleine
galerieruimte op de bene-
denverdieping. Dat betekent
dus dat het oude raadhuis
"opengebroken" wordt. Wie
er straks langs loopt, moet
als het ware er naartoe ge-
trokken worden. Zo van:
wat is er te zien? Laten we
eens naar binnen gaan.'
In dat beeld past volgens
Tuning ook het plan om de
foyer van de eerste verdie-
ping te verplaatsen naar de
begane grond. 'Even wat
drinken, lekker in de tuin
zitten en dan weer verder.
Dat moet het gaan worden.'
De daartoe noodzakelijke
werkzaamheden staan ge-
pland voor de maanden ja-
nuari 2005 - augustus 2005.
Het is de bedoeling dat het
gerenoveerde gebouw weer
operationeel is aan het be-
gin van het nieuwe theater-
seizoen 2005-2006. Het
aantal zitplaatsen blijft ove-
rigens gehandhaafd rond de
honderd.
De plannen zelf worden op
l november gepresenteerd
aan de bewoners van Het
Oude Buurtje.


